Ansökan/anmälan av
avloppsanordning

Skickas till:
Karlskoga kommun
Bygg- och Miljökontoret - 13
691 83 Karlskoga
kommun@karlskoga.se

Administrativa uppgifter
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer och ort

E-post

Fastighetsbeteckning (för avloppet)

Svar önskas via
E-post

Brev

Anläggning
Hur många hushåll ska kopplas på anläggningen?:

st

Fastighetsbeteckning för samtliga berörda fastigheter:

Typ av fastighet:

Permanentbostad

Fritidsbostad

Annat:

Ansökan/anmälan avser

Ny anläggning

Befintlig anläggning

Bad, disk, tvätt

WC

Om WC inte installeras tas avfallet omhand genom:

Torrklosett

Slamavskiljare, volym:
Typ:

Biologisk klosett

m3

Annat:
2

Infiltration, yta:

m

Markbädd, yta:

m , med utsläpp till:

2

Annan metod:

Fabrikat:

Fabrikat:

RSK-nr:

Yta:

m

2

RSK-nr (om det finns):
Kompletterande fosforrening (Krävs vid markbädd och hög
skyddsnivå):
fosforfälla
fällningskemikalier
Biodamm
Biofilterdike
Annat:
Avstånd till uppställningsplats för slamtömningsfordon (max 10 m):

meter

Var god vänd!

Skyddsavstånd
Kortaste avstånd (i meter) från avloppet till:

Placering utifrån avloppet:

Vattentäkt på egen tomt:

meter

Nedströms

Uppströms

Vattentäkt på annan tomt:

meter

Nedströms

Uppströms

Sjö eller vattendrag:

meter

Nedströms

Uppströms

Eventuellt bergvärmehål:

meter

Nedströms

Uppströms

Tomtgräns:

meter

Entreprenör
Firma

Telefonnummer

E-post (för kopia på beslutet)

Till anmälan ska bifogas
Situationsplan/tomtkarta i lämplig skala där följande framgår
Fastigheten med byggnader tillfartsvägar, sjöar och vattendrag.
Tänkt placering av slamavskiljare, avloppsanläggning och utloppet (eller motsvarande
beroende på avloppslösning)
 Egen vattentäkt och övriga vattentäkter belägna inom 100 m från planerad
avloppsanläggning
 Bergvärmehål belägna inom 100 m från planerad avloppsanläggning






Om det är aktuellt:
Servitut eller avtal från berörd markägare om dennes mark används för avloppsanordning
eller bortledning av avloppsvatten

Information
Vanligaste avloppslösningarna är infiltration eller markbädd men det finns massor av intressanta avloppslösningar
beroende på intresse och tomtens lokala förutsättningar. Mer information om hur man anlägger ett avlopp och
exempel på olika typer av lösningar finns på www.avloppsguiden.se
Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att den ansökta och sen tillståndsgivna anläggningen fungerar och
renar avloppsvattnet. Fastighetsägaren ska själv göra tillräckliga undersökningar på sin fastiget för att veta att den
valda tekniklösningen funderar på i ansökan angivna platsen.
För mer information besök gärna www.karlskoga.se /www.storfors.se eller kontakta Servicecenter på 0586-610 00
eller kommun@karlskoga.se.
Lagrum
Att avloppsvatten måste renas och att du för att få bygga en avloppsanläggning måste söka tillstånd regleras i 9 kap 7
§ miljöbalken (SFS 1998:808) samt 12-13 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS
1998:899).
Avgift
För prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning tas en handläggningsavgift ut. Avgiften tas ut enligt den
av kommunfullmäktige fastställda taxan. Avgiftens storlek beror på vilken typ av anläggning ansökan avser. I
normalfallet innebär det en avgift på 4 750 kr. Om ansökan sker efter att miljökontoret har inventerat och underkänt
avloppsanläggningen blir avgiften 7 600 kr.
Personuppgiftslagen
För kommunen gäller bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommuner,
Skrantahöjdsvägen 35, 69183 Karlskoga. De uppgifter du lämnar är offentliga (såvida en sekretessprövning inte visar
något annat) vilket innebär att den som begär det har rätt att ta del av uppgifterna.

