MILJÖENHETEN, INVENTERINGSENKÄT 2015

BESKRIVNING AV ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING
FASTIGHETSBETECKNING:

_____________________________________________________

Ägare, namn: _________________________________________________________________
Adress:

_________________________________________________________________

Postnummer och ort:

_____________________________________________________

Telefon (dagtid): ______________________ Mobiltelefon: ____________________________
E-post:

_________________________________________________________________

KOORDINATER TILL AVLOPPSANLÄGGNINGEN: _______________________________________
HUR ANVÄNDS HUSET?
Permanentboende

Fritidshus

Fastigheten är inte bebyggd

Flerbostadshus

Verksamhet

Annat_________________________

VATTENFÖRSÖRJNING

Ja

Är vatten indraget i bostaden
Egen vattenbrunn (borrad)

Nej
Egen vattenbrunn (grävd)

Kommunalt vatten

Gemensam vattenbrunn med annan fastighet, vilka _____________________________

Vattenbrunnen belägen:
Inom den egna fastigheten

Inom annan fastighet, vilken: _________________

TOALETT
Vattentoalett (WC)

Förmultningstoalett

Latrin

Annan______________

AVLOPPSANLÄGGNING
Kommunalt avlopp:

Ja

Nej

Sluten tank för toalett:

Ja

Nej

Slamavskiljare:

Enkammarbrunn

Volym:_________________ m3

Tvåkammarbrunn

Trekammarbrunn

Ser ofta ut så
här uppifrån:
Mått på slamavskiljaren:
Våtvolym _________ m3
(eller invändig diameter____ cm och djup från botten till utloppsrör_____ cm)
T-rör (vattenlås) på utgående ledning:

Finns

Saknas

Fortsättning på nästa sida
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EFTERFÖLJANDE RENING
Reningstyp:

Saknas

Markbädd = sandfilter med
utsläpp till dike, kulvert eller
bäck

Markbädd

Anlagd år _____________

Markbädd med fosforfälla

Anlagd år _____________

Infiltration = bädd med
utsläpp i mark (vid
sandig/grusig jord)

Infiltration

Anlagd år _____________

Annat reningssteg, typ__________

Anlagd år _____________

Utsläppspunkt:
Dränering

Bäck/Å

Damm

Dike

Hav

Kulvert

Sjö

SKISS ÖVER ANLÄGGNINGEN SAMT EVENTUELLA KOMMENTARER
Rita en skiss eller bifoga en separat karta med avloppsanläggningens utformning och läge inritat samt
var utsläppet sker (tex dike, bäck eller likande). Rita även in er egen och era grannars vattenbrunnar.
I fältet går även bra att skriva in övriga kommentarer, det går också bra att bifoga kommentarer.

underkännas. Jag önskar därför inget tillsynsbesök. Detta innebär att Miljönämnden kommer

UNDERKÄND ANLÄGGNING

Jag är medveten om att min avloppsanläggning inte uppfyller reningskraven och att jag
behöver ändra befintlig anläggning eller anlägga ett nytt avlopp. Jag önskar därför inget
tillsynsbesök (tillsynsavgift utgår). Detta innebär att Miljönämnden kommer skicka ut ett
förbud om utsläpp av avloppsvatten från anläggningen, som träder i kraft efter tre år.
UNDERSKRIFT
Namnteckning

Namnförtydligande
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Datum

