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Har du frågor?
Miljö- och byggavdelningen
Telefon: 0271-570 00
miljo-bygg@ovanaker.se

Skickas till
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn
Eller till: miljo-bygg@ovanaker.se

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postadress

Telefon

E-postadress

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Namn

Telefon

Utdelningsadress

Postadress

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Permanentbostad

Fastighetens adress

Fritidsbostad

Antal hushåll anläggningen avses betjäna

Övrigt
Antal personer per hushåll

Ansökan/anmälan avser
Ny avloppsanläggning till vilken följande avlopp anses anslutas
Vattentoalett

Dusch/bad

Disk/kök

Urin/spolvätska från urinseparerande toalett typ: __________________

Tvätt

Annat: _________________________

Ändring av avloppsanläggning avseende (kan innebära att nytt tillstånd krävs)
Ny anslutning av: ___________

Väsentligt ökad belastning: __________

Utbyte/komplettering av anläggningsdel: ____________________

Ny placering (bifoga karta)

Annat: ______________________________

Åtgärda avloppsanordning som fått bedömningen underkänd i inventering

UTDELNINGSADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

WEBB

828 80 Edsbyn

Långgatan 24

0271-570 00

miljo-bygg@ovanaker.se

www.ovanaker.se
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Avloppsvattnets behandling
Avsloppsvattnet leds till

Trekammarbrunn (KL-avskiljare)

Våtvolym (liter): _________

Material: _________________________________

Tvåkammarbrunn (BDT-avskiljare)

Våtvolym (liter): _________

Material: _________________________________

Sluten tank (Endast WC)

Volym (liter): ____________

Material: _________________________________

Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet till

Markbädd
Markbädd, biomoduler

Yta (m2)

Ledningslängd (m)

Fördelat på antal ledningar

Typ/fabrikat

Yta (m2)

Ledningslängd (m)

Fördelat på antal ledningar

Typ/fabrikat

Yta (m2)

Ledningslängd (m)

Fördelat på antal ledningar

Typ/fabrikat

Yta (m2)

Ledningslängd (m)

Fördelat på antal ledningar

Typ/fabrikat

Yta (m2)

Ledningslängd (m)

Fördelat på antal ledningar

Typ/fabrikat

Yta (m2)

Ledningslängd (m)

Fördelat på antal ledningar

Typ/fabrikat

Leverantörens beskrivning ska bifogas

Vanlig infiltration
Förstärkt infiltration
Grund infiltration
Infiltration, biomoduler
Leverantörens beskrivning ska bifogas

Minireningsverk, typ/fabrikat: _____________________________________________________________________________
Leverantörens beskrivning samt drift- och underhållsinstruktioner ska bifogas
Marktillgång:

Anläggningen blir helt belägen på egen mark

Anläggningen berör grannes mark: _______________________

Uppgifter om skyddsavstånd
Vattenförsörjning

Grävd brunn (m): _________

Borrad brunn (m): _______

Kommunalt vatten

Källa (m): ________

Gemensam brunn med fastigheterna: ______________________________________________________________________
Ungefärligt avstånd från markytan ner till grundvattenyta

Mindre än 2 meter

Krävs pumpning av avloppsvattnet?

Ja

Nej

Mer än 2 meter
Ungefärligt avstånd från markytan ned till berg (m): _____________________________________________________________

Entreprenör, ansvarig för utförandet av avloppsanläggning
Namn

Utdelningsadress

Telefon

E-postadress

Postadress
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WEBB
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Denna ansökan samt följande handlingar ska bifogas för att vara komplett
(En ansökan behandlas inte förrän den är komplett)


Situationsplan; som visar avloppsanläggningens läge, fastighetsgränser, byggnader,
plats för ev. provgrop, uppställningsplats för slamtömningsbil (skala 1:400 – 1:1000).
OBS!
Tänk på avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank! Den bör ej överskrida 20
meter.
Försäkra dig att slamavskiljarens/tankens botten inte hamnar lägre än 6 meter i
förhållande till slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt.
Vid val av infiltrationsanläggning ska jordprov med siktanalys tas. Du som
sökande står för kostnaden.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Upplysningar


Arbetet med att utföra anläggningen ska utföras av sakkunnig eller under överinseende
av sådan. Anläggningens utförande ska dokumenteras i ett slutintyg som ska skickas in
till miljö- och byggnämnden.



Berörda intilliggande fastigheter kommer att tillsändas ansökan när den är komplett för
att inom 2 veckor kunna lämna synpunkter på planerad verksamhet.



Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för prövningen av ansökan/anmälan enligt en i
kommunfullmäktige fastställd taxa.
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Information till den registrerade
Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga
ärendet, bedriva tillsyn och ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig
förpliktelse och myndighetsutövning. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga
ditt ärende. De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post. Personuppgifterna kommer inte att föras över
till tredje land. Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt
ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma
bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller
för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För
information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00
(vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första
hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du
fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP Vision, som har tillgång till dina
personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.
Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.
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BESÖKSADRESS

TELEFON
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