
  
 
KOKKOLAN KAUPUNKI                  ANMÄLAN OM LEDANDE AV AVLOPPSVATTEN  
KARLEBY STAD 
 

 Byggande av vattenklosett  
 Ledande av avloppsvatten  

 

1) Jordmånen bör vara lämplig för infiltrering. Utredning över jordmånens kvalitet och dess lämplighet för infiltrering bör framgå. 

Namn 
 

Tel. under
tjänstetid
 Adress 
Mobiltelefon 

Anmälnings-
skyldig 
 

Postnummer Postkontor 

Kommundel eller by  Kvarterets nr. eller lägenhetens namn Tomt /R:nr 

Byggnadsplatsens 
adress 

Planläggningsskede 
 stadsplaneområde 

Byggnadsplats  
 

Hushållsvattnet tas 
 från egen brunn      vattenledningsnätet      sommarvatten      annorstädes, varifrån? 

 

Antal vattenklosetter:                                 st 
 

Antal personer som använder vattenklosett 

 

Typ av vattenklosett  
 vanlig   undertryck   vattensnål 

 

Till en sköljning behövs                                l vatten 

Avloppsvattnet leds till 
 

 tät avloppsvattenbehållare vars nyttovolym är 
 

                 m3 och material  
 

 annan behandling, vilken 

 
 

 slamavskiljare vars nyttovolym är                m3 
 

och antal kamrar               st. 
 
Efter behandling i slamavskiljaren leds avloppsvattnet till 

Vart förs slammet från slamavskiljaren? 

Behandlad avloppsvatten leds: 
 till dike på egen mark   till dike på annans mark / till dike vid rån 
 till dike på egen mark som fortsätter på annans mark  Infiltreras på egen / annans mark 1)

 till vattendrag (bäck, å, sjö)  
 någon annan ställe? 

Vattenklosett 
 

 

 Markägarens medgivande för avloppsvattnets avledande till dike på annans mark / dike på gränsen som bilaga 
 Markägarens medgivande för avloppsvattnets avledande på annans mark som bilaga 

Typ Behandling: 
 

 Tvättvatten 
 

 Tillsammans med klosettvattnet eller  separat, hur? 

  

 Tillsammans med klosettvattnet eller  separat, hur? 

Övrigt 
avloppsvatten 
 

  

 Tillsammans med klosettvattnet eller  separat, hur? 

Utloppsplatsens avstånd till närmaste  Avlopps-
vattnets 
utloppsplats 

Bostadshus el. dylik 
 

  meter 

Strandlinje 
 

               meter 

Hushållsvattenbrunn eller vattendrag 
 

         meter 

Bilagor 
 
 
 

 

Följande bilagor bör inlämnas med anmälningsblanketten: 
 Områdeskarta 
 Situationsritning ur vilken avloppsvattnets behandlingsplats och –riktning framgår 
 Avloppsvattnets behandlingsprocess (ritning eller annan utredning) 
 Utredning över jordmånens lämplighet för infiltrering (om avloppsvattnet infiltreras) 
 Övriga bilagor, vilka?  
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Underskrift Plats och datum 
 

Sökandes eller befullmäktigades underskrift och namnförtydligande 
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