Ansökan/anmälan om avloppsanläggning
Skickas till
Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
463 80 Lilla Edet
Sökande
Person-/Företagsnamn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Postort

Telefonnummer

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetens adress

Postnummer

Postort

Fastighetstyp
Enfamiljsbostad

Tvåfamiljsbostad

Flerfamiljsbostad

Året runt bostad

Fritidsbostad

Annat:

Annat:

Ansökan avser
Ny avloppsanläggning

Ändring av befintlig avloppsanläggning

Avloppsanläggning med WC

Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten

Antal hushåll som avloppsanläggningen ska betjäna

Antal personer (pe) som avloppsanläggningen ska betjäna

Fastighetsbeteckningar på de fastigheter som ingår vid en gemensam avloppsanläggning

Avloppsanläggning som planeras
Sluten tank (endast WC)
Slamavskiljning:

Befintlig slamavskiljare

Ny slamavskiljare

Typ och volym:
Rening:

Minireningsverk:
Markbädd, storlek:
Infiltration

m2. Markbädd ska anläggas enligt Naturvårdsverkets allmänna råd och faktablad.

För att få tillstånd till att anlägga en infiltration ska sökande kunna visa att jordmaterialet där anläggningen planeras är lämplig.

Infiltrationsmoduler:
Annan anläggning:
Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Internet:
www.lillaedet.se

Tel:

0520-65 95 00

E-post: kommunen@lillaedet.se
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Ytterligare rening:

Fosforfällning:
Fosforfälla:
Beskriv hur använt filtermaterial ska omhändertas vid byte:

Annan typ av ytterligare rening: ____________________
Efter reningsanläggningen avleds avloppsvattnet till:
Där reningsanläggningen planeras består marklagren av:

(ex. lera, mo, sand, grus)

Entreprenör (firmanamn och kontaktuppgift):

Vattentäkter
Du ska informera ägarna till de fastigheter som ligger närmare än 150 meter från
avloppsanläggningen samt fastighetsägare närmare än cirka 300 meter nedströms vattendrag där
avloppet mynnar. Härmed intygas genom underskrift att följande fastighetsägare har informerats om
den planerade avloppsanläggningen. Fastighetsägarna har härmed möjlighet att inom en vecka yttra
sig om anläggningen till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Datum och underskrift

Om det finns fler berörda fastighetsägare bifogas deras uppgifter som bilaga.

Till ansökan skall en situationsplan i skala ca 1:500 bifogas.
På situationsplanen ska tydligt framgå fastigheternas läge, tomtgränser och byggnader. På kartan ritas
avloppsanläggningens läge och sträckningen av avloppsledningar samt alla vattentäkter inom cirka
150 meter från avloppsanläggningen.
Vid prefabrikat bör även kopia på ev. serviceavtal bifogas.
Du ska genom uppgifterna i ansökan visa att avloppsanläggningen kan inrättas utan att den medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. År 2019 är avgiften för prövning eller anmälan mellan
1900 och 5700 kronor beroende på typ av anläggning.
När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer
information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.
Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande
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