
Sjundeå kommun Beskrivning av
Miljö- och byggnadsnämnden avloppssystemet
Sjundeåvägen 504 Bilaga till ansökan om bygglov / sammandrag av
02580 SJUNDEÅ den plan för avloppssystemet som avses

i avloppsvattenförordningens 542/03 bilaga 1

Nytt avloppssystem Förnyande av befintligt system

BYGGNADS- Kommundel/By Kvarter och Tomt/Byggnadsplats Tomt/Outbruten del av fastighetet och RNr
PLATS

Byggnadsplatsens adress Byggplatsens areal:

Planeringssituation: Detaljplan Generalplan Planeringsbehov

Byggnadsplatsen ligger på: Grundvattenområde (I- eller II-klass) Ja Nej
Strandområde ( 150 m ) Ja Nej
Tätt bebyggt område Ja Nej

BYGGNADS- Egnahemshus Fritidshus Bastu

TYP annan, vad?

Byggn.våningsyta: m2 / 30 = antal personer för vilka avloppsssystemet dimensioneras
SÖKANDE Namn E-postadress

Postadress

Postnummer Postanstalt Telefon under tjänstetid

TYP AV
TOALETT Vattenklosett st

Komposttoalett där urinen avdunstas eller samlas i sluten tank_____ m³

Annan (t.ex.utedass, förbränningstoalett), vad?

FÖRBEHANDLING Allt avloppsvatten leds till sluten tank Den slutna tankens volym: m3
AV AVLOPPS-
VATTNEN Vattenklosettens avlopp leds till sluten tank Den slutna tankens volym: m3

Tankens tillverkningsmaterial: plast betong annat, vad?

Gråvattnen (tvätt- och disk) leds till 2-delad slamavskiljare, vattenvolym m3
3-delad slamavskiljare, vattenvolym m3

och till vidare behandling.

Slamavskiljarens material: plast betong annat, vad?
Slamavskiljarens ålder år

Används befintliga anläggningar vid förnyandet? Ja Nej

VIDARE- Markbädd
BEHANDLING Markbäddens areal m2

Grundvattnets nivå mätt från markbäddens botten (lodrätt avstånd) m

Minireningsverk
Tillverkare Modell

Fabrikstillverkat paketfilter
Tillverkare Modell

Annan behandling, vilken?

Det behandlade avloppsvattnet leds i rör till
marken dike vattendrag

Markbädden byggs av:
Namn:
Utbildning (behörighet):
Kontaktuppgifter:
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SKYDDS-

Avloppsvattne
ns
behandlingsplat

AVSTÅND Avstånd till närmaste grannes bostadshus eller motsv. m m

Avstånd till närmaste tomtgräns m m

Avstånd till närmaste hushållsvattenbrunn/vattentäkt m m

Avstånd till vattendrag (bäck,å, sjö, hav) m m

AVLOPPSVATTEN- Det planerade avloppsystemet fyller behandlingskraven i förordningen 542/03

FÖRORDNINGENS

KRAV Specificerad beräkning bifogas.

PLANERARENS Datum Underskrift
UNDERSKRIFT

Telefon Namn förtydligat

Utbildning Erfarenhet, år

Adress

Postnummer Postanstalt

E-postadress

Till planen bör bifogas:

1.  Kopia av karta där byggnadsplatsens läge är utmärkt
2. Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000. På ritningen bör tydligt utmärkas var bl.a. byggnader,
    vattendrag, hushållsvattenbrunnar, avloppsbrunnar- och rör, och de planerade avloppsanläggningarna ligger.
    Avloppssystemets utsläppspunkt och utloppsdikets dragning bör också framgå av ritningen.
3. Skärningsritninger i skala 1:50 eller 1:100 av vilka höjder och konstruktioner framgår
4. Övriga uppgifter som nämns i bilaga 1 av förordningen 542/03 i tillämpliga delar.

Plan /beskrivning över avloppssystemet skall förvaras på fastigheten och vid behov
företes för tillsynsmyndigheten (6-7 § 542/03).

KOMMUNEN Miljöinspektörens utlåtande Hälsoinspektörens utlåtande
FYLLER I

Förordas Förordas

Förordas inte Förordas inte

Motivering Motivering

Underskrift Underskrift

Utläppspunkt för
renat
avloppsvatten


