Malmö stad

Miljöförvaltningen

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE/ÄNDRING
AV ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING
VID ÅRETRUNTBOENDE/FRITIDSHUS
UTANFÖR KOLONIOMRÅDE

Så här går ni tillväga vid ansökan
1.
Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill ha.
2.
Fyll i och skicka in ansökan.
3.
Miljöförvaltningen bedömer din ansökan.
4.
Miljöförvaltningen kommer ut och tittar på platsen för anläggningen.
5.
Du får ett tillståndsbeslut.
6.
Nu kan du sätta igång att göra anläggningen.
7.
Innan jord täcks över avloppsanläggningen: kontakta miljöförvaltningen som kommer
och tittar på anläggningen.
SÖKANDEN
Fastighetsbeteckning (avloppsanläggningen)

Adress (avloppsanläggning)

Namn

Person-/organisationsnummer

Adress till sökanden, om annan än ovan

Postnummer

Telefon-/mobiltelefonnummer

E-postadress

Ort

FASTIGHETSÄGARE (om annan än sökanden)
Namn

Postadress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

ENTREPRENÖR
Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Postadress

Telefon-/mobiltelefonnummer

E-postadress

ANSÖKAN AVSER

☐ Ny avloppsanläggning
☐ Ändring av avloppsanläggningen
ANLÄGGNINGEN KOMMER ATT TA EMOT AVLOPPSVATTEN FRÅN

☐ WC
☐ BDT-vatten (Bad-, disk- och/eller tvättvatten)

Miljöförvaltningen
Bergsgatan 17
Utgåva 2020

Postadress:
205 80 Malmö

Telefon: 040-34 35 15
E-post: miljo@malmo.se

Org.nr: 212000-1124
malmö.se

SKYDDSAVSTÅND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Uppgifter om skyddsavstånd från avloppsanläggning

☐ Ansluten till kommunalt vatten
Avstånd till egen vattentäkt

meter
Avstånd till närmaste grannes vattentäkt

meter (om avståndet mindre än 200 meter)
Avstånd till sjö, vattendrag

meter (om avståndet mindre än 100 meter)
Avstånd till dräneringsledning

meter (om avståndet mindre än 100 meter)

Tillgänglighet för slamtömning

☐ Slamavskiljarens/tankens botten hamnar maximalt 6 meter lägre än uppställningsplats för slamtömningsfordonets.
OBS! Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank bör ej överskrida 20 meter.

Uppgifter om grundvattennivån och jordprovtagning

☐ Provgrop har grävts för att fastställa platsens lämplighet för infiltration/markbädd.
☐ Grundvattnets nivå i provgropen har uppmätts att ligga

meter under befintlig marknivå.

Datum för uppmätningen

☐ Provgropen har grävts till ett djup av minst 2 meter under planerat läggningsdjup men grundvatten har ej påträffats.
Datum för provgrävningen

☐ Grundvattennivån har uppmätts på annat sätt. Redovisning om när och på vilket sätt uppmätningen skett samt resultatet redovisas på
särskild bilaga till ansökan.

☐ Perkolationsprov/jordprovtagning med siktanalys har utförts för bedömning av platsens lämplighet för infiltration (gäller enbart
infiltrationsanläggningar).

BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN
Typ av boende

☐ Åretruntboende

☐ Fritidsboende

Åtgärder för befintlig anläggning
Ange vilka åtgärder som planeras vidtas för befintlig anläggning:

Miljöförvaltningen rekommenderar att anläggning som inte längre ska användas ska sluttömmas och antingen sandfyllas eller tas bort.

Antal personer anläggningen ska betjäna

☐ 5 personer eller färre
☐ Fler än 5 personer. Antal
☐ Annat (till exempel café, förskola etcetera):

2(5)

Fastigheter som anläggningen ska betjäna

☐ Anläggningen ska betjäna endast ovan angiven fastighet
☐ Hela anläggningen är gemensam med följande fastighet/er:
☐ Del av anläggningen, nämligen
☐ Slamavskiljare
☐ Reningssteg är gemensam med följande fastighet/er:

Toalett/WC

☐ Utan urinsortering
☐ Med urinsortering
☐ Ingen WC ansluten
☐ Övrigt
Steg 1 – Förbehandling (slamavskiljning)

☐ Slamavskiljning
Fabrikat

Modell

Våtvolym, m2

Finns godkännandebevis (P-märkt/ byggproduktcertifikat)?

Kommer anordning för kemisk fällning installeras?

☐ Ja

☐ Ja

☐ Nej

☐ Nej

Steg 2 – Behandling

☐ Infiltration
☐ Normal
☐ Upplyft
☐ Förstärkt

centimeter med markbäddssand

Spridningsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta:

meter under mark eller

meter ovan mark

Installationens yta, m2

☐ Markbädd
☐ Normal
☐ Upplyft
☐ Tät
Spridningsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta:

meter under mark eller

meter ovan mark

Installationens yta, m2
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☐ Minireningsverk
Fabrikat

Modell

Minireningsverket ska förankras enligt tillverkarens anvisning. Avses serviceavtal upprättas?

☐ Ja

☐ Nej

☐ Annan anläggningstyp:

Steg 3 - Efterbehandling
Beskriv efterbehandlingens utförande (efterbehandling behövs efter markbädd, minireningsverk och vissa andra anläggningar).

Pumpbrunn

☐ Avses installeras

☐ Avses inte installeras

Kontrollpunkter

☐ Provtagning på utgående renat spillvatten kan tas i
Ange var i situationsplanen:

☐ Grundvattenrör kommer installeras.
Ange var i situationsplanen:
Sluten tank för:

☐ WC
Volym, m3

☐ Urin

☐ BDT (Bad/Disk/Tvätt)
Fabrikat och modell

Larmbeskrivning

BILAGOR SOM SKA BIFOGAS ANSÖKAN
1. Situationsplan (måste vara med) med måttangivelser som visar:
•
Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar samt avstånd från tömningsfordon till
tömningspunkt
•
Ledningsdragning för vatten och avlopp
•
Avloppsanordningens läge
•
Den egna vattentäktens läge
•
Andra vattentäkter inom 200 meter från den planerade avloppsanordningen
•
Marklutning
•
Var provtagning på renat spillvatten kan göras
•
Eventuellt grundvattenrör
2. Siktanalys/perkolationsprov (endast vid infiltrationsbädd)
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FÖRENKLAD DELGIVNING

I detta ärende kan miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad
delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges er genom att handlingen
skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på.
Följande arbetsdag efter att beslutet har skickats, skickar vi till samma adress ett
kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni
anses delgiven handlingen två veckor från det att vi skickat kontrollmeddelandet.
Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven.
Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni
inte missar tidsfrister eller annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del
av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått
kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, kontakta oss snarast.
UNDERSKRIFT (Fastighetsägare)
Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Information
Ansökan skickas till:

Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö eller via e-post till miljo@malmo.se.
Tänk på att nyinstallation av enskilt avlopp vid byggnader som tidigare inte har
rinnande vatten samt andra större ändringar av avloppsledningar i mark och
byggnader är anmälningspliktiga till stadsbyggnadskontoret enligt plan och
bygglagen. För mer information kontakta stadsbyggnadskontoret på
telefonnummer 040-34 10 00.
Avgift

För handläggningen tar miljöförvaltningen ut en avgift ut enligt Malmö stads taxa
enligt miljöbalken. Se malmo.se/miljotaxor.
Behandling av personuppgifter – allmän information

Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar
personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.
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