HAKEMUS/ILMOITUS
jäteveden johtaminen yksityiseen

Sida
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Verksamhetsområde miljö och bygg
Lomake opetusta

Jäteveden johtaminen yksityiseen viemäriin
ympäristövaarallisesta toiminnasta
ja terveydensuojelusta annetun asetuksen (1998:899)
13 § mukaisesti)

Lähetetään osoitteeseen

Ludvika kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82 Ludvika

Hakija
Nimi

Henkilötunnus

Kotiosoite

Sähköpostiosoite

Postinumero postipaikka

Puhelin

Matkapuhelinnumero

Kiinteistönomistaja (jos muu kuin hakija)
Nimi

Jakeluosoite

Postinumero postipaikka

Kiinteistön tiedot
Kiinteistötunnus

Kiinteistön osoite

 Vakituinen asunto
 Vapaa-ajanasunto
 Kotitalouksien määrä, joita laitteisto palvelee: ______________

 Muu
Henkilöitä/kotitalous:___________

Haettu rakennuslupaa/ennakkolausuntoa viemäriasennuksen yhteydessä
Hakemus/ilmoitus koskee
 Uutta viemäriasennusta, johon liitetään seuraavat
 Vesi-WC
 Suihku/kylpy
 Virtsa/huuhteluneste virtsan erottelevasta käymälästä

 Kyllä

 Tiski/keittiö

 Ei

 Pyykinpesu
 Muuta

 Muutos viemäriasennuksessa, koskee seuraavaa (saattaa edellyttää uutta lupaa)
 Uusi liitäntä
 Merkittävästi kasvava kuormitus
 Uusi sijainti (liitä kartta)
 Asennuksen osan vaihtaminen/täydentäminen
 Muuta
Jäteveden käsittely
Esikäsittely tapahtuu ruotsalaisen standardin vaatimukset täyttävässä sakokaivossa

 Kolmiosainen sakokaivo



Kaksiosainen sakokaivo

(Toimittajan kuvaus sekä käyttö- ja hoito-ohjeet liitettävä
hakemukseen)

Märkätilavuus ______m3



Muu_____________

Sakokaivo, tyyppi/valmistaja: _______________________________

 Fosforinpoistokaivo, tyyppi/valmistaja: _________________

 Muuta___________________

Hemsida

E-post

Ludvika kommun

www.ludvika.se

samhallsbyggnad@ludvika.se

Organisationsnr

212000-2270

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

771 82 Ludvika

Carlavägen 24
771 30 Ludvika

0240-860 00

0240-810 26

467-5088
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Puhdistuksessa käytetään

 Maasuodatin

putkien pituus_______m

 Maasuodatin, biomodululit ala_____m2

putkien pituus_______m
(Toimittajan kuvaus liitettävä hakemukseen)

 Tavallinen imeytys

putkien pituus_______m

 Vahvistettu imeytys

putkien pituus_______m

Jako:
Jako:
Jako:
Jako:

ala_____m2
kpl putkia tyyppi/vamistaja_____________
kpl putkia tyyppi/vamistaja_____________
ala_____m2
kpl putkia tyyppi/vamistaja_____________
ala_____m2
kpl putkia tyyppi/vamistaja_____________

 Pinnallinen imeytys
Jako:

putkien pituus_______m

kpl putkia tyyppi/vamistaja_____________

 Imeytys, biomoduulit
Jako:

ala_____m2
ala_____m2

putkien pituus_______m

kpl putkia tyyppi/vamistaja_____________

(Toimittajan kuvaus liitettävä hakemukseen)

 Pienpuhdistamo, tyyppi/valmistaja_____________

(Toimittajan kuvaus sekä käyttö- ja hoito-ohjeet liitettävä

 Muu käsittely (esim. virtsan erottelu):

(Toimittajan kuvaus sekä käyttö- ja hoito-ohjeet liitettävä

hakemukseen)
hakemukseen)

 Suljettu säiliö (vain WC)_____________m3
Tietoa suojaetäisyydestä
Etäisyys vesistöön, järveen tai muuhun veteen 100 m:n säteellä

 Vesistö_______m

Järvi_______m

 Oja_______m

 Muu, mikä?_______m
Arvioitu etäisyys maan pinnasta pohjaveden pintaan

 Alle 2 m Pitääkö jätevesi pumpata?
 Yli 2 m
Arvioitu etäisyys maan pinnasta kallioon_______m

 Kyllä

 Ei

Urakoitsija, viemäriasennuksen toteutuksesta vastaava
Nimi
Postinumero postipaikka

Kotiosoite
Sähköpostiosoite

Puhelin

Tähän hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat, jotta hakemus on täydellinen. (Hakemusta ei käsitellä, jos se ei
ole täydellinen.)
Yleiskartta; karttaan merkitään kiinteistön alueella tai sen läheisyydessä (100 m:n säteellä) olevat vesistöt. Porattu
kaivo merkitään kirjaimella B ja kaivettu kirjaimella G.
Asemapiirros; josta näkyvät viemäriasennuksen sijainti (myös jäteveden päästökohta, kun käytetään muuta ratkaisua
kuin imeytystä), kiinteistön rajat, rakennukset, mahdollisen koekuopan paikka, lieteauton pysäköintipaikka (skaala 1:400 1:1000).
Jos etäisyys pohjaveden pintaan ja/tai kallioon on alle kaksi metriä sekä asennettaessa biomoduuleja ja
maasuodattimia, hakemukseen on liitettävä asennuksen pituus- ja poikkileikkauskuvat.
Seulontakoe tai läpivirtaustesti; jos jätevesi käsitellään maaperässä esimerkiksi imeyttämällä.
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Hakijan allekirjoitus
Päivämäärä ja paikkakunta

Allekirjoitus
Nimenselvennys

Hyväksyn myös, että henkilötietoni rekisteröidään ja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen 2016:679, Dataskyddslagen
(2018:218) ja Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) mukaan. Lisätietoja: www.ludvika.se/gdpr

Lisätietoja
henkilötietolakia noudattaen. www.ludvika.se/pul.
Asennustyöt on teetettävä asiantuntevalla henkilöllä tai tällaisen henkilön valvonnassa. Asennuksen toteutus
dokumentoidaan valvontasuunnitelmaan.
Käsittely sisältää käynnin kyseisessä kiinteistössä. Kun hakemus on vastaanotettu täydellisenä, se lähetetään
tiedoksi viereisten kiinteistöjen omistajille, joilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmista 3 viikon
kuluessa.
Ympäristö- ja rakennusalan viranomaislautakunta perii hakemuksen/ilmoituksen käsittelystä kunnanvaltuuston
määrittämän maksun (katso oheiset tiedot).

