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Ankomstdatum

Dnr / bygglovets nummer

Denna blankett returneras i samband med att ansökan om bygglov
lämnas in eller då avloppssystemet ändras i väsentlig grad.

PLAN FÖR AVLOPPSSYSTEMET
A: Den sökandes kontaktuooaifter
Namn

Telefonnummer

Adress

E-post

B Kontaktuppg1"fter f""or p aneraren av av ooossvstemet
Namn

Telefonnummer

Adress

E-post

C : B1vaaolats

Byggplatsens adress

Lägenhetens areal

Kvarterets nr / lägenhetens namn och RNr

Planläggningssituation

D: Byggnad

Byggnadens användningsändamål och våningsyta

Antal klosetter, st.

Hushållets bruksvatten tas från

Typ av klosett

□
□
□
□
□

vattenledningsnätet
egen brunn med pump
egen brunn genom att bäras
"sommarvatten"
annat sätt, vilket:

1

Antal användare, st.

□
□
□
□
□
□

torrklosett, urin avskiljs inte
urinavskiljande torrklosett
normal vattenklosett
vattenklosett med litet vattenbruk
ingen klosett
annan (utredning som bilaga)

0
0

oljeavskiljningsbrunn / sandavskiljningsbrunn
ytterligare utredning i bilaga
simbassäng
bubbelbad eller annat dylikt

E: Vattenarmatur
0 varmvattenberedare
0 diskmaskin
0 tvättmaskin
0 annan (utredning som bilaga)

Loviisan kaupunki
PL 77, 07901 LOVIISA
www.loviisa.fi

□

0
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F: Behandlingssystem och att avleda avloppsvattnet (välj något av alternativen 1), 2) elier 3) och

besvara endast fråqorna som qälier det alternativet)
1) Alit avloppsvatten i samma behandling

D WC-vattnet och tvättvattnet avleds tili samma fortsatta behandling genom sedimenteringsbehåliare
D WC-vattnet och tvättvattnet avleds tili en sluten behåliare
Metod för rening av avloppsvatten
D markbädd på egen mark
infiltrationsbädd på egen mark (O8S! undersökning av markgrunden ska bifogas tili utredningen!)
D minireningsverk, vilken typ
någon annan behandling, vilken

□
□

Sedimenteringsbehåliare: antal, materia! och voiym, m3
Den slutna behållarens materia! och volym, m 3

2) Särbehandling av avloppsvatten

D det uppkommer endast tvättvatten, de avleds tili fortsatt behandling genom sedimenteringsbehållare

□

WC-vattnet avleds tili en sluten behåliare, tvättvattnet tili fortsatt behandling genom
sedimenteringsbehållare

Sedimenteringsbehållare: antal, materia! och volym, m3
Den slutna behållarens materia! och voiym, m3
Metod för rening av avloppsvatten
markbädd på egen mark
D infiltrationsbädd på egen mark (O8S! undersökning av markgrunden ska bifogas tili utredningen!)
D gråvattenfilter, vilken typ
D någon annan behandling, vilken

□

3)

Reningsverk avsedd för mindre vattenmängder, vad:

G: Utloppsplatsen för avloppsvattnet

något annat, vad:

Avloppsvattnet avleds tili ett

□
□

D

dike på egen mark
gränsdike eller dike på grannes mark
dike på egen mark som fortsätter till annans mark

.
. d manen
och grundvatten
H U1ppg1·tter om 1or

Beskrivning av jordmånens beskaffenhet

Grundvattnets högsta nivå vid behandlingsplatsen

lnfiltrationsbädd planeras för objektet.
O8S! Markgrundsundersökning ska bifogas tili planen.

Objektet finns på ett klassificerat
grundvattenområde.
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1: 5 kv ddsavstan
. d

Avstånd, i meter

Platsen för
behandling av
avlooosvattnet

tili närmaste grannes bostad eller annan byggnad

Utloppsplatsen
för det renade
vattnet

tili närmaste tomtgräns
till närmaste vattenbrunn eller vattentäkt
tili närmaste vattendrag (älv, å, bäck, sjö, hav)

J, THläggsuppgifter

1
K: Planerarens underskrift
Plats och datum

Underskrift och namnförtydligande

L: Bilagor

□
D

D
D
D

Kopia av grundkartan, av vilken framgår byggplatsens läge.
Situationsplan, av vilken framgår hushållsvattenbrunnars lägen, ställena för behandling och utlopp
av avloppsvatten, hur utloppsdiket går, avstånden tili byggnader, vattendrag, grannens gräns o.s.v.
Utredning om avloppssystemets dimensionering, struktur, funktionsprinciper, uppskattning av
behandlingsresultatet och den miljöbelastning som avloppsvattnet förorsakar.
Utredning om infiltrationsstället ifall syftet är att behandla avloppsvattnet i en infiltrationsbädd
(uppgifter om jordmånen och grundvattnet, hur jordmånen lämpar sig för infiltration, uppgifter om
närbelägna vattenbrunnar).
De ytterligare uppgifter som nämns i bilaga 2 till avloppsförordningen (209/2011 ).

M: Miljövårdsmyndigheten

D
D

Förordar
Förordar inte

PLAN FÖR AVLOPPSSYSTEMET: ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN
Om planen för avloppssystem bestäms i den så kallade avloppsförordningen (statsrådets förordning om
behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet, 209/2011).
Vid nybygge ska planen framföras i samband med att bygglovet avhämtas. Dessutom ska planen framföras
om en gammal byggnad genomgår sådana reparations- och ändringsarbeten som motsvarar nybygge eller
om det på fastigheten genomförs en mera omfattande tillbyggnad eller om avloppssystemet förändras
väsentligt. Planen kan göras med denna blankett eller genom att tillämpa denna blankett, men ändå så att
förordningens innehållskrav uppfylis. Planen ska inlämnas i två (2) exemplar, varav den ena returneras tili
den sökande.
Miljöskyddsföreskrifterna för Lappträsk kommun och Lovisa stad ska också beaktas vid placeringen av
behandlingssystemet och utloppsstäliet. Särskilda anvisningar har getts bland annat för
grundvattenområden och strandområden.
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PLAN FÖR AVLOPPSSYSTEMET: SAMTYCKE AV GRANNE
Samtycke av granne eller annan markägare krävs då man ämnar avleda renat avloppsvatten tili en
annans dike (Kapitel 5, 9 § i vattenlagen [601/2011]). Samtycke av granne krävs också då man planerar
infiltration av avloppsvatten eller om behandlingssystemet placeras närmare än fem meter från tomtens
gräns.
Vi har tagit del av den framställda planen för avledning av avloppsvatten jämte av planens bilagor och vi ger
vårt samtycke tili

D
D
D

avledandet av avloppsvatten från den sökandes fastighet
absorbering av avloppsvatten
att avloppssystemet placeras enligt den bifogade situationsplanen.

Grannfastighetens
namn

Loviisan kaupunki
PL 77, 07901 LOVIISA
www.loviisa.fi

RNr

Plats och datum

Lovisa stad
PB 77, 07901 LOVISA
www.lovisa.fi

Ägarens underskrift

