Plan för avloppsvattensystem

Bilaga till bygglovs- eller åtgärdstillståndsansökan

Planen gäller:
□ nytt avloppsvattensystem
□ effektivering av befintligt avloppsvattensystem
□ byggnad med inburet vatten
För byggnader med inburet vatten rekommenderas avloppsvattensystem, men det krävs inte.
Utloppsplatsens uppgifter ifylls dock.

Byggplats

Sökande

Byggplatsens ägare
eller innehavare

Fastighetens namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Antal personer som använder fastigheten

Namn
Adress

Postnr och -anstalt

Telefon

E-post

Till avloppsvattensystemet anslutna byggnader
Byggnad 1

Användningsändamål

Utrustningsnivå

□ El
□ Fastinstallerad vattenledning in
□ Inburet vatten
□ Annan vattenledning in
□ Varmvattenberedare
Byggnad 2

Utrustningsnivå

□ El
□ Fastinstallerad vattenledning in
□ Inburet vatten
□ Annan vattenledning in
□ Varmvattenberedare

Avloppsvatten från
vattenklosetter leds till

□

Sluten tank med
överfyllnads alarm

□ Slamavskiljare

Våningsyta m²

□
□
□
□
□
□

□

Bastu
Tvättrum med dusch
Tvättrum utan dusch
Diskmaskin
Tvättmaskin

Avlopp från kök
Byggår

Användningsändamål

Avloppsvattensystemet

Byggår

□
□
□
□
□
□

□ Torr/brännande toalett
□ Annan toalett:
(typ, märke och modell)

Våningsyta m²

□

Bastu
Tvättrum med dusch
Tvättrum utan dusch
Diskmaskin
Tvättmaskin

Vattenklosett
Antal:

Vattenklosett
Antal:

□ Torr/brännande toalett
□ Annan toalett:
(typ, märke och modell)

Avlopp från kök

Nyttovolym m3

Material

Byggår

Nyttovolym m3

Material

Byggår

Antal kamrar i slamavskiljaren

och från slamavskiljare till

st

Kamrarna är försedda med T-stycken

□ markbädd, byggår
□ infiltreringsbädd, byggår
□ och / eller till annan behandling, vilken och byggår

□ ja □ nej

Tvättvatten
sk. gråvatten

□

Tvättvattnet behandlas

Tvättvattnet leds till

□

Sluten tank med
överfyllnads alarm

□ Slamavskiljare

□ separat

tillsammans med klosettvattnet

Nyttovolym m3

Material

Byggår

Nyttovolym m3

Material

Byggår

Antal kamrar i slamavskiljaren

st

Kamrarna är försedda med T-stycken

□ ja □ nej

och från slamskiljare till

□ markbädd, byggår
□ infiltreringsbädd, byggår
□ och / eller till annan behandling, vilken och byggår
Utloppet
Ifylls även för byggnader
med inburet vatten
(utan rening)

Det renade avloppsvattnet leds till

□
□

dike på egen mark □ dike på annans mark
dike på egen mark som fortsätter på annans mark inom 30 m

eller infiltreras i

□

egen mark □ annans mark

Jordmånen på utloppsplatsen:

Det kortaste avståndet till
Dricksvattenbrunn

Egen:

m

Grannens:

m

Bostadsbyggnad

Egen:

m

Grannens:

m

Strandlinjen

m

Grannrån

m

Grundvattennivån där avloppsvatten kan komma i kontakt med marken
(markbädd, infiltreringsbädd, utlopp,...)
m
Mätningsdatum

Anmälare

20

Sakkännedom inom avloppsvattenbehandling:
Kontaktuppgifterna till den som fyllt i denna blankett

□

samma som ägaren eller innehavaren

□

annan person, kontaktuppgifterna nedan:

Namn
Adress

Postnr och -anstalt

Telefon

E-post

Datum och underskrift

BILAGOR:
1) Om planen gäller en infiltreringsanläggning skall uppgifter om markens infiltreringsförmåga (t.ex. resultat av infiltreringsprov,
jordmånsanalys eller tidigare erfarenhet av platsens infiltreringsförmåga) anges
2) Skärningsritning av avloppsvattensystemet i skala 1:50 – 1:100 (i tre exemplar)
3) Avloppsvattensystemets bruks- och underhållsanvisningar (i två exemplar)

