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ANSÖKAN/ANMÄLAN

om inrättande eller ändring av avloppsanordning
med eller utan ansluten vattentoalett (enl. § 13
och § 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).
För avloppsanordningar som ska betjäna
5-200 personer

För mer information eller för rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Sökanden

Namn

Org-/Personnr.

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnr.)

Telefon arbete (även riktnr.)

Telefon mobil

E-postadress

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Namn

Org-/Personnr.

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnr.)

Telefon arbete (även riktnr.)

Telefon mobil

E-postadress

Ansökan/ Anmälan avser
Anläggande av avloppsanordning med WC
Anläggande av avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten
ändring av befintlig avloppsanordning med tillstånd daterat:

Fastighetsuppgifter
Antal hushåll avloppsanordningen ska betjäna

Antal personer avloppsanordningen ska betjäna

Ansökan/anmälan avser en gemensamhetsanordning med flera fastigheter. Fullständig redovisning av fastighetsägare
och fastighetsuppgifter görs i separat bilaga.
Fastighetsbeteckning

Kommun

Bostadens adress
Typ av boende

Permanent boende

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Fritidsboende

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Annat, ange vad:

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se

2

Typ av avloppsanordning (flera rutor ska kryssas)
FÖRBEHANDLING

Våtvolym

Fabrikat

m3

Ny
Våtvolym

T-rör

m3

Befintlig

Trekammarbrunn

Tvåkammarbrunn

EFTERFÖLJANDE RENING

Finns

Finns ej

Bilaga som ska bifogas:
- Tvär- och längsektionsritning
- Protokoll från jordprov

INFILTRATION
Standard
Förstärkt med, cm sand:
Antal moduler

Kompaktfilter, fabrikat:
Bilaga som ska bifogas:
- Tvär- och längsektionsritning

MARKBÄDD
Standard
Kompaktfilter, fabrikat:
Utsläpp av renat avloppsvatten leds till:

Bilaga som ska bifogas:
- Utförlig beskrivning av
reningsverket
- Tvär- och längsektionsritning
- Protokoll från Jordprov (vid
infiltration)

RENINGSVERK
Ange fabrikat och modell
Typ av efterpolering

Infiltration

Markbädd

Annat:

YTTERLIGARE RENINGSANORDNING (ex. fosforfälla eller kemisk fällning)
Ange typ av reningsanordning

Bilaga som ska bifogas:
- Utförlig beskrivning av
reningsanordningen

Ange fabrikat och modell

Förutsättningar (obligatoriska uppgifter)

Jordlagrets djup från mark ytan till berg inom eventuellt infiltrationsområde:
Jordlagrets djup från mark ytan till högsta grundvattennivå som förekommer under året:
Avstånd från reningsanordning till egen/gemensam vattentäkt:
Avstånd från reningsanordning till närmaste annan vattentäkt inom 200m:

Finns ej
Avstånd till vattendrag, sjö, dike eller annat vatten inom 100 m:

Finns ej
Avstånd till borrhål för bergvärme inom 50 m:

Finns ej
Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil:
Dag- och dräneringsvatten avleds till:
Filter för behandling av dricksvatten:

Finns

Finns ej

Annat:

Backspolningsvatten släpps ut till:

Avloppsanläggning

Stenkista/dike

Annat:
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Slamhantering och urinomhändertagande
Kommunal slamtömning
Slam komposteras lokalt*
Urin överlåts till lokal lantbrukare med vilken avtal är tecknat (kopia på avtal ska bifogas)
Urin sprids på egna grödor/bevuxen mark

Tomtens areal:

Kommunal hämtning av urin

*Dispens från renhållningsordningen söks på särskild blankett

Gräventreprenör

Namn

Personnr./Org. nr.

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnr.)

Telefon arbete (även riktnr.)

Telefon mobil

E-postadress

ME-diplomerad*

Annan utbildning*:

*Väljs en icke ME-diplomerad entreprenör tillkommer tillsynsavgift för anläggningskontroll

Sökandens underskrift

Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Namnteckning

Namnförtydligande

Uppdaterad 2020-05-04 Miljökontoret

Bilagor som ska bifogas

•

•
•
•
•

Fack mannamässig situationsplan i skala 1:400 –1:1000
Innehåll situationsplan:
Avloppsanordning, placering, delar och utsläppspunkt
Fastighetsgränser samt byggnader inom fastigheten
Vattendrag, sjöar eller diken
Dräneringar
Plats för slamsugningsbil samt avstånd till slamavskiljare
Vattentäkter och borrhål inom 200 meter från anordningen
Diagram över kornfördelning från jordprov vid föreslagen
infiltration

Bilagor som bör bifogas
Översiktsplan där fastigheten/fastigheterna märkts ut.
Detaljerad funktionsbeskrivning av avloppsanordningen (ex. produktblad från tillverkaren). Vid infiltration och
markbädd ska längd och tvärsektion alltid redovisas.
Kopia på eventuellt avtal med lantbrukare för slam/urintömning.
Vid gemensamhetsanordningar: sammanställning över berörda fastigheter, uppgifter om ägare och hur hushållen
nyttjas (fritid- eller permanentboende.

Avgifter för handläggning

Avgifter för prövning av tillstånd samt handläggning av anmälan tas ut enligt fastställd taxa. Taxan beslutas av
kommunfullmäktige. Se nedanstående tabell. Faktura skickas separat i efterhand.
Prövning av ansökan
1. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett för 5 - 200 personekvivalenter.

5 340 kr

3. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett inom angivna områden i lokala hälsoskyddsföreskrifter

3 560 kr

Handläggning av anmälan
1. Förändring av befintlig avloppsanordning

3 560 kr

2. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett

1 780 kr
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Tillsyn

Anläggningar dimensionerade för mer än 100 personekvivalenter(pe) betalar en årlig avgift för tillsyn
enligt fastställd taxa (beslutad med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken). Taxan beslutas av
kommunfullmäktige.
Anläggning dimensionerad för 100 pe - 200 pe betalar en årlig tillsynsavgift på 6 timmar för tillsyn.
Information
För avloppsanläggningar dimensionerade för mer än 200 pe och upp till 2000 pe gäller anmälningsplikt
enligt 28 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251).

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga
kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens
myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem,
uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning.
Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut
information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar
behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att
uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen

