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Ansökan/Anmälan
om inrättande/ändring av
avloppsanordning 
 ()
Sökande
Fastighetsägare (om annan än sökande)
Ansökan avser (tillståndsplikt 13 §:1)
Entreprenör
Anmälan avser (anmälningsplikt 13 §:3 eller 14 §)
Fastighet som ansökan avser
Dimensionering
Antal personer
anläggningen ska
betjäna
Fastigheter som
anläggningen ska
betjäna
är gemensam med följande fastighet/er:
Förbehandling
  Godkännanadebevis (CE-märkt)
Behandling/
huvudrengöring
Anslutna enheter:
 m markbäddssand (0-8mm)
Antal spridningsledningar      
x
m
Anslutna enheter:
Antal spridningsledningar      
x
m
 (leverantörens beskrivn.,
drift- och underhållsinstr.
bifogas)
Serviceavtal avses upprättas med:          
Fosforreduktion
Pumpbrunn
Annat omhänder-
Nivålarm         
tagande
Skyddsavstånd och förutsättningar
Uppgifter om
grunvattennivå
Grundvattnets nivå på infiltrationsplatsen har uppmätts ligga
under marknivå. Uppmätningsdatum:
men grundvattnet har ej påträffats. Provgrävningsdatum:
Markmaterial
under marknivå
Uppgifter om
Egen vattentäkt, avstånd:
meter
skyddsavstånd
Annan vattentäkt inom 200m:
meter
Sjö, vattendrag inom 200m:
meter
Övriga upplysningar
Bilagor
inte framfört några invändningar.
l Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar
l Ledningsdragning för vatten och avlopp
l Avloppsanordningens placering
l Den egna vattentäktens läge
l Andra vattentäkter inom 200m från den planerade avloppsanordningen
l Uppställningsplats slamtömningsfordon
Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning är
tillstånds/anmälningspliktigt enligt 13§ eller 14§ förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 
Innan anläggningen får påbörjas ska tillstånd lämnas av miljö-
avdelningen. Anläggning av avlopp utan tillstånd är förenat med
miljösanktionsavgift.
 
Avgift för handläggning av anmälan/prövning av tillstånd tas ut
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
 
En kvalitetsförsäkran/utförandeintyg med fotodokumentation 
ska skickas in och godkännas av miljöavdelningen som skriver
ett granskningsintyg innan anläggningen får tas i bruk.
 
Fotodokumentation ska visa:
l Slamavskiljare med in- och utloppsrör
l Andra brunnar med in- och utloppsrör
l Infiltration/markbädd         - schaktbotten
                                    - ev. förstärkningslager
                                    - spridningslager m spridningsledningar
                                    - geotextilduk
                                    - täckmassor
                                    - luftningsrör
l Översiktsbilder
l Eventuella andra delar av anordningen
l Eventuell utloppsledning
Information
Underskrift - entreprenör/sökande
Ombudsintyg
Skickas till:                  
Båstads kommun
Samhällsskydd
269 80  BÅSTAD
Båstads kommun                  
 
Samhällsskydd
Postadress: 269 80 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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