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Byggnadstillsyn
PB 71 Bilaga till ansökan enligt MBL/ för avloppssystemet
08101 LOJO

Nytt avloppssystem Förnyande av befintligt system          Bygglovets nummer

Namn TelefonSökande

Adress

By Lägenhetens namn och RnrByggplats

Byggplatsens adress Tomtens areal

Byggnad Byggnadens användningssyfte och våningsyta Tillgången till hushållsvatten
vattenledning egen brunn (bärs in)
egen brunn (pumpas in) på annat sätt,

varifrån

Toalett torrtoalett vattenklosett
ingen toalett annan (utredning bifogas)

Antalet toaletter _______ st.
Användare _______ personer

Utrustning simbassäng bubbelbad badkar annan (utredning bifogas)
oljeavskiljare fettavskiljare larm anger då tanken är full (sluten tank) utredning bifogas

A. Tvättvattnet leds via en 2-delad slamavskiljare till efterbehandling och toalettvattnet leds till
en sluten tank
Det uppstår bara tvättvatten

Slamavskiljare, material och volym m³ Sluten tank, material och volym m³

Metod för rening av avloppsvatten
markbädd på egen mark
infiltrationsanläggning på egen mark

någon annan behandling, vilken
______________

B. Toalett- och tvättvatten via 3-delad slamavskiljare till fortsatt behandling
Slamavskiljare, material och volym m³

Metod för rening av avloppsvatten
markbädd på egen mark
infiltrationsanläggning på egen mark

någon annan behandling, vilken
______________

C. Toalett- och tvättvattnet leds till sluten tank

Avledning av
avloppsvatten

Sluten tank, material och volym m³

Beskrivning av jordmånens kvalitet

Ligger fastigheten på grundvattenområde ja nej

Infiltration planeras, jordmånsundersökning bifogas (se blankettanvisningen)

Uppgifter om
jordmånen
och
grundvattnet

(alla uppgifter
skall fyllas i
omsorgsfullt) Högsta grundvattennivån på den tilltänkta platsen för rening av avloppsvatten (se

blankettanvisningen)

Plats för
behandling av
avlopps-vatten

Utloppsplats för det
behandlade vattnet

Avstånd till närmaste grannes bostadshus eller motsv.                           m m
Avstånd till närmaste tomtgräns                           m m
Avstånd till närmaste hushållsvattenbrunn/vattentäkt m m

Skydds-
avstånd

Avstånd till vattendrag (flod, bäck, sjö) m m



Grannes
samtycke

En grannes eller annan markägares samtycke behövs om avsikten är att leda renat avloppsvatten till
en annans dike (vattenlagen 10:6 §). Samtycket skall ges skriftligt och bifogas denna plan för
avloppssystem.

Krav enligt
avlopps-
vatten-
förordningen

Det avlopssvattensystem som presenteras i denna plan uppfyller effektivitetskraven på rening av
avloppsvatten enligt avloppsvattenförordningen (542/2003) (BSF, fosfor, kväve) ja nej

Specificerad kalkyl bifogas.

Planerarens
underskrift

Datum                              Underskrift och namnförtydligande

Kontaktinformation

Planerarens behörighet (utbildning/erfarenhet)

utdrag ur grundkartan (1 ex)
situationsplan (1 ex)
skärningsritning (1 ex)

utredning om infiltrationsplatsen e.d. (om avsikten är att
infiltrera)

övriga bilagor, t.ex. grannes samtycke (            st.)

Bilagor

De uppgifter i punkt 2 A i bilaga 1 till statsrådets förordning 542/2003 om behandling
av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (bl.a.
dimensionering) skall presenteras som separata bilagor till denna plan.

BLANKETTANVISNING

För nybygge som uppförs i glesbygden skall, i samband med ansökan om byggnadslov/åtgärdstillstånd, uppvisas en
plan för behandling av avloppsvatten, som utarbetas av en kompetent expert. Planen skall uppvisas också då en befintlig
byggnad byggs till i betydande omfattning eller då våtutrymmena i en befintlig byggnad ändras (avloppsvattenkvaliteten/-
sammansättningen ändras). Utgångsläget för planeringen är att man alltid skall vara tillräckligt insatt i förhållandena på
platsen och de angränsande tomterna. Planen skall presenteras för byggnadstillsynen i Lojo stad. Om planen stadgas i
avloppsvattenförordningen 542/2003.

Planen skall utarbetas på denna blankett. Alla blankettpunkter skall fyllas i omsorgsfullt.

Den högsta höjden för grundvattnet kan uppmätas t.ex. genom att en 2,5 m djup provgrop grävs på den tilltänkta platsen
för behandling av avloppsvatten. I gropen kan vattenytans eventuella höjd kontrolleras under en tillräckligt lång tid med
rikliga regn (under våren vid snösmältningen, under en regnig höst). Grundvattenhöjden kan också bedömas i
ringbrunnarna i området. Skillnaden i centimeter mellan grundvattnets högsta ythöjd och markytan skall anges i ansökan.

Då infiltration i marken planeras (infiltrationsanläggning) skall till planen alltid bifogas en utredning som bygger på
undersökningar av jordmånens lämplighet för infiltration. Den som planerar att anlägga ett infiltrationssystem skall på
förhand kontakta miljövårdsbyrån.

Om avloppsvattnet leds ut i grannens dike, skall grannens skriftliga samtycke bifogas planen (bygger på 10 kapitlet 6 § i
vattenlagen). Om grannarna inte ger sitt samtycke, kan ärendet behandlas av miljönämnden i Lojo.

Till planen skall ytterligare bifogas:
1. Kopia av terrängkarta eller motsvararande, där byggplatsens läge är utmärkt
2. Situationsplan i ett exemplar i skalan 1:500 eller 1:1000. På ritningen skall tydligt anges bl.a. byggnadernas, de

närmaste hushållsvattenbrunnarnas (på ca 150 meters avstånd, också grannarnas hushållsvattenbrunnar),
avloppsvattenbrunnarnas och –rörens samt behandlingsystemets läge. Läget för avloppsvattensystemets utlopp och
utloppsdikets dragning skall också framgå av ritningen.

3. Skärningsritning, som visar höjdförhållanden som bygger på mätningar i terrängen till den del de är relevanta för
systemet för behandling av avloppsvatten.

Den ansvarige arbetsledaren följer byggandet av avloppsvattensystemet och inspekterar systemet innan det tas i bruk,
Ansvarige arbetsledaren bokför inspektionen i inspektionsprotokollet.

Byggnadsinspektören, miljöingenjören eller hälsoinspektören inspekterar markbädden/installationen av infiltrationsrören i
anläggningen, om man inte kemmer överens om något annat under det inledande mötet. Infiltrationsrören får inte täckas
före inspektionen.

Ytterligare upplysningar om metoder för behandling av avloppsvatten får man på miljövårdsbyrån och
byggnadstillsynsbyrån i Lojo samt bl.a. av anläggningstillverkare.
Miljöingenjör Pertti Piirilä, tfn (019) 369 4452, hälsoinspektörerna Olof Wasenius tfn (019) 369 4485 och Matts Wasenius
tfn (019) 369 4484, miljoinspektör Heikki Karvonen tfn (019) 369 4468

T:\YMPA\YMPVALV\jätevesi\Haja-asutuksen jätevesiasiat\jätevesilomakeru.doc


	Sökande
	Byggnad�
	Toalett�
	Bilagor�
	�
	BLANKETTANVISNING

