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Formular blanketten
senden
Spara den ifyllda blanketten lokalt på din dator. Skicka en utskrift av den undertecknande
med posten till: Miljöförvaltningen, Stadshuset, 26180 Landskrona

Miljöförvaltningen

Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

2019-12-09

Fastighetsägaren
Organisations- / Personnummer

Sökandens namn

Besöksadress

Postadress

E-post

Fastighetsbeteckning

Post-nr

Telefon

Postort

Mobiltelefon

Sökande - om annan än fastighetsägren
Organisations- / Personnummer

Namn

Adress

E-post

Postadress

Post-nr

Telefon

Postort

Mobiltelefon

Ansvarig entreprenör
Korrekt ifyllda uppgifter medför att en kopia på beslutet skickas till nedan angiven entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Adress

Telefon

E-post

Ansvarig utförare

Mobiltelefon

Installatör (om annan än entreprenör)
Korrekt ifyllda uppgifter medför att en kopia på beslutet skickas till nedan angiven entreprenör
Firmanamn

Organisationsnummer

Adress

Telefon

E-post

Ansvarig utförare

Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7

Tel. 0418-47 06 00
Fax. 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se
www.landskrona.se

Mobiltelefon

Bankgiro: 868-6123
Org nr: 212000-1140
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Om annat ange var

Anläggningen ska installeras i:
Permanentboende

Fritidshus

Annat

Anläggningen är avsedd för:
BDT (bad, disk, tvätt)

Toalettvatten + BDT

Finns pumpbrunn?

Ja

Nej

Om ja, är larm installerat i pumpbrunnen?

Ja

Nej

Om annat ange vad

Sluten tank
BDT

WC

Annat

Tankens volym, m3 (siffror)
Fabrikat
Typgodkänd av:

Finns överfyllnandslarm?

Ja

Nej

Skyddsavstånd och förutsättningar

Ange provgropens djup i m (om möjligt minst 2 meter, ange siffror).
Ange djup i m där grundvatten har påträffats (enbart siffror)

Grundvatten har inte påträffats.

Ange djup till berg från markytan i meter (enbart siffror)

Berg har inte påträffats.

Tillgänglighet för slamtömning
Höjdskillnad, slamavskiljare/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande till marknivå vid
slamtömningsfordonets uppställningsplats.
Ange avstånd från slamtömningsfordonet till slamavskiljaren/tanken i m (enbart siffror)
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Anläggningen ska betjäna
Ange antalet hushåll (enbart siffror)

Ange antalet personer (enbart siffror)

Anläggningen är gemensam med
fastigheten (ange fastighet):

Beskrivning av anläggningen

Förbehandling
Ny slamavskiljare
Ange fabrikat

Ange våtvolym i m3 (enbart siffror)

Befintlig slamavskiljare
Ange fabrikat

Ange våtvolym i m3 (enbart siffror)
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Behandling
Infiltration
Normal

Upphöjd

Horisontell

Modulsystem

Ange förstärkningslagrets tjocklek i cm (enbart siffror)

Ange totalspridningsytan i m² (enbart siffror)

Kompaktfilter/kassetter
Ange fabrikat

Markbädd
Normal

Upphöjd

Horisontell

Modulsystem

Kompaktfilter/kassetter
Ange totalspridningsytan i m² (enbart siffror)
Ange fabrikat

Utsläpp sker till:

Minireningsverk
Ange fabrikat

Ange storlek (pe)

Utsläpp sker till:

För- eller efterpolering

Om ja, ange typ

Finns serviceavtal?
Ja

Nej

om ja, ange företaget

om ja, hur ofta utförs service på anläggningen

Ytterligare behandlingar
Om ja, vilken typ t.ex. förfällning, fosforfälla eller UV-ljus

Övriga upplysningar

Ja

Nej
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Bilagor (bilagorna är obligatoriska)
1. Situationsplan där det framgår fastighetsgränser, byggnader, tillfartsväg för slamtömningsfordon, placering av anläggningens
olika delar och utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten, närliggande dricksvattentäkter inom 100 meter och energibrunnar
samt rördragning för vatten och avlopp. Avstånd till närmsta vattendrag inom 100 meter.
2. Ritning som visar avloppsanläggningens utbyggnad i längd- och tvärsektion
3. Produktbeskrivningar
Vid ansökan om minireningsverk ska du även bifoga:
1. Prestandadeklaration,
2. Drift- och underhållsinstruktioner,
3. Installationsanvisningar
Vid ansökan om markbädd ska du även bifoga:
1. Uppmätning av grundvattennivån
Vid ansökan om infiltrationsanläggning ska du även bifoga:
1. Uppmätning av grundvattennivån,
2. Undersökning av markens infiltrationskapacitet, till exempel siktanalys eller resultat från perkulationstest

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 h
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 8 h
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 8 h
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle 9 h
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 h
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter 9 h
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter 15 h
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101- 200 personekvivalenter 18 h
Timtaxan för handläggning fr. o. m. 2020-01-01 är 935 kr.

Flera fastighetsägare
Om ni är fler ägare till fastigheten än den/de som skriver under ansökan? Då underlättar det handläggningen om ni skickar med
en fullmakt på att ni för alla fastighetsägares talan i ärendet.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter

