Blankett 4
Ansökan om att anlägga minireningsverk
Minireningsverk med efterpolering

Sökande/person
Namn

Person/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

E-post (som läses dagligen)

Kommunikation och beslut via e-post

☐ Ja ☐ Nej
Fastighet

Fastighetsbeteckning
Typ av anläggning

☐ Enskild anläggning

☐ Gemensam anläggning (bifoga fastighetslista)

Typ av bostad

☐ Permanenthus

☐ Fritidshus

☐ Annat (bifoga beskrivning)

Ansvarig utförare

Namn på ansvarig utförare

Telefon

Firmanamn

E-post (som läses dagligen)

Adress

Postadress

Ansvarig utförare är sakkunnig genom

☐ Erfarenhet

☐ Deltagit i utbildning

Uppgifter om planerad avloppsanläggning
1. Slamavskiljare
Ny slamavskiljare, fabrikat

Slamavskiljare CE-märkt

☐

☐ Ja

Våtvolym slamavskiljare i m3

Antal kammare i slamavskiljare

Våtvolym slamavskiljare i m3

Tömningsvolym i m3

☐ Nej

Slamavskiljare integrerad i minireningsverket

☐
Befintlig slamavskiljare

Utlåtande från renhållningen ska bifogas om befintlig slamavskiljare ska användas

☐

☐ Utan anmärkning

Sughöjd från slamavskiljarens botten upp till slambil

☐ Anmärkning åtgärdad

Om pumpbrunn installeras, fabrikat

Volym pumpbrunn i m3

Tömningsintervall. Antal gånger/år

☐1

☐2

☐3

☐4

2. Minireningsverk
Reningsverk, fabrikat

Modell

Larm som kopplas till reningsverket, fabrikat

Typ av larm

☐

☐ Ljus

Minireningsverk CE-märkt

☐ Ja
Utsläpp av renat avloppsvatten sker till (beskriv utsläppspunkten efter efterpolering)

☐ Ljud

☐ Nej
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Minireningsverket uppfyller miljöskyddsnivå

Normal med avseende på:
Hög med avseende på:

☐ Fosfor ☐ BOD7
☐ Fosfor ☐ BOD7 ☐ Kväve

Minireningsverket har testats för bakteriereduktion

Utsläpp av bräddat avloppsvatten sker till

☐ Ja ☐ Nej
3. Efterpolering
3.1 Infiltration
Yta i m2

Marktyp (bifoga siktanalys i bilaga 4)

☐ Sand/grus ☐ Morän

Avstånd till grundvatten

☐ Annat:

Infiltrationen anläggs

☐ Normal ☐ Upplyft ☐ Förstärkt
☐ Moduler av fabrikat:
3.2 Markbädd
Yta i m2

Utsläpp av renat avloppsvatten till (beskriv utsläppspunkten)

Avstånd till grundvatten

Marbädden anläggs

☐ Normal ☐ Upplyft ☐ Förstärkt ☐ Horisontell
☐ Med tätskikt, material:
☐ Moduler, fabrikat:
☐ Förfabricerad markbädd, fabrikat:
3.3 Annat polersteg
Fabrikat

Storlek

Certifierat enligt EN-12566-7

☐ Ja ☐ Nej

4. Skötsel (gäller för minireningsverk, förfabricerad markbädd och annat förfabricerat polersteg)
Årlig service och kontroll utförs av (bifoga en redogörelse (bilaga 3)

☐ Servicetekniker, avtal tecknas med:
☐ Fastighetsägare
Bilagor som ska bifogas

☐ Bilaga 1, Kartskiss (Ska alltid bifogas)
I kartskissen ska tydligt framgå:
-

Placering av föreslagen avloppsanläggning och utsläppspunkt
Dricksvattenbrunnar i det område som utsläppet kan påverka
(riktmärke alla brunnar inom 200 meter, ange borrad eller grävd)

-

Tillfartsväg för slamtömningsfordon och angivet avstånd mellan uppställningsplats och
tömningsställe

☐ Bilaga 2, Beskrivning av skötsel, bifoga serviceavtal och egenkontrollprogram.

Om ni som fastighetsägare avser att själv sköta service på avloppsanläggningen ska följande bifogas:
-

Beskrivning av sakkunskap för att sköta avloppsanläggningar
Utökat egenkontrollprogram. Ska innehålla de kontrollpunkter som kan likställas med underhåll
och service av utbildad servicetekniker.

☐ Bilaga 3, Geohydrologisk utredning. Om det finns risk att dricksvattentäkt påverkas
☐ Bilaga 4, Siktanalys, krävs om du avser att ha en infiltrationsanläggning som efterpolering. Läs
mer i Naturvårdsverkets faktablad 2.
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Information
Tillstånd från Samhällsbyggnad måste vara klart innan arbetet påbörjas med nytt avlopp.
Att påbörja arbetet innan tillståndet är klart leder till miljösanktionsavgift. Vi kommer att
besöka din fastighet för att titta på den föreslagna placeringen.
Kontrollera gärna en extra gång att alla bilagor som krävs är bifogade med ansökan.
Mer information finns på vår hemsida: uddevalla.se/egetavlopp
Vid frågor ring kontaktcenter, telefon: 0522 – 69 60 00
eller rådgivare för enskilda avlopp på Västvatten, telefon: 0522 – 63 88 07
Vi finns på kontaktcenter, Rådhuset, måndagar klockan 15.00 – 17.00
Avgifter 2018
Avgift tas ut för handläggning av ansökan, för ett hushåll är avgiften 7648 kr.
Tillsyn på avloppsanläggningar med vattentoalett ansluten sker regelbundet och avgift tas
ut enligt gällande taxa. Mer om avgifter och tillsyn kan du läsa om på vår hemsida:
uddevalla.se. Ofullständig ansökan/anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut
även vid avslag.
Personuppgifter
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på
uddevalla.se/personuppgifter.
Ansökan/Anmälan enligt
13 § eller 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Godkännande
☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att avgift kommer att tas ut för
handläggning. (Intygas av den som är sökande)

Blanketten skickas till
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

Blanketten reviderad 2018-09-24

