
Ansökan/anmälan av enskilt 
avlopp 
i enlighet med 13 och 14 §§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
(SFS 1998:899) 

Östra Göinge Kommun Box 66, 289 03 Broby Växel: 044 – 775 60 00 
Bankgiro: 265-9399 Mail: miljo@ostragoinge.se  Webb: www.ostragoinge.se 

OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. 

Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl.a. karta och situationsplan, se avsnitt 

bilagor. 

Sökande (om det är annan sökanden än fastighetsägare ska fullmakt bifogas) 
Namn Person-/Organisationsnummer 

Adress Postnr Postadress 

Telefon E-post 

Fastighet 
Fullständig fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress 

Fastighetsägare om annan än sökande, namn och adress 

☐ Permanentbostad ☐ Fritidshus ☐  Annat ……………………………………………………………………….. 

Entreprenör 
Företag 

Kontaktperson Telefon 

Postadress 

Ansökan avser (tillståndsplikt 13 §:1)
☐ Ny avloppsanordning med ansluten WC 

☐ Ändring av avloppsanordning med ansluten WC - ändring av tekniskt utförande 

☐ Ändring av avloppsanordning med ansluten WC - ändring av plats (såväl vågrätt ändring som ändring av djup) 

Anmälan avser (anmälningsplikt 13 §:3 eller 14 §)
☐ Ny avloppsanordning utan WC för endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

☐ Ändring av avloppsanordning utan ansluten WC 

☐ Ändring av avloppsanordning - väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning - oavsett med eller utan ansluten WC 

Vid ändring finns tillstånd för avloppsanordning? 

☐  Ja, anläggningsår …………………… ☐ Kopia på tillståndet bifogas ☐ Nej 

Blanketten fortsätter på nästa sida  
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Lokala förutsättningar och skyddsavstånd 

Uppgifter om 

grundvattennivån 

☐ Provgrop har grävts för att få reda på platsens förutsättningar för infiltration:

☐  Grundvattnets nivå på infiltrationsplatsen har uppmätts att ligga ………… m under befintlig mark. 

 Datum för uppmätningen ……………………………… 

☐ Provgropen har grävts till ett djup av mer än 2 meter under planerat läggningsdjup men grundvattnet

  har ej påträffats. Datum för provgrävningen ………………….. 

☐ Grundvattennivån har bedömts på annat sätt. Redovisning om när och på vilket sätt uppmätningen skett 

samt resultatet redovisas på särskild bilaga till ansökan. Grundvattennivån bedöms med säkerhet

ligga mer än 1,5 meter under infiltrationsytan.

Jordprovtagning 
☐ Jordprovtagning på infiltrationsplatsen har utförts.

Med   ☐  siktanalys  ☐ perkolationstest 

☐ Jordprovtagning har inte utförts. Siktkurvan bedöms dock med stor sannolikhet helt falla inom fält A och B

 i kornfördelningsdiagram enligt Naturvårdsverkets faktablad 8147 och därmed medge infiltration.

Uppgifter om 

skyddsavstånd från 

anordning till 

☐  Egen vattentäkt …………… meter  ☐ Ansluten till kommunalt vatten

Närmaste grannes vattentäkt …………… meter (om avstånd mindre än 200 meter) 

Sjö, vattendrag ...............meter (om avstånd mindre än 100 meter) 

Dräneringsledning …………… meter (om avstånd mindre än 100 meter) 

Tillgänglighet för 

slamtömning 

☐ Höjdskillnaden mellan anslutningen till slamtömningsfordonet och slamavskiljarens botten är inte mer 

än 6 meter.

☐ Farbar väg för kommunens slamtömningsfordon finns eller kommer att anordnas.

 Avstånd från farbar väg till slamavskiljaren …………… meter. 

Beskrivning av avloppsanordning 

Antal personer anord- 

ningen ska betjäna 

☐ 5 personer eller färre ☐  fler än 5 personer, antal …………… 

☐  Annat ………………………………………………………………………………………………………… 

Fastigheter som 

anordningen ska 

betjäna 

☐ Anordningen ska betjäna endast ovan angiven fastighet

☐  Hela anordningen är gemensam med följande fastighet/er

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Del av anordningen  ☐  Slamavskiljare  ☐ Behandling ☐ Efterbehandling 

är gemensam med följande fastighet/er  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Toalett/WC 
☐ utan urinsortering ☐ med urinsortering ☐ ingen WC ansluten

☐  annat ………………………………………………………………………………………………………… 

Steg 1 

Förbehandling 

☐ Slamavskiljare ☐ Ny ☐ Befintlig 

Fabrikat: Modell: Våtvolym: 

☐ Minireningsverk
Fabrikat: Modell: Utsläpp till: 

  Blanketten fortsätter på nästa sida 
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Steg 2 

Behandling 

☐ Kombinerat 

minireningsverk 

och slamavskiljare 

Efterbehandling   ☐  ja, vad …………………………………………  ☐ Nej

Avses serviceavtal upprättas   ☐  ja  ☐ nej 

☐ Infiltration
☐ Normal ☐ Upplyft ☐  Förstärkt, ………. meter med typ markbäddssand 

Total infiltrationsyta m2 

☐ Markbädd
☐ Normal ☐ Tät 

Utsläpp till Total spridningsyta m2 

☐ Annan eller 

 kompletterande 

Beskriv (till exempel fosforfälla) 

Pumpbrunn ☐ Avses installeras ☐ Avses inte installeras

Sluten tank 

☐ WC ☐ Urin ☐ BDT 

Volym m3 Fabrikat och modell Larmbeskrivning 

Bilagor, kryssa för de dokument som du bifogar ansökan 
1-2 obligatoriskt, 3-8 kan krävas i vissa fall, 9 kan påskynda miljökontorets handläggning.

☐ 1. Situationsplaner med måttangivelser som visar (en i skala ca 1:3000 och en i skala ca 1:500)

 Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar

 Ledningsdragning för vatten och avlopp

 Avloppsanordningens läge (obs! trekammarbrunn

samt infiltration skall vara måttsatta)

 Den egna vattentäktens läge

 Andra vattentäkter inom 200 m från den

planerade avloppsanordningen

 Grundvattenriktning

 Eventuell utsläppspunkt från

avloppsanordningen

☐ 2. Profilskiss med måttangivelser som tydligt visar avloppsanordningens utförande.

☐ 3. Resultat av siktanalys eller perkolationstest för infiltrationsplatsen.

☐ 4. Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren). Hänvisning till internetsida går även bra.

☐ 5. Beskrivning av kontroll och serviceavtal

☐ 6. Anordningens reningskapacitet avseende fosfor (P-tot), kväve (N-tot), biologiskt syreförbrukande ämnen

(BOD) samt effekt på eventuella smittämnen i avloppsvattnet.

☐ 7. Vid urinuppsamling: i första hand är det ur resurshållningssynpunkt önskvärt att urinen tas om hand som

  gödning i jordbruket. Ange hur omhändertagandet och komposteringen ska ske. 

☐ 8. För udda anordning (till exempel förskola, vandrarhem) ska dimensioneringsberäkningar bifogas.

☐ 9. Grannintyg om att grannar och eventuella andra som kan beröras informerats av er om denna ansökan

och inte framfört några invändningar.

Underskrift 
Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se kommunens hemsida.

 Blanketten fortsätter på nästa sida 
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Avgift 
Avgift för handläggning av ansökan/anmälan enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Prövning av ansökan att anordna avloppsanordning eller anslutning av 

vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd samt föreskrifter som kommunen meddelat 

Taxa 

1. Vattentoalett med sluten tank   6 000 kr

2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten   6 000 kr

3. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för upp till 200

personekvivalenter

15 000 kr

4. Ansluta vattentoalett till befintlig anordning 2 000 kr

5. Inrättande av annan avloppsanordning   6 000 kr

Vid samtida ansökan enligt ovan uttages den höga avgiften 

Prövning av anmälan enligt 13 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet 

avseende: 

1. Inrätta avloppsanordning utan vattentoalett   5 000 kr

2. Ändra befintlig avloppsanordning   6 000 kr

 Blanketten fortsätter på nästa sida 
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Lathund för att fylla i anmälan/ansökan om enskilt avlopp 
OBS! Fyll i alla uppgifter utförligt. Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom 

kompletteringar måste göras. 

1. Sökande

Om det är annan sökande än fastighetsägare ska fullmakt bifogas.

2. Fastighet

3. Entreprenör

Om ni vid senare tillfälle byter entreprenör ska detta meddelas Miljö och hållbarhet.

4. Ansökan avser

5. Anmälan avser

6. Lokala förutsättningar och skyddsavstånd
Provgropar fyller två funktioner. Dels kan man undersöka grundvattennivån på den plats

där infiltrationen ska ligga samt kan man undersöka/ta prov på jordmånen i marken där

avloppsvattnet ska rinna ut. Uppgifter om grundvattennivån behövs för att kravet på en

meters avstånd från infiltrationens bottenyta till grundvattnet ska efterlevas. Det är av

vikt att provgrop görs på den plats där infiltrationen ska placeras. Jordmånen är viktig att

bedöma eftersom den hastighet som avloppsvattnet rinner genom jordmånen med

påverkar reningsgraden. Det får inte vara för grovt (snabbgenomrinning) och inte för tätt

(vid lera kan infiltrationen sluta att fungera).

Om bedömning av jordmånen/jordprovtagning gjorts av Miljö och hållbarhet fylls

detta i med datum. 

Avståndet till den egna och andras vattentäkt är viktigt eftersom bakterier kan påverka 

dricksvattnets kvalitet. Riktlinjen är att avståndet ska vara 50 m till vattentäkt. 

7. Beskrivning av avloppsanordning

Detta avsnitt är viktigt att fylla i omsorgsfullt.

8. Bilagor

Kartor ska innehålla skalstock och vara måttsatta. Att måttsätta gör man enklast genom

att mäta avståndet från två olika hörn på ett boningshus till infiltrationens placering.

 Blanketten fortsätter på nästa sida 



Ansökan/anmälan av enskilt 
avlopp 
i enlighet med 13 och 14 §§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
(SFS 1998:899) 

Östra Göinge Kommun Box 66, 289 03 Broby Växel: 044 – 775 60 00 
Bankgiro: 265-9399 Mail: miljo@ostragoinge.se  Webb: www.ostragoinge.se 

Information 

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter

Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att 
handlägga din ansökan/anmälan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en 
bedömning i ditt ärende. 

Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/anmälan. Under hela den tid vi behandlar 
personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter 
samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i det 
här fallet myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt kommunens 
informations-/dokumenthanteringsplan. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi 
ska kunna handlägga ditt ärende. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en 
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att 
överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte undantag anges i dataskydds-
förordningen. 

Personuppgiftsansvarig är Tillsyns- och tillståndsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du 
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för 
att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på kommunens hemsida 
och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen på kommunhuset, 
medtag giltig legitimation.  

Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun, Box 
66, 289 03 Broby. 

Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt data-
skyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta. 

Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på 
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ . 

http://www.ostragoinge.se/
mailto:gdpr@ostragoinge.se
mailto:dataskydd@sydarkivera.se
http://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
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