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ANSÖKAN/ANMÄLAN
Inrättande av avloppsanläggning
Insändes till:

För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det
viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med
eventuella bilagor.
Innan miljökontoret fattar sitt beslut skickas ärendet för
yttrande till huvudman för vatten och avlopp

Mora Orsa miljökontor
Box 23
794 21 Orsa

Sökande
Personnummer-/organisationsnummer

Namn
Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-post

Telefon dagtid

Telefon mobil

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Telefon dagtid

Namn

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Postnummer

Fastighetens adress

Postort

Typ av byggnad

Ange vad

Permanentbostad

Fritid

Annat

Antal hushåll anläggningen avses betjäna

Kommunalt vatten

Antal personer per hushåll

Egen vattentäkt

Vattenledningsförening

Ansökan/Anmälan
Vattentoalett

Bad, disk, tvätt (bdt)

Typ av avloppsanläggning
Förbehandling

Trekammarbrunn

Brunn:

Tvåkammarbrunn

Ny

Befintlig, ålder

Våtvolym (m3)

Fabrikat

Befintlig

Efterföljande rening

Tät markbädd

Tät markbädd med moduler
Yta, m2

Infiltration

Infiltration med moduler

Ledningslängd, m

Fördelat på antal ledningar

Fosforavlastning

Fosforfälla

Kemisk fällning
Typ/Fabrikat

Minireningsverk

Urinseparering
Ange vart det renade vattnet leds

Infiltration

Markbädd
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Volym, m3

Sluten tank (endast WC)
Ange vad

Annan reningsanordning

Skyddsavstånd
Ange avstånd till närmaste
Dricksvattenbrunn, m

Vattendrag, m

Sjö, m

Ange avstånd från markytan
till högsta grundvattenyta, m

Kontrollerat genom

Ange avstånd från
markytan till berg, m

Kontrollerat genom

Entreprenör (ansvarig för utförandet av avloppsanläggningen)
Företagets namn

Kontaktperson

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

E-postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Postort

Bilagor (Bifogas för att ansökan ska vara komplett)

Översiktskarta

Situationsplan

Här markeras dricksvattenbrunnar på eller i närheten av
fastigheten (inom 200 meter). Borrad brunn markeras med B och
grävd brunn markeras med G
Visar avloppsanläggningens läge (inkluderande utsläppspunkt av
spillvatten vid andra lösningar än infiltration), fastighetsgränser,
byggnader, plats för provgrop, uppställningsplats för
slamtömningsbil

Ritning i längd- och tvärsektion
Resultat från undersökning av markens
infiltrationsförutsättningar
Produktbeskrivning

När avloppsvatten ska omhändertas av marken, t ex i en
infiltrationsanläggning, ska resultat från undersökning av
markens infiltrationsförutsättningar (t ex genom siktanalys eller
perkolationstest) samt besiktning utförd av sakkunnig redovisas.
Dimensionering/utformning samt drift- och underhållsinstruktioner

Handläggningsavgift
Avlopp för vattentoalett 5 550 kr (1 hushåll)

Avlopp för bdt 4 625 kr (1 hushåll)
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Information om behandling av personuppgifter
Mora Orsa miljönämnd kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom
nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer
information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se

Sökandens underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Upplysningar
1. Arbetet med att uppföra anläggningen ska utföras av sakkunnig eller under överinseende av sådan.
Anläggningens utförande ska dokumenteras i en entreprenörsrapport.
2. I handläggningen ingår ett besök på aktuell fastighet. Ägarna till berörda intilliggande fastigheter kommer
att tillsändas ansökan när den är komplett, för att de ska kunna lämna synpunkter på planerad verksamhet.

