ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning (ange alla fastigheter som berörs)

Fastighetens adress

Sökandes namn

Person/organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box)

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Mobiltelefon

E-postadress
Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Grävmaskinist / Rörläggare (om annan än grävmaskinisten)
Namn

Telefon/mobiltelefon
ME-diplomerad
(personligt)

Firma
Adress

Anslutning till avloppsanläggningen
Enfamiljshus Antal hus………

Permanentboende

Fritidsboende

Flerfamiljshus

Antal lägenheter…..

Typ av avloppsvatten som ska ledas till avloppsanläggningen
Toalett + Bad, Disk- och Tvättvatten (WC+BDT)

Endast BDT

Annat (t.ex jacuzzi) …………...........

Slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk
Slamavskiljare

Sluten tank

Volym på slamavskiljare/sluten tank ……………..….m³

Modell, fabrikat ………………………………………………………………………………………………………………………..
Minireningsverk
Modell, fabrikat ……………………………………………………………………………………………………………………….
Efterföljande reningsanläggning
Infiltration med total ledningslängd ……………………… meter, fördelat på …………………. stycken spridningsledningar
2

Upphöjd

Total yta………………..……… m

Markbädd med total övre ledningslängd ………………. meter, fördelat på …………..……… stycken spridningsledningar
Upphöjd

Total yta………………..………. m

2

Annat, ange vad (t ex kompaktfilter och antal moduler) ………………………………………………………………………

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

TELEFON

0372-78 90 00

ORG NR

212000-0670

E-POST

TELEFAX

WEBBPLATS

BANKGIRO

miljo.byggnamnden@ljungby.se

0372-78 91 42

www.ljungby.se

156-0879

Vattenförsörjning
Kommunalt
Egen brunn

Grävd

Borrad

Djup …………………… meter

Gemensam brunn

Grävd

Borrad

Djup …………………… meter

Avstånd mellan vatten och reningsanläggning
Avstånd till egen dricksvattenbrunn …………………… meter
Avstånd till annans dricksvattenbrunn (inom 100 meter) …………………… meter
Avstånd till sjö, vattendrag eller dike ………………….. meter

Viktigt
1. Bifoga en måttsatt situationsplan På ritningen ska ledningars sträckning, reningsanläggningens läge
och avstånd till omgivande vattentäkter med mera framgå.
2. Ansökan och ritning av det planerade avloppet ska vara framtagen i samråd med
gräventreprenör eller sakkunnig.
3.

Innan tillstånd för nytt avlopp kan beviljas eller en ändring kan godkännas, ska en provgrop grävas där
avloppet planeras anläggas. Provgropen ska vara minst två meter djup. Provgropen och platsen där
infiltrationen planeras anläggas ska visas upp och godkännas av miljökontoret.

Övriga upplysningar

Avgift

Avgift enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.

.......................................................................

Datum

..................................................................................................................................................

SKICKAS TILL:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 LJUNGBY
0372-78 92 70 exp

Sökandes underskrift

..................................................................................................................................................

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du
har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även
begära rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på www.ljungby.se
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.

