Enkät angående enskilt vatten och avlopp
OBS! Du kan enkelt fylla i och skicka denna enkät som ett webbformulär!
1. Fastighetsbeteckning: …………………………………………………….
Fastighetsägare/arrendator: ……………………………………………………………
Personnummer: ……………………………………………………………
Bostadsadress: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Tel. nr: ……………………………………………………………..
E-post: ……………………………………………………………..
2. Hur används huset?
☐ Fritidshus

☐ Permanentboende
3. Vattenförsörjning
Är vatten indraget i bostaden?

☐ Ja

☐ Ja, sommarvatten

☐ Nej

☐ Egen vattenbrunn
☐Gemensam vattenbrunn med annan fastighet. Vilken:………………………………………
☐ Från sjö eller vattendrag
☐ Kommunalt vatten
Vattenbrunn är belägen:
☐ Inom den egna fastigheten
☐ Inom annan fastighet. Vilken: ……………………………………………………………..
Typ av vattenbrunn:
☐ Grävd
☐ Bergborrad

☐ Annan:……………………………….

4. Installationer i bostadshuset (permanent eller fritidshus)
☐ Diskbänk
☐ Diskmaskin

☐ Tvättställ
☐ Tvättmaskin

☐ Dusch ☐ Badkar

☐ Vattentoalett (wc) ☐ Förmultnings-/el-/torrtoalett
☐ Utedass/förmultnings-/el-/torrtoalett i annan byggnad
Installationer i ev. gäststuga
☐
☐
☐
☐

Pentry, dusch och wc
Endast dusch och wc
Enbart wc
Enbart dusch
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5. Allmänt om avloppsanordningen
☐ Avlopp saknas
☐ Avlopp finns. Anläggningen utförd år ……………….....
☐ Tillstånd finns och är utfärdat år ………………………..
☐ Avloppsanläggningen är gemensam med annan fastighet
Antal anslutna hushåll ……………………………………
Ange vilken/vilka fastigheter (eller ange namn på förening):
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
☐ Kommunalt avlopp
WC
☐ WC-avlopp leds till avloppsanläggning
☐ WC-avlopp leds till sluten tank
volym …………m3
BDT (= Bad/Dusch-, Disk- och Tvättvatten)
☐ BDT leds till avloppsanläggning
☐ BDT leds till sluten tank
volym …………m3
6. Detaljerat om avloppsanordningens reningssteg (slamavskiljare och efterföljande rening)
Slamavskiljare (avloppsbrunn)
☐ Trekammarbrunn
☐ Tvåkammarbrunn
☐ Annan typ av brunn
☐ Slamavskiljare saknas

Total volym
Total volym
Total volym

m3
m3
m3

Efterföljande rening består av
☐ Infiltration Längd….. m Bredd….. m
Antal fördelningsrör … st
Luftnings-/inspektionsrör? ☐ Ja ☐ Nej
☐ Markbädd
Längd….. m Bredd….. m Antal fördelningsrör … st
Luftnings-/inspektionsrör? ☐ Ja ☐ Nej
☐ Minireningsverk
☐ Annan typ av rening
☐ Efterföljande rening saknas
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7. Rita skiss
Rita en skiss över tomten med byggnader,
dricksvattenbrunn (D), slambrunn (S),
infiltration/markbädd (X) samt platsen där
slambilen står när den tömmer slambrunnen (P).

Skissen kan t.ex. se ut så här!

Plats för skiss över den egna fastigheten

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits
emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer
information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.
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