
          

              
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1. 
Befrielse söks 
från 

 

2. 
Fastighetens 
ägare 

Namn Telefon under tjänstetid 

Postadress Postnummer och -anstalt 

3. 
Sökande, om 
inte 
fastighetens 
ägare 

Namn Telefonnunder under tjänstetid 

Postadress Postnummer och -anstalt 

4. 
Fastighetens 
läge 

Fastighetens adress 

Kvarter/by Tomt/fastighetens RNr Tomtens areal, m2 

5. 
Fastighetens 
användning 

 

6. 
Utredning om 
anskaffning av 
hushållsvatten 
(ifylls, om man 
ansöker om 
befrielse från 
anslutning till 
vattenledning) 

Vattnet tas från 

Vattenmängden 

Vattenkvaliteten 

Avstånd 

7. 
Tidpunkt för 
anslutning till 
allmänt avlopp 
eller planerad 
anslutningstid 

Anslutits till allmänt avlopp år 

Planerad anslutningstidpunkt 

Ankomstdatum 

Beslutets nummer 

Mottagare      
LOVISA STAD 
Byggnads- och miljönämnden       
PL 77 
07901 LOVISA 

ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN 
SKYLDIGHETEN ATT ANSLUTA SIG TILL 
VATTEN OCH AVLOPP 
Lag om vattentjänster 11 § 

Anslutning till vattenledning Anslutning till avlopp 

Permanent bostad, antal invånare  ____ personer 

Sommarstuga, antal användare  ____ personer 

I annan användning, antal användare ____ personer 

Obebodd / står tom 

borrbrunn på egen fastighet 

ringbrunn på egen fastighet 

något annat ställe, varifrån 
____________________________________________________________________ 
avtal om användning av vatten som bilaga 

vattnet räcker för hushållets behov 

det är tidvis ont om vatten 

vattenundersökning som bilaga 

radonundersökning som bilaga (gäller endast borrbrunnar) 

vattentjänstverkets vattenlednings avstånd från tomtgränsen   ____ m 

En fastighet som är belägen inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde skall anslutas till verkets vattenledning 
och avlopp (lag om vattentjänster, 10 §). Befrielse eller uppskov från anslutningsskyldigheten söks skriftligt hos 
den kommunala miljövårdsmyndigheten. 
 



8. 
Utredning över 
behandlingen 
och 
bortledningen 
av 
avloppsvatten 
(ifylls, om 
ansökan gäller 
befrielse från 
anslutning till 
avloppsledning) 

I fastigheten finns 
 

WC-vattnet  
 
 
 
 
 
Det övriga avloppsvattnet leds 

Den slutna tanken töms 
 

Avsättningsbrunnen töms 

 Det renade avloppsvattnet leds till 
 

9. 
Orsaken till 
ansökan om 
befrielse 

 

10. 
Tid för vilken 
befrielse söks 

Befrielse söks fram till år Allmänt vatten- och avloppsnät på området har blivit 
färdigt (månad/år) 

11. 
Datum och 
undeskrift 

Ort och datum Sökandens underskift 

12. 
Bilagor 

Till ansökan bör fogas följande dokument och uppgifter: 
 
1) Karta på fastighetens läge (1:10 000 - 1:20 000) 
2) Situationsplan, där hushållsvattenbrunnarnas samt avloppssystemets läge är utmärkta 
3) Vattenundersökning av brunnsvattenkvaliteten, som hälsomyndigheten godkänt (bilaga till punkt 6) 
4) Radonundersökning av borrbrunnsvattnet (bilaga till punkt 6) 
5) Utredning av fastighetens avloppssystem (bilaga till punkt 8) 
6) Grannens samtycke till att avloppsvattnet leds till grannfastigheten (bilaga till punkt 8) 
 

  

den egna fastigheten 

dike vid tomtgränsen 

grannfastigheten (grannens samtycke som bilaga) 

någon annanstans, vart? __________________________ 

leds till en sluten tank, vars volym är____m3 

behandlas tillsammans med det övriga avloppsvattnet på ett annat sätt 

tvätt- och/eller diskmaskin   ____ st 

vattenklosett    ____ st 

dusch/badkar    ____ st 

torrtoalett eller komposterande toalett 

 till en slutet tank, vars volym är ____ m3 

 via en ____ -delad avsättningsbrunn till en markbädd på egen mark 

 via en____ -delad  avsättningsbrunn till en infiltrationsanläggning på egen mark 

 till ett minireningsverk, vilken typ___________________________________________ 

någon annanstans, vart __________________________________________________________ 

leds någon annanstans, vart __________________________________________________________ 

gånger i året gånger i året 

 


