Ansökan / Anmälan för ny eller ändrad
avloppsanordning
9 kap. 7§ miljöbalken. 13, 14§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Samhällsförvaltningen

Sökande
Namn

Utdelningsadress

Postnr, ortnamn (dit fakturan ska gå)

Fastighetsbeteckning (där avloppet byggs)

E-postadress

Telefon dagtid

Personnummer

Gräventrepenör
Namn

Mobiltelefon

Boendeform
Permanentbostad

Annat:

Fritidsbostad

Ansökan/anmälan avser
Anläggning för vattentoalett (WC) samt bad, disk och tvätt (BDT-vatten)
Anläggning för avlopp från bad, disk och tvätt (BDT-avlopp)
WC till sluten tank

Annan typ av toalett ………….………….…………………..…. (t ex förbränningstoalett)

Ändring av befintlig avloppsanläggning

Antal hushåll: ………………....(hushåll = 5 personer)

Anmälan om ändring behöver inte göras vid byte av slamavskiljare eller tilloppsledningar för anläggning
med tillstånd

Avstånd
Här anges närmaste avstånd från avloppsanordningens ytterkant (ej utloppsledning)

Avstånd i
meter

Fastighetsgräns

Placerad i förhållande till avloppsanordningen

Egen brunn

Nedströms

Uppströms

Brunn på grannes fastighet

Nedströms

Uppströms

Ytjord-, eller bergvärmepump

Nedströms

Uppströms

Ytvatten, vattendrag, dike o.d.

Nedströms

Uppströms

Från avloppsanordning till farbar väg för
slamsugningsfordon
Om anläggningen omfattar infiltration anges även
Högsta grundvattennivå

m

Avstånd från markytan till berg vid
avloppsanordningen

m

Ansökan fortsätter på nästa sida

Postadress
SE-871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se

Besöksadress
Brunnshusgatan 4

Fax
0611-34 81 65

Organisationsnr
212000-2403

E-post
samhallsnamnden@harnosand.se

Vattenförsörjning
Befintlig

Planerad

Egen brunn

Borrad brunn djup ………………………..m

Gemensam brunn

Antal anslutna hushåll ………

Grävd brunn djup………………………..m

Vattentillgång ……………………….liter/dygn

Kommunalt vatten

Bifogas
1. Obligatoriska handlingar
………
Teknisk beskrivning
Situationsplan

Vattentäktsredovisning
Siktanalys

2. Övriga handlingar
Geo-/hydrologisk utredning

Profilskiss

Annat

Servitut/intyg från markägare om någon del av anordningen passerar annans mark
Fullmakt från fastighetsägare (om annan än sökande)

Avgifter för handläggning
Samhällsförvaltningen tar enligt Miljöbalken ut avgift för tillsyn och prövning.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om gällande taxa.
Ansökan om tillstånd
1. Vattentoalett till sluten tank.

3 396 kr

2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten.

6 792 kr

3. Ansluta WC till befintlig anläggning.

3 396 kr

4. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 2 - 5.

6 792 kr

5. Inrättande av avloppsanordning där geo-/hydrologisk utredning utgör underlag för bedömmning

Halv avgift

Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

5 094 kr
4 245 kr

Ansökningshandlingar
På samhällsförvaltningens hemsida www.harnosand.se finns alla blanketter och den information,
direkt eller via länkar, som du behöver för att bygga din avloppsanläggning. Vill du veta mera gå in på
www.avloppsguiden.se

……………………………..…………………………

……..….………………………………..

Underskrift fastighetsägare/sökande

Datum

……………………………..…………………………
Namnförtydligande

Skicka din ansökan till: Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun, 871 80 Härnösand
Inlämnande av detta formulär innebär att du lämnar ditt samtycke enligt PUL
(personuppgiftslagen) och att dessa uppgifter kommer att registreras

Postadress
SE-871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se

Besöksadress
Brunnshusgatan 4

Fax
0611-34 81 65

Organisationsnr
212000-2403

E-post
samhallsnamnden@harnosand.se

