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Ansökan om enskild avloppsanläggning
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

❑ Ny avloppsanläggning för WC + BDT (bad, disk och tvätt)
❑ Ny avloppsanläggning för WC
❑ Ny avloppsanläggning för BDT (gäller inom område med tillståndsplikt)
Fastighetsbeteckning och adress för placering av sökt avloppsanläggning

Sökandes namn

Fastighetsägare, namn (om annan än sökanden)

Sökandes adress

Fastighetsägare, adress

Sökandes postadress

Fastighetsägare, postadress

Sökandes personnummer

Sökandes e-post

Sökande telefonnr.

Entreprenör:

Entreprenör kontaktuppgift:

Typ av fastighet:

 Helårsbostad

Antal personer i hushållet:

 Fritidsbostad

Annan:

Reningsanläggning
Slamavskiljare

 Trekammarbrunn

Våtvolym, m3

Fabrikat

 Ny

 Befintlig

 Annan:
Avloppsvattnet leds sedan till

 Infiltration (normal)

 Infiltration (förstärkt/upplyft)

Annan anläggning (ex. minireningsverk)

 Markbädd (normal)

Efterpolering/Utsläppspunkt:

 Markbädd (upplyft)

Övrigt

 Pumpbrunn
 UV-brunn
 Fosforfälla/förfällning av fosfor
Placering

Helt/delvis på annans mark

 Helt på egen tomt

 På fastigheten:

 Markägarens tillstånd bifogas

Sluten tank
Tankens volym, m3

Material

 Glasfiberarmerad plast

 Annat:

Registrering av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas via ansökningar kommer att registreras i Hälsoskyddsenhetens
datoriserade ärende- och tillsynsregister.
Avgift
Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för avgifter inom Miljöbalkens område. Avgiften för
handläggning av ansökan om enskild avloppsanläggning varierar beroende på typ och antal
anslutna personekvivalenter. För mer information se informationsbladet som bifogas med denna
blankett, eller kontakta Hälsoskyddsenheten.

Underskrift

Ort och datum

Ifylld blankett skickas till: miljo@alingsas.se eller till Miljöskyddsnämnden, 441 81 ALINGSÅS

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon (växel): 0322-61 60 00

miljo@alingsas.se
alingsas.se

Information: Ansökan om enskild avloppsanläggning
Handlingar
För att din ansökan ska kunna behandlas av oss måste vi få in följande handlingar:
1. Ansökan
2. Situationsplan i lämplig skala. Av situationsplanen ska framgå:
- Förslag till placering och utformning av avloppsanordningen
- Fastighetsgränser och tillfartsväg
- Provgroparnas läge
- Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten
- Egen befintlig eller planerad vattenbrunn (Brunn för dricksvatten eller energi)
- Andra vattenbrunnar inom 100 m från avloppsanläggningen
- Avståndet till sjö eller vattendrag (åar, bäckar eller diken)
3. Anläggningsbeskrivning, ge en teknisk beskrivning över anläggningen:
- Fabrikat
- Volym (slamavskiljare/minireningsverk)
- Yta (för infiltration/markbädd)
- Reningskapacitet för näringsämnen och bakterier
4. Höjd- och lutningsförhållanden redovisas i särskild profilskiss när det behövs för bedömning av
ansökan. Det gäller också sluten tank.
5. Skriftligt medgivande från ägare av annan fastighet om avloppsanläggningen helt eller delvis måste
läggas på annans mark.
6. Protokoll från siktanalys eller perkolationstest när det behövs för bedömning av ansökan.

Avgifter
För miljöskyddsnämndens prövning av anmälan utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
2018-06-13, § 117. En indexuppräkning av timtaxan antogs av miljöskyddsnämnden 2020-11-17, § 61.
Notera att avgift tas ut i enlighet med gällande taxa vid dag för inkommen ansökan/anmälan.
• Inrättande av avloppsanordning (med eller utan WC) dimensionerad
för högst 5 personekvivalenter (pe) och där utsläpp till mark eller vatten
sker av någon del av spillvattnet.

8 000 kr

• Om ansökan/anmälan avser spillvatten från fler än en fastighet eller för 6-200
personekvivalenter ska, förutom avgift enligt punkt 1, timavgift motsvarande 4
timmar per tillkommande fastighet eller för varje femte pe tas ut.
•

Inrättande av avloppsanordning med spillvatten anslutet till en
sluten tank

4 000 kr

•

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning

4 000 kr

•

Inrättande av flera avloppsanordningar som är avsedda för ett hushåll
och som tillståndsprövas samtidigt

8 000 kr

Avgift tas ut med timavgift (1000 kr/tim) om prövningen enligt någon av punkterna ovan leder till att
ansökan helt avslås, avvisas eller avskrivs.

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon (växel): 0322-61 60 00

miljo@alingsas.se
alingsas.se

