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Ansökan skickas till
Orust kommun
Miljö-och byggnadsförvaltningen
473 80 HENÅN
miljo@orust.se

Anlägga eget avlopp – ansökan/anmälan
Minireningsverk med efterpolering
Vi påbörjar handläggningen så snart din ansökan är helt komplett. Om uppgifter saknas kommer
vi att begära in kompletteringar och det tar längre tid.
Önskar du hjälp med din ansökan? Kontakta vår vatten- och avloppsrådgivare (va-rådgivare),
telefon 0304 – 33 45 91.
Namn och kontaktuppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress, där du är folkbokförd

Person- eller organisationsnummer

Postnummer och postort

Telefonnummer

E-post, som du läser regelbundet

Jag vill bli kontaktad via e-post

Ja

Nej

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Fastigheten och nuvarande avlopp
Fastighetsbeteckning

Avstyckning pågår, ange om möjligt,
kommande beteckning

Fastighetens adress
Nuvarande avlopp

Ett eget avlopp

En gemensamhetsanläggning (Bifoga fastighetslista)

Beskriv nuvarande avloppsanläggning, till exempel trekammarbrunn och
markbädd

Nuvarande avlopp

Byggnads år

Bostaden används som

Helårsboende

, Fritidshus

Annat, till exempel verksamhet, beskriv i bilaga

Varför ansöker eller anmäler du till oss
Du söker tillstånd, eftersom du vill lägga ner en helt ny anläggning, helt byta en befintlig
anläggning eller lägga ner en inom tätbebyggt område, i område med detaljplan eller
inom särskilt vattenområde
Du anmäler, eftersom du vill ändra belastning, byta ut en del av anläggningen eller vill
installera en anläggning som endast kräver anmälan
Ansvarig installatör
Namn på ansvarig installatör

Telefon

Firmanamn

E-post, som läses regelbundet

Adress

Postadress

Ansvarig installatör är sakkunnig genom

Erfarenhet

Deltagit i utbildning

Anlägga eget avlopp – ansökan
Minireningsverk med efterpolering
Uppgifter om din planerade avloppsanläggning
1. Minireningsverk
Minireningsverkets fabrikat

Minireningsverket är CE-märkt

Ja

Nej

Minireningsverkets modell
Minireningsverkets volym, ange våtvolym m3

Typ av larm

Ljus

Ljud

SMS

Finns det en separat slamavskiljare till minireningsverket

Ska slamavskiljare slamtömmas

Ja

Ja

Nej

Nej

Hur många gånger ska slamavskiljaren tömmas per år

Hur många gånger ska minireningsverket tömmas per år

1

1

2

3

4

2

3

4

Om minireningsverket har fosforfälla, ange vem som utför service och byte av materialet för fosforfällan
Om minireningsverket har fosforfälla, ange hur vattnet neutraliseras* efter fosforfällan (*utspädning)

2. Efterpolering, en rening som säkerhetsställer bakterienivån
Den kan utformas som en markbädd men även med en kompakt fabriksprodukt. Först kontaktar
du Miljö- och byggnadsförvaltningen för information om vilka krav på efterpolering som gäller
för din fastighet. Kontakta sedan tillverkaren och fråga efter förslag på efterpolering som
uppfyller de kraven.
2.1 Markbädd, om du söker för det
Yta i m2

Beskriv utsläppspunkten, platsen där vattnet leds ut (till exempel dike eller bäck)

Markbädden kommer utformas (det ska alltid finnas luftningsrör i markbädden)

Normal

Upphöjd

Horisontell

Kompaktfilter, ange fabrikat
Förfabricerad markbädd, ange fabrikat
Vid förfabricerad markbädd ska skötsel- och underhållsinstruktion skickas med, bilaga 8
2.2 Infiltration, om du söker för det
Yta i m2

Typ av mark vid platsen

Sand/grus

Morän

Annat

Infiltrationen kommer utformas

Normal

Upphöjd

Förstärkt

Moduler av fabrikat

2.3 Förfabricerad efterpolering, om du söker för det
Fabrikat

Ange storlek

Hur ska anläggningen tömmas? Till exempel slamhämtning, byte av torv eller annat filtermaterial.
Hur ofta ska anläggningen tömmas?

