Ansökan om enskild
avloppsanordning

Sökande

Entreprenör

Personnummer

Företag

Sökande

Kontaktperson

Telefonnummer

Telefonnummer

Adress

E-post

Postadress & postort

 Yrkeserfarenhet
 Har genomfört maskinentreprenörernas diplomutbildning
 Har genomfört annan utbildning, ange vad

E-post

…………………………………………………………..
Fakturaval (välj endast ett alternativ)
 Faktura med post
 E-faktura (Anmäl e-faktura till din bank)

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Adress
Postadress och postort

Ansökan avser
 Ny avloppsanläggning med WC1

 Anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning

Om gemensam avloppsanordning, ange fastigheter

Bostad
 Permanentbostad

 Fritidsbostad

 Annat, ange vad

Antal personer i hushållet-/-en

Avloppsanläggning
Alternativ 1 - Reningsverk
Fabrikat och modell
Typ av efterpolering, t.ex. markbädd eller infiltration
Slamtömningsvolym (m3):

Antal tömningar per år

Övriga upplysningar, t.ex. extra slamlager

1

Med WC menas vanlig WC, vakuumtoalett samt extremt snålspolande WC (<1 l/spolning)
Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17

Postadress: Miljöförvaltningen Mölndals stad, 431 82 Mölndal
E-post: miljo@molndal.se

Telefon: 031-315 10 00

Alternativ 2- Slamavskiljare och efterföljande rening
 Slamavskiljare

Fabrikat

Modell

Slamtömningsvolym (m3):

Antal tömningar per år

 Infiltration

 Markbädd

 Annat sätt, ange vad

Yta (m2)

Antal spridningsledningar

Antal dräneringsledningar

 Fosforfällning

 Urinseparerande toalett

Extra fosforrening

 Fosforfilter
Fabrikat och modell

Om urinseparerande toalett, ange hantering av urin

Alternativ 3 - Sluten tank

 Vakuumtoalett

 Extremt snålspolande WC

 Vanlig WC2

Volym tank (m3):

Volym tank (m3):

Volym tank (m3):

Övriga uppgifter
Djup till berg (m)
Djup till högsta grundvattennivå (m)
3

Avstånd från utsläppspunkt till egen vattentäkt (m)
Avstånd från utsläppspunkt till andra vattentäkter (m)
Avstånd från slamavskiljare till plats för slamsugningsfordon (m)

Obligatoriska bilagor:



Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som tydligt visar hela avloppsanläggningen inklusive
ledningsdragningar och utsläppspunkt.
Vattentäktskarta i lämplig skala (t.ex. 1:500 eller 1:1000) där det tydligt framgår var de omgivande
fastigheternas vattentäkter är placerade samt vilken typ av vattentäkt det är (grävd eller borrad) .

För dig som ska ha markbädd, infiltration eller efterpolering i mark:
 Ritning och profilskiss i större skala t.ex. 1:50 som tydligt visar avloppsanläggningens
konstruktion, utförande, nivåskillnader.
För dig som ska ha infiltration:
 Siktanalys av marken eller resultat och protokoll från perkolationstest med LTAR-värde
Övriga upplysningar
Förklara bland annat hur du har undersökt djup till högsta grundvattennivån och berg, beskrivning av utsläppspunkt etc.

2

Vanlig WC till sluten tank godkänns endast i speciella undantagsfall. För mer information kontakta
miljöförvaltningen
3
Utsläppspunkt: Där den täta delen av avloppsanordningen slutar, t.ex. infiltration, markbädd eller efterpolering
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Underskrift
Ort och datum
Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Viktig information!
Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att
kunna handlägga din ansökan eller anmälan. Miljönämnden kommer att behandla namn,
personnummer, fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter m.m. Uppgifterna kommer att lagras i enlighet
med nämndens dokumenthanteringsplan. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till
andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land
utanför EU.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos
miljönämnden, samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få
besked om vilka av dina personuppgifter som miljönämnden behandlar. Aktuella kontaktuppgifter till
personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud hittar du på vår hemsida www.molndal.se. Där kan du
också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.
Avgift
För handläggningen av ansökan tar vi ut en fast avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiftens storlek beror på vilken typ av avloppsanordning du installerar samt hur många hushåll som
ska ansluta till den. För mer information kontakta miljöförvaltningen.
Skicka in en komplett ansökan
För en snabbare handläggning är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan med samtliga
bilagor. Om den saknas uppgifter/bilagor kommer du att få tillbaka ansökan för komplettering. Om du
trots påminnelser inte skickar in kompletteringarna har vi inte möjlighet att handlägga din ansökan och
kommer att avvisa den.
För mer information om enskilda avloppsanordningar se www.molndal.se samt www.avloppsguiden.se
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