Miljö- och byggavdelningen
683 80 HAGFORS
Ansökan/anmälan av enskild avloppsanläggning
FMH (1998:899) 13-14 §§
Skriv tydligt

Uppgifter om fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

Fastighetsägare, om annan än sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

Fastigheten används som
Permanentbostad
Fritidsbostad

Antal personer som regelbundet vistas på fastigheten________________________

Avloppsanläggning
Ny anläggning

Ändring av anläggning.

Befintlig anläggning

Anläggning för BDT-avlopp (bad, disk, tvätt)
Installation av vattenklosett_____st

Slamavskiljare (ska vara av godkänd typ enligt svensk standard)
Slamavskiljare av fabrikat/modell___________________________________________Volym_______________kubikmeter
Sluten tank av fabrikat___________________________________________________Volym_______________kubikmeter
Övrigt_____________________________________________________________________________________________

Efterföljande reningsanläggning
Infiltration, ledningslängd__________________ meter, fördelat på_________________ spridningsledningar
Markbädd, ledningslängd___________________ meter, fördelat på_________________ spridningsledningar
Biomoduler, beskriv nedan
Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Besöksadress
Dalavägen 12

Postadress
683 80 HAGFORS

E-post: miljo.bygg@hagfors.se

Telefon
0563-185 00 vxl

Telefax
0563-618 98

Org. nr
212000-1884

Bankgiro
108-3179

Markytans ungefärliga höjd över grundvattenytan
mindre än 2 meter

Mellan 2 och 3 meter

Mer än tre meter

Närmaste avstånd från avloppsanläggningen till
Grävd

Borrad

Egen brunn_________m, som förser _____ hushåll
Annan brunn inom 100 meter
Vattendrag, sjö__________________meter

Antal meter till väg som är farbar för kommunens slamfordon (max 10 meter)___________________________________

Entreprenör
Namn

Telefon

Adress

E-post

Postnummer

Postort

Övriga upplysningar
___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Till ansökan/anmälan ska det bifogas en teknisk beskrivning över avloppsanläggningen och en
situationsplan i lämplig skala som visar:
•

Avloppsledningens tänkta placering (ledningar, slamavskiljare etc.), befintliga och planerade
byggnader på tomten samt tillfartsväg för slamtömningsfordon

•

Befintliga och planerade vattentäkter på tomten samt riktning och avstånd till alla vattentäkter inom
100 meter från avloppsanläggningen

Skriv ut ifylld ansökan/anmälan, skriv under den och skicka till:
Hagfors kommun
Miljö- och byggavdelningen
683 80 HAGFORS
Avgift för ansökan är 4 400 kronor

Sökandes underskrift
Ort och datum

Namnteckning

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i miljö- och byggnämndens register. Registren är tillgängliga
för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggavdelningen.