Bifoga skötsel- och underhållsinstruktion när du söker för förfabricerad efterpolering, bilaga 8
3. Skötsel av minireningsverk
Årlig service och kontroll utförs av

Servicetekniker, avtal tecknas med
Fastighetsägaren
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Anlägga eget avlopp – ansökan
Minireningsverk med efterpolering
Bilagor som ska bifogas
Bilaga 1, Karta (Karta kan beställas av oss)
I kartskissen ska du markera och beskriva
- Plats för avloppsanlägg och utsläppspunkt av renat BDT-vatten
- Dricksvattenbrunnar inom 100 meter från din anläggning, ange även borrad eller grävd
- Energihål inom 100 meter, till exempel hål för bergvärme
- Tillfartsväg för slamtömningsfordon
- Avstånd mellan där slamtömningsfordon kan parkera och sluten tank samt slamavskiljare
(max avstånd 10 meter)
- Höjdskillnad från botten på slamavskiljare/sluten tank till slamtömningsfordon
Bilaga 2, Fabrikat och eventuell tömningsinstruktion för minireningsverk
Bilaga 3, Prestandadeklaration enligt EN – 12566-3, gäller för minireningsverk
Bilaga 4, Prestandadeklaration enligt EN – 12566-7, gäller för förfabricerad efterpolering
Bilaga 5, Prestandadeklaration enligt EN – 12566-6, gäller förfabricerad markbädd
Bilaga 6, Siktanalys och redogörelse för grundvattennivå
Siktanalys krävs endast vid infiltration. Läs mer i Naturvårdsverkets faktablad 2.
Bilaga 7, Teknisk beskrivning, om minireningsverkets funktion med teknisk skiss.
Bilaga 8, Beskrivning av skötsel, bifoga serviceavtal och egenkontrollprogram. Beskriv
servicebehov för hela anläggningen.
Bilaga 9, Markundersökning, om det finns risk att dricksvattentäkt påverkas
Du behöver tillstånd för att starta grävarbete
Tillstånd krävs från Miljö- och byggnadsnämnden innan du börjar gräva. Att börja utan tillstånd
kan ge en straffavgift, en miljösanktionsavgift. Vi besöker eventuellt din fastighet, innan vi lämnar
tillstånd, för att titta på din föreslagna placering. Vi kan också kräva att du skickar in mer
uppgifter. Mer information finns på www.orust.se under Bygga, Bo och miljö. Vid frågor
kontakta oss på telefon 0304-33 40 00.
Avgifter
Avgift tas ut för handläggning av din ansökan oavsett om du får tillstånd eller om ansökan avslås.
Läs mer på www.orust.se under Bygga, Bo och miljö.
Personuppgiftslagen (PUL)

De uppgifter som du har lämnat kommer att databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med ditt
intyg. Genom att skicka in ditt ärende godkänner du att informationen du lämnat får lagras och bearbetas i register vid Miljö- och
byggnadsnämnden, som är personuppgiftsansvarig adress, Orust kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 473 80 Henån. Du
har rätt att en gång per år be om ett utdrag över vad som behandlats om dig och att därefter få rättelse av eventuella felaktiga
uppgifter. Din begäran ska vara skriftlig. Kontaktperson är: Mariethe Bergman, Orust kommun, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, 473 80 Henån, 0304 – 33 45 67.
Dina personuppgifter kan komma att utlämnas i enlighet med reglerna kring offentlighetsprincipen.

Jag har fått hjälp av kommunens va-rådgivare Ja
Jag intygar att informationen i ansökan är korrekt

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande
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