Sid 1 (2)

Enskilt avlopp
Denna blankett använder du när du ska
- anlägga ny avloppsanläggning
- ändra befintlig avloppsanläggning
- installera torrtoalett

Strömstads kommun, miljö- och byggförvaltningen
452 80 Strömstad
mbn@stromstad.se, 0526-190 00
* = Obligatorisk uppgift

Sökanden
Förnamn

Efternamn

Adress
Postummer

Ort

Telefon

Organisationsnummer/personnummer

E-post

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Fastigheten används för

Permanentboende

Fritidsboende

Annan typ av byggnad .................................................................

Vad planerar du att göra?
Anlägga ny avloppsanläggning

Ändra befintlig avloppsanläggning

Installera torrtoalett

Hur många hushåll ska anslutas till anläggningen?
Ett hushåll

Fler hushåll, antal _____________

Anläggning
Typ av anläggning

Allt avloppsvatten ska ledas till anläggningen
Enbart bad-, disk- och tvättvatten ska ledas till anläggningen
Enbart WC ska anslutas till anläggningen
Avloppsvattnet leds till

Slamavskiljare

Sluten tank

Minireningsverk

Markbädd

Annat

Efterföljande rening

Infiltration

Beskrivning. Här anges uppgifter som mer i detalj beskriver anläggningen/åtgärden, så att det tydligt framgår vad du planerar att installera
eller vad du planerar att vidta för åtgärd. Exempel på sådana uppgifter är fabrikat, modell, måttangivelser och utsläppspunkt. Det går också bra
att hänvisa till information i produktbeskrivning som biläggs ansökan.

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Sid 2 (2)

Entreprenör
Förnamn

Efternamn

Telefon
E-post

Information
För att din ansökan ska kunna behandlas av miljö- och byggnämnden ska du lämna in följande uppgifter:
1. En karta som visar var dina grannars vattenbrunnar är placerade. Markera samtliga vattenbrunnar som finns inom en
radie av 200 m från din planerade avloppsanläggning.
2. Rita en situationsplan som visar förslag till placering och utformning av avloppsanläggningen.

Avståndet mellan slamsugningsfordonet och slamavskiljaren/tanken bör inte vara längre än 5 meter. Höjdskillnaden ska
ej överstiga 6 m. Vägen till slamavskiljaren måste tåla tung lastbil, och vändmöjlighet ska finnas.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen upprättar inga egna förslag till tekniska lösningar, men lämnar råd och information
om enskilda avloppsanläggningar.
På www.avloppsguiden.se finns mycket information om enskilda avlopp.
Observera att där kan finnas vissa lösningar och fabrikat som inte godkänns av kommunen.
Har du några frågor, kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Kommunikation
Godkänner du kommunikation via e-post?*
Ja

Nej

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Du hittar den på www.stromstad.se/taxor

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig
hittar du på vår webbsida, www.stromstad.se/personuppgifter

