
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn 
Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 
E-post: kansliet@amhm.ax  
Hemsida: www.amhm.ax 

 
  

   

  Diarienummer (ifylles av  myndighet): 

Handlingar riktas till myndigheten, ej till enskild handläggare.

21 B - MILJÖTILLSTÅND 
Avloppsanläggningar över 50 personekvivalenter 

 
1. Ansökan avser 

 Ny anläggning När skall anläggningen vara i drift?       

 Befintlig anläggning Vilket år är anläggningen uppförd:       
 
2. Huvudsaklig reningsmetod 

 Sluten tank Enbart klosett (KL)   Både KL + BDT1  

 Reningsverk Fabrikat & modell:       

 Slamavskiljning 3- kammarbrunn  Volym? (m3)      

  2-kammarbrunn  Volym? (m3)      

 Markbädd  

 Infiltrering i mark  

 Fosforfällning eller annan kompletterande fosforbindande teknik? 

 Kretsloppsanpassat system 

 Övrigt, vad?       
 
3. Har konsult anlitats för dimensionering och projektering? 

 Ja Uppge konsulten:       

 Nej  
 
4. Detaljerad beskrivning av avloppssystemet 
 
4.1 Avloppssystemets dimensionering samt beskrivning av tillkommande belastning. 

Tillkommande dygnsbelastning, m3/d       

Beräkningsgrund för  systemets dimensionering:       

 

 
 
4.2 Beskrivning av avloppsvattnets karaktär 

 Hushållsavloppsvatten KL + BDT Mer uppgifter bifogas i bilaga nr:      

 Industriavlopp Livsmedel, tillverkning Mer uppgifter bifogas i bilaga nr:      

 - Detaljerad redovisning av innehåll (fetter, metaller, PAH, oljor och andra ämnen) krävs. 

                                                 
1BDT avser Bad-, Disk- och Tvättvatten 
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  Diarienummer (ifylles av  myndighet): 

Handlingar riktas till myndigheten, ej till enskild handläggare.

 

 Blandat hushålls- och industriavloppsvatten Mer uppgifter bifogas i bilaga nr:      

 - Detaljerad redovisning av innehåll (fetter, metaller, PAH, oljor och andra ämnen) krävs. 

 Förbehandlingsmetod före allmänt nät eller slutlig reningsmetod. 

 (t.ex. fettavskiljning, ultrafilter, jonbytare m.fl.) Mer uppgifter bifogas i bilaga nr:      

 Annat, vad?        
 
4.3 Teknisk detaljbeskrivning (systemets uppbyggnad & funktion, storlek på markbädd/infiltration, fosforfälla, 
kompaktfilter och annan teknik som används, eventuell utsläppspunkt, ritningar och anläggningarnas placering) 

      

 

 

 

 

 

 

 Mer uppgifter bifogas i bilaga nr:       
 
5. Skyddsavstånd (Ange avstånd från avloppsanläggningen till strand, vattentäkter, brunnar, diken, vägar, 
grannfastigheter eller andra skyddsvärda objekt.) 

 

 
 
6. Har provtagning utförts för redovisning av befintliga anläggningars funktion?  

 Ja Resultat bifogas i bilaga:       

 Nej  
 
7. Infiltration som huvudsaklig behandlingsmetod (redovisning av utförda nödvändiga 
förundersökningar för fastställande av markens infiltrationskapacitet, t ex jordprovtagning, höjd till grundvattenyta 
eller berg) 

      

 

 

 

 Mer uppgifter bifogas i bilaga nr:       
 


