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ANSÖKAN OM

TILLSTÅND ATT INRÄTTA ENSKILD AVLOPPSANORDNING
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §. Anmälan och startbesked för ändring eller nybyggnation
av VA-anläggning enligt plan- och bygglagen (2010:900). Information finns på baksidan av blanketten.

ALLMÄNNA UPPGIFTER
Förnamn och efternamn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Fastighetsbeteckning där installation ska ske (om fler än ett hushåll gör en notering på
medsökande)
Telefon

Mobiltelefon

Ort

Adress där installation ska ske

E-postadress

UPPGIFTER OM INSTALLATIONSPLATS
Närhet till annans, inom 50 meter,
vattenbrunn (antal meter):

Närhet till egen vattenbrunn (antal
meter):

Inom skyddsområde för kommunal vattentäkt (vattenuttag):

AVLOPPSANLÄGGNING
Ansluten vattentoalett (WC samt BDT)

Beskrivning av avloppsanläggningen, t.ex. minireningsverk (kem eller bio),
slamavskiljare med markbädd och fosforfälla:

Utan vattentoalett;enbart
bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)
Annat (specificera)

Nyanläggning

Grundvattennivåkontroll, t.ex. provgrop:

Avledning sker till:

Gemensamhetsanläggning, antal hushåll

Slamavskiljningsvolym:

Befintlig dränering

Ändring (mindre ändring av befintlig
avloppsanläggning, t.ex. omgrävning av markbädd
samt ingen eller mindre avvikelse från tidigare
installationsplats)

Avstånd från närmast farbara väg för tungt
slamtömningsfordon utan komplikationer:

Dike
Vattendrag, t.ex. bäck

Val av smittskyddsbarriär (hälsoskydd), t.ex.
prefabricerad (förtillverkad) eller markbädd:

Annat

Antal personer i hushållet:

Upplaga mars 2016

Entreprenör:

Samhällsbyggnadsnämnden
www.trelleborg.se
E-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se

Postadress: 231 21 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-441 90
Org.nr: 212000-1199
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:

ALLMÄNNA VILLKOR
•

anläggningen ska utformas och förläggas på det sätt som angivits i ansökan, om det inte av samhällsbyggnadsnämndens beslut
framgår något annat.

•

dagvatten, dräneringsvatten eller lakvatten får inte belasta avloppsanläggningen.

•

avstånd mellan lämplig uppställningsplats för slamsugningsfordon och behållare bör inte överstiga 10 m men får inte överstiga 20 meter.
I annat fall kan det finnas behov för någon form av rör- eller slanginstallation som mellanled som är fast eller tas i bruk vid tömning.

•

slamavskiljare och tankar ska utföras med lock, manlucka eller annan tömningsanordning, som är utformad enligt tekniska nämndens
anvisningar. Locket får inte väga mer än 15 kg.

•

avsyning ska ske av samhällsbyggnadsförvaltningen innan övertäckning sker. Anmälan om avsyning ska göras i god tid.

•

tillståndet gäller i fem år men förfaller, om arbetet med avloppsanordningen inte påbörjats inom två år.

för minireningsverk:
•

från 1 juli 2013 ska minireningsverket vara CE-märkt enligt EU-standard.

•

tillsyn ska göras av sakkunnig, företrädelsevis genom ett så kallat serviceavtal.

för markbädd:
•

slamavskiljaren ska uppfylla kravet enligt Svensk Standard SS825620. Från 1 juli 2013 ska slamavskiljaren istället vara CE-märkt enligt
EU-standard.

•

filtersanden ska vara av tvättad kvalitet. I annat fall måste siktkurva över materialet uppvisas, varvid filtersanden helt ska falla inom fält
A.

•

ledningar och brunnar ska vara gummiringstätade i fogar och skarvar.

•

markbädden utföres enligt bifogad typritning.

•

fastighetsägaren ansvarar för kontroll av grundvattennivån på installationsplatsen, kan t.ex. göras med en provgrop

för sluten tank:
•

endast extremt snålspolande toalett, med fördel vakuumtoalett, ska vara ansluten till tanken.

•

tanken ska förses med elektriskt nivålarm.

•

tanken ska förankras, så att den inte kan lyftas upp av grund- eller markvatten.

•

tanken ska vara ventilerad.

•

såväl tanken som ledningssystemet ska vara skyddade mot frost.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut är inte en befrielse från skyldigheten att inhämta andra tillstånd som kan krävas för utförande och drift
av avloppsanläggningen (t ex utnyttjande av annans mark eller avloppsledning). Föreskrifter om avfallshantering för Trelleborgs kommun
(antagen av Kommunfullmäktige den 20 december 2010) gäller i tillämpliga delar för enskild avloppsanläggning.
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TILL ANSÖKAN SKA BIFOGAS:
1. Situationsplan där installationsplats, reningsanläggning, närmast farbara väg samt relevanta
byggnader är tydligt utritade.
2. Eventuellt serviceavtal, eller hänvisning till serviceföretag.

AVGIFT
För handläggning av ärendet tas för närvarande ut en fast avgift för inrättande av enskilt avlopp, ett hushåll 1-5
personer, på 7440 kr. Faktura skickas ut separat. För fler avgifter se: http://www.trelleborg.se/sv/kommunpolitik/kommunfakta/avgifter-och-taxor/avgifter-miljofarlig-verksamhet/

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i datasystem hos förvaltningen och användas för att lagra information
om verksamheter i Trelleborgs kommun i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ( SFS 1998:204). Uppgifterna är offentliga. För
ytterligare information om hur personuppgifterna användes samt för ändringar, skriv till samhällsbyggnadsnämnden, 231 83 Trelleborg.

UNDERSKRIFT
Ort

Datum

Fastighetsägares underskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas in till: Samhällsbyggnadsnämnden, Trelleborgs Kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg

