Råd för ansökan om lov för avloppsanläggning
-

i samband med bygglov eller som ett skilt åtgärdstillstånd.
för byggande av gråvattenanläggning görs en skriftlig anmälan

Ansökan behandlas hos byggnadstillsynen i stadshuset i Pargas eller i Skärgårdskontoret i Korpo.
Handlingar som behövs då man ansöker om åtgärdstillstånd:
1. Blanketter (fås från byggnadstillsynen i Pargas eller Korpo)
A. Ansökningsblanketter, 2 exemplar, vilka skall undertecknas av byggnadsplatsens samtliga
ägare, dvs. om lagfart beviljats flera personer gemensamt, skall samtliga underteckna båda
ansökningarna.
B. Ansökan för ansvarig arbetsledare eller ansökan för FVA-arbetsledare, 2 exemplar. Ansökan
skall inlämnas före byggnadsarbetet inleds. För att en person skall godkännas som arbetsledare
måste han ha lämplig utbildning samt äga tillräcklig sakkunskap. Om byggprojektet är
anspråkslöst, behövs ej denna ansökan.
C. Blankett: Plan för behandling av avloppsvatten, 2 ex
2. Ritningar
A. Situationsplan, 2 exemplar, uppgjord i skala 1:200-1:500 av vilka framgår bl.a. placeringen av
avloppet, slamavskiljarna och de slutna avloppsbehållarna, eventuella efterbehandlingssystem
och utloppet, höjdskillnader, byggnader, tomtgränser, egna och grannens
hushållsvattenbrunnar, diken och strand. Vid behov bör närliggande byggnader på
grannfastigheter märkas in på situationsplanen.
B. Skärningsritning, 2 exemplar. En ritning över hela anläggningen i skala 1:200, vid behov en
konstruktionsritning över markbehandlingsfältet i skala 1:50. Skärningsritning behövs ej om det
är fråga bara om små mängder gråvatten.
3. Kartor (beställs från byggnadstillsynen i Pargas eller Korpo)
A. Ett utdrag av grundkartan.
4. Åtkomsthandlingar
A. intyg över beviljad lagfart eller
B. intyg över beviljad lagfart på stomlägenheten + köpebrev eller legoavtal
Om det gått mer än sex månader sedan lagfarten beviljades ersätts intyget av ett
lagfartsbevis som kan beställas från byggnadstillsynen i Pargas eller Korpo
5. Hörande av grannar
Utredning om hörande av granne kan gärna skrivas in på situationsplanen med anteckning om
att de tagit del av byggnadslovsansökan. Grannar behöver inte i vanliga fall höras, om det är
fråga om gråvattenanläggning.
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