
Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning 

Sökande 
Namn Org-/personnr

Postadress

Postnummer Postort

Telefon

Fastighetsbeteckning där anläggningen avses placeras 

□ Permanentbostad □ Fritidsbostad Annan typ, ange vad  

□ Avloppsanläggning med vattentoalett □ Avloppsanläggning utan vattentoalett □ Ändring av avloppsanläggning

Avloppsanläggning ska betjäna personer. 

Reningsanordningar/motsvarande 

□ Slamavskiljare □ Sluten tank    Fabrikat, modell, volym

□ Infiltration, yta m² □ Markbädd, yta m² □ Moduler ska användas, typ Fosforfälla □ 
□ Reningsverk, fabrikat

Entreprenör (namn och telefon) 

Sökandens underskrift 
Datum Namnteckning 

Berörda grannars medgivande 
Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning Fastighetsbeteckning

Information, se baksidan. Degerfors kommun tillämpar i normalfallet 
förenklad delgivning. Läs mer om förenklad 
delgivning på degerfors.se/delgivning



Information 

situationsplan  
För att vi ska kunna behandla din ansökan ska situationsplan bifogas. situationsplanen (helst med skala angiven, 
1:500 eller 1:1 000) ska visa: 

• byggnader
• tomtgränser
• vägar, gator
• avloppsanläggningens läge och utformning (slamavskiljare, typ och storlek, fördelningsbrunn,

infiltrationsledningar, markbädd, ledningar, inspektionsbrunnar, pumpgropar, luftningsrör m m)
• befintliga och eventuellt planerade vattentäkter inom ca 200 meter från planerad avloppsanläggning
• diken och ytvatten.

Provgropar  
Om och hur en infiltrationsanläggning ska fungera är beroende av jordlagrets genomsläpplighet och mäktighet. 
För att ta reda på dessa förutsättningar ska provgropar  grävas. En provgrop bör förläggas i början och en i slutet 
av infiltrationsplatsen. Djupet bör vara ca 2 meter under markytan och 1 meter under infiltrationsledningens 
beräknade nivå. se till att barn eller djur inte kan ramla ner i dem. 

Om jordarten är finkornig kanske infiltration inte kan tillämpas eller kommer en större infiltrationsanläggning att 
krävas än om materialet är genomsläppligt. För att undersöka detta krävs ibland siktanalyser som redovisar korn- 
storleksfördelningen i jordlagret. 

Övrig information 
Om tillstånd söks för utsläpp från markbädd ska utloppsledningens  hela sträckning, liksom även vattendraget där 
det behandlade avloppsvattnet släpps ut, framgå av situationsplanen/kartmaterialet. Nivåskillnaden mellan slam- 
avskiