
 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR NY-/OMBYGGNAD AV  

 AVLOPPSANLÄGGNING I SUND 
 

 

 

  

 

□ Nytt avloppstillstånd 

□ Ombyggnadstillstånd 

 

 

Fastighetens namn och registernummer:  

 

By och kommun:  

 

Fastighetens näradress:  

 

Fastighetens innehavare:  

 

Innehavarens postadress:   

 

Tel.                                                      e-post  

 

Bostadens typ  

 Permanent bostad 

      

 Fritidsbostad   

 

Bostadens ålder (ifylles om ansökan avser ombyggnad) 

 

 Uppfört före år 1980    

 

 Uppfört år 1980 eller senare   

 

Bostadens nuvarande avloppsanläggning: (ifylles om ansökan avser ombyggnad) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kort redogörelse över planerad avloppsanläggning: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Anlänt datum Diarie nr 

Lovets nummer 

Datum för beslut 

§  
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Beräknad reningsgrad vid avloppsanläggningen (% rening) 

 

Reningsgrad; fosfor (beräknas utgående från 2,2 g fosfor per person och dygn)  

   

Reningsgrad; kväve (beräknas utgående från 14 g kväve per person och dygn)  

    

Reningsgrad; organiska ämnen (beräknas utgående från ett BOD7 –värde på 

50 g per person och dygn) 

 

 

Planens bilagor: 

 

1. Detaljerad beskrivning på den planerade avloppsanläggningen.  
 

2. Situationsplan i skala 1:500 – 1:1000, som visar var fastigheten och den 

planerade avloppsanläggningen är belägna samt tillfartsvägen som  

slamtömningsfordonen kommer att använda. Av planen bör även framgå 

eventuella befintliga och/eller planerade dricksvattenbrunnar samt avlopps- 

anläggningens avstånd till fastighetsgränsen samt utloppsplats. 
 

3. Ritning över planerad avloppsanläggning (infiltrering, markbädd, 

urinsorterande system, komposterande system m.fl.). Jordprovtagning 

och siktanalys av jorden ska utföras av person eller företag som  

kommunen godkänt   

 

4. Ritning över slamavskiljare om behandlingsmetoden kräver slamavskiljare 
 

5. Ritning över sluten tank  
 

6. Broschyr över minireningsverk inklusive funktionsbeskrivning. 
 

7. Fuktionsbeskrivning till utrustning för kemisk fällning i slamavskiljare. 

 

8. Övrig information om avloppsanläggningen:   

 

 

 

 

 

Huvudplanerare: 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum  Underskrift med namnförtydligande 
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Anvisningar för uppgörande av ansökan. 
 

Allmänt 

Samtliga handlingar i ansökan ska vara på svenska. 

 

Bostadens nuvarande anläggning. 

Här görs en kort beskrivning av det befintliga avloppssystemet. 

Tex: tvåkammarbrunn av betong med infiltration i stenkista. 

 

Kort redogörelse över planerad avloppsanläggning 

Här anges typ av avloppsanläggning. 

Tex:  - Sluten tank för svartvatten och tvåkammarbrunn med efterföljande  

 markbädd för bdt-vatten 

- Minireningsverk av typ (fabrikat anges), 

- Urinseparering och trekammarbrunn med efterföljande markbädd för bdt-vatten och 

fekalier. 

 

Beräknad reningsgrad vid avloppsanläggningen 

Här anges anläggningens fosfor- och kvävereduktion samt reduktionen av organiska ämnen räknat som 

reduktion av BOD7-värde. 

 

Planens bilagor 

Bilaga 1 och 2, ska alltid bifogas med ansökan. 

Bilaga 3, vid flertalet typer av anläggningar om uppgifterna inte redan framgår av bilaga 1. Vid byggande 

av infiltration bifogas siktanalys baserad på jordprovtagning från platsen där infiltrationen är planerad, 

utredning om högsta grundvattennivå samt avstånd till berg (om det är mindre än 1,5 m). 

Bilaga 4, avser icke typgodkända slamavskiljare. För typgodkända slamavskiljare räcker det med en 

broschyr av vilken det framgår vad slamavskiljaren är dimensionerad för. 

Bilaga 5, för sluten tank gäller samma som för slamavskiljare. 

 

Av den detaljerade beskrivningen (bilaga 1) ska framgå hur avloppsanläggningen kommer att skötas. Här 

anges tex beräknat antal slamtömningar per år, hur utsorterat urin tas till vara, skötsel och 

driftsanvisningar för minireningsverk. 

 

Huvudplanerare är den person eller företag som planerat avloppsanläggningen. 

 

 

Adressuppgifter 

 

Sunds kommun  

Norra Sundsvägen 361  

AX-22520 Kastelholm   

 

Tel 018-43270  

 

 

  Byggnadsinspektör Erik Nordback 

  Tel 018-432722  måndag – torsdag 9.00 -10.00 

  Mobil 0457 34 21022 


