Ansökan/anmälan om anordnande eller ändring av
enskild avloppsanläggning
Sökande
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

E-post

Ev. särskild faktueringsadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Nybyggnation av bostadshus eller byggnad

Ja

Nej

Typ av fastighet

Helårsfastighet

Fritidsfastighet

Annat:

Antal personer avloppsanläggningen avser att betjäna

Högst 5 personer

Ska större bad t.ex. jacuzzi anslutas

Fler än fem personer, antal:

Ja

Nej

Vattenförsörjning
Fastigheten får dricksvatten genom

Egen brunn

Gemensam brunn

Typ av vattentäkt

Borrad brunn

Kommunalt vatten

Sommarvatten

Vatteninstallation

Grävd brunn

Vatten indraget

Vatten ska dras in

Ansökan/anmälan avser (välj ett alternativ A-D)
A

Anordnande av en ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett
Anordnande av en ny avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

B
Anordnande av en ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett som ersätter en gammal anläggning
Är befintlig anläggning tillståndsprövad

Ändring eller förbättring av befintlig avloppsanläggning
Befintlig slamavskiljare består av

Trekammarbrunn

Vet ej

Nej

C

Ja: §

Finns efterföljande rening t.ex. infiltration eller markbädd

Annan typ av slambrunn

Nej

Ja:
Anslutning av vattentoalett till BDT-avlopp

Väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning

Ja

D

Nej

Gräventreprenör
Namn

Adress

Mobiltelefon/telefon

E-post

Vänd…

Förbehandling
Fabrikat och modell

Våtvolym

Fabrikat och modell på sluten tank

Storlek

Fabrikat och modell på urintank

Storlek

Slamavskiljare
Snålspolande toalett
Urinsorterande toalett

Efterföljande rening
Yta, m2

Fabrikat

Infiltration
Typ av infiltration

Utförande

Traditionell

Kompakt (moduler)
Yta, m2

Förstärkt

Upphöjd

Fabrikat

Markbädd
Typ av markbädd

Utförande

Traditionell

Kompakt (moduler)

Särskild avskiljning av fosfor

Tät

Upphöjd

Fällning i slamavskiljaren, fosforfälla modell, annat

Nej

Ja, ange:
Fabrikat och modell

Minireningsverk
Efterpoleringssteg

Utförande

Nej

Ja, ange:
Beskrivning (fortsätt under övriga upplysningar om så behövs)

Annat
Pumpning
Kommer avloppsvattnet att pumpas

Nej

Fabrikat och modell

Ja, ange:

Övriga upplysningar

Använd gärna ett extra blad om utrymmet inte räcker till

OBS! Se bilaga vilka övriga uppgifter som ska bifogas…
Underskrift av sökande
Datum och underskrift

Ansökan skickas till
Miljöförvaltningen

Namnförtydligande

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

De personuppgifter som du har lämnat kommer att användas för miljönämndens i Karlstads kommun administration och andra åtgärd er som behövs för att handlägga ärendet samt för framtida tillsyn och sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifterna kan komma att lämnas till annan myndighet eller till
den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Registrerad har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om personuppgifter behandla ts eller ej. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga
uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Information om behandling lämnas av miljönämnden på telefon 054-540 00 00. Ansökan sänds till miljönämnden, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad.
(maj 2015)

