ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR
ENSKILT AVLOPP (5121)
Enskilt avlopp/Torrtoalett

Allmänna uppgifter om sökanden
Namn

Organisations/personnummer

Adress

Postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Telefon dagtid

E-post

Fastighetsägare (om annan än
sökande)

Telefon dagtid

Fastighetsbeteckning

Ansökan avser
Permanenthus

Fritidshus

Annat ……………………………

Anläggning för avlopp från kök, bad, dusch och tvätt (BDT-avlopp)
Anläggning för BDT-vatten och vattentoalett (WC)
WC till sluten tank

Annan typ av toalett ………………….. (t ex mulltoa)

Urinseparering

Beslutsunderlag för ansökan, bilagor:
VA-utredning för enskilt avlopp

Situationsplan

Grannyttranden

Fullmakt

Fastighetens vattenförsörjning
Borrad brunn

Grävd brunn

Kommunalt vatten året runt

Gemensam brunn belägen på fastigheten ……………………

Kommunalt sommarvatten

Annat……………………………

Övrig information:
Strandskyddsområde

Tillrinningsområde till sjö eller vattendrag

Omvandlingsområde (tätbebyggelse med enskilt VA)

Naturreservat

Befintligt avlopp ……………………………

Underskrift av sökande eller fastighetsägaren

JAN 2015

Ort och datum

Underskrift

Fast avgift för prövning av ansökan faktureras när ansökan lämnas in. Avgiften för
handläggning av ansökan tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För närvarande
är avgiften 12 400 kronor för minireningsverk och 9 920 kronor för BDT-anläggning.
Ansökan skickas till: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, 183 80 TÄBY

Södra Roslagens

Besök: Kemistvägen 8

E-post: miljokontoret@srmh.se

miljö- och hälsoskyddskontor

Växel: 08-578 663 00

www.srmh.se

Postadress: 183 80 Täby

Fax: 08-758 15 76

Ett samarbete mellan Täby kommun
och Vaxholms stad

VA-utredning

UTREDNING - ENSKILT AVLOPP
VA-utredning

Grannyttranden

•

Redovisning av hur vattenfrågan ska lösas.

•

En skriftlig beskrivning över avloppsanläggningens utformning.

•

Uppgift om grundvattenytans högsta läge och
avstånd (djup) från markytan till berg vid
avloppets infiltrationsdel och/eller markbädd.

•

Resultat av jordprov i form av en siktkurva och
uppgift om belastningskapacitet (ej aktuell om
ansökan avser endast WC till sluten tank).

•

Beskrivning av provgropar och på vilket djup
jordprov har tagits ut.

•

Uppgift om pumpning av avloppsvattnet behövs.

•

Längd- och tvärsektion över avloppsanläggningen med uppgift om dimensionering och
placering i förhållande till befintlig marknivå.

•

Eventuellt servitutsavtal för nyttjande av annans
mark.

•

Provresultat från kloridanalys (saltvatten) från
egen och omgivande brunnar inom ca 100
meter för planerad anläggning

•

Eventuell anmälan om latrinkompostering eller
eget omhändertagande av slam (se separat
anmälningsblankett).

Den som berörs av avloppsanläggningen (främst
grannar) ska ges möjlighet att yttra sig över
ansökan innan beslut fattas. För att minska
handläggnings-tiden kan sökanden själv inhämta
grannyttranden från berörda grannar. Använd
avsedd blankett från miljökontoret.

Fullmakt
Om fastigheten ägs av flera delägare ska en
fullmakt från alla delägare bifogas ansökan. Om
sökande är konsult eller entreprenör måste fullmakt
från fastighetsägaren bifogas.

Innan tillstånd ges
Prövningen av ansökan påbörjas först när en
komplett ansökan inkommit med begärda bilagor
enligt ovan. Handläggningstiden förlängs om
uteblivna uppgifter måste begäras in. Avgiften för
handläggning av ansökan tas ut enligt taxa
fastställt av kommunfullmäktige. Avgift faktureras
när ansökan lämnas i.

Mer information
Gå gärna in på www.avloppsguiden.se för mer
information eller se vår broschyr på vår hemsida,
www.srmh.se. På vår hemsida finns även taxan.

Situationsplan
Följande punkter ska vara markerade på skalenlig
karta.


Fastighetsgränser och tillfartsväg för slamtömningsfordon.



Befintliga och/eller planerade byggnader.



Förslag till placering av avloppsanläggning och
eventuellt avskärande dränering.



Uppgift om avstånd från avloppets
infiltrationsdel till befintliga och/eller planerade
dricksvatten-täkter (sk skyddsavstånd) samt
energibrunnar (bergvärmebrunnar) inom 100 m.
Även de dricks-vattenbrunnar som inte används
för tillfället ska redovisas.



Platser för provgropar och uppgift om ur vilken
provgrop jordprov tagits ut.



Diken, täckdiken, vattendrag och strand i
närområdet (ca 100 meter).

Södra Roslagens

Besök: Kemistvägen 8

E-post: miljokontoret@srmh.se

miljö- och hälsoskyddskontor

Växel: 08-578 663 00

www.srmh.se

Postadress: 183 80 Täby

Fax: 08-758 15 76

Ett samarbete mellan kommunerna
Danderyd · Täby · Vaxholm

Avloppsansökan

GRANNYTTRANDE
Planerad enskild avloppsanläggning
På fastigheten
____________________________ planeras
utförande av enskild avloppsanordning.
Enligt Miljöbalken ska berörda grannar (fastighetsägare) informeras om avloppsansökan
innan Södra Roslagens miljö och
hälsoskyddsnämnd beslutar om tillstånd.

Skriv eventuella synpunkter/kommentarer/frågor
eller skicka dem direkt till Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddskontoret. Det går även bra att
ringa.

Mer information
Gå gärna in på www.avloppsguiden.se för mer
information eller se vår broschyr på vår hemsida,
www.srmh.se

Din underskrift är ett bevis på att Du har fått se
alla aktuella ansökningshandlingar för
avloppsanläggningen.

Skriv under med namnförtydligande
Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Fastighetsbeteckning
Underskrift och namnförtydligande
Synpunkter

Södra Roslagens

Besök: Kemistvägen 8

E-post: miljokontoret@srmh.se

miljö- och hälsoskyddskontor

Växel: 08-578 663 00

www.srmh.se

Postadress: 183 80 Täby

Fax: 08-758 15 76

Ett samarbete mellan Täby kommun
och Vaxholms stad

