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Det här behöver du som ansöker göra 

Granskar kontrollplanen och 
fotodokumentation. 
Om avloppet gjorts enligt tillståndet avslutas 
ärendet. 

Inspekterar i vissa fall avloppsanläggningen under 
bygget. 

-Påbörja arbetet med att anlägga avloppet. 
 
-Dokumentera arbetet i en kontrollplan samt 
fotografera angivna delar.  
 
 

- Ta del av villkoren i beslutet och meddela 
beslutet till din entreprenör. 

Handlägger tillståndsansökan. 
 
Beslut fattas: tillstånd eller avslag. Tillstånd 
förenas med villkor. 

- Gräva provgrop samt göra 
markundersökningar om det krävs. 
 
- Fylla i och lämna in ansökan inklusive 
kartskiss/situationsplan och andra bilagor till 
miljöförvaltningen. 

Besöker er och/eller vald entreprenör på 
fastigheten för att bedöma förutsättningarna på 
platsen för avloppet. 
 
Tar med ansökningsblanketter och allt material 
som behövs inför ansökan/tillståndet. 

- Fundera över avloppslösningar. 
Tips: www.avloppsguiden.se 
- Kontakta en sakkunnig entreprenör. 
 
- Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att 
boka ett möte. 

Det här gör Bygg- och miljöförvaltningen 

 

 

 

 

 

-Fylla i och skriva under kontrollplanen.  
Kontrollplanen skall skrivas under av dig som 
bostadsägare och den entreprenör som byggt 
avloppet. 
 
-Skicka intyget tillsammans med övrig 
dokumentation till bygg- och 
miljöförvaltningen. 
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Skyddsnivå: Ligger avloppet inom ett område med hög eller normal skyddsnivå?  
• Hög skyddsnivå ställer större krav på rening. 

Kapacitet på anläggningen: Är avloppet tillräckligt stort?  
• Minimikrav är att avloppet skall dimensioneras för 5 personers helårsboende.  

Skyddsavstånd: Ligger avloppet tillräckligt långt från brunnar och ytvatten?  
• Minst 50 m till egen och andras vattentäkter(brunnar). Observera att detta gäller om 

avloppet placeras nedströms brunnen. Annars bör skyddsavståndet vara längre 
• Minst 100 m till ytvatten. (Gäller anläggningar som uppfyller kraven för normal 

skyddsnivå.) 
• Minst 1 m till högsta grundvattennivå eller berg under en eventuell infiltration. 

Övriga avstånd: Är avloppet placerat bra i övrigt? 
• Minst 10 m till bostadshus och minst 4 m till fastighetsgräns. 
• Högst 10 m från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil.  

Före anläggandet   
o Skriftlig ansökan. (Bygg och miljöförvaltningen tar med sig ansökningshandlingar vid besöket.) 
o Situationsplan med beskrivning av avloppet. Situationsplanen ska innehålla avloppsanordningens 

tänkta placering med avstånd till vattentäkter och ytvatten inom 100 meter samt 
fastighetsgränser, byggnader och provgropar samt uppställningsplats för slamtömningsfordon. 

o Sektionsritning. Alltså en skiss på infiltrationens/markbäddens ”olika lager”. 
o Siktanalys eller resultat från perkolationstest (från infiltrationsplatsen) 
o Grannintyg, dvs. skriftligt yttrande från grannar inom 100 meter om att de informerats om din 

ansökan/anmälan. 
o Funktionsbeskrivning, exempelvis ett produktblad från tillverkare med modellbeskrivning, 

beräknad livslängd och skötselinstruktioner. Detta gäller slamavskiljare och övriga installationer 
som inte är en traditionell infiltration eller markbädd.  
 

Efter anläggandet 
o Kontrollplan 
o Fotodokumentation 

Vad behöver du skicka in till Bygg- och miljöförvaltningen? 
 

Vad behöver du ta hänsyn till när du planerar din enskilda avloppsanläggning? 
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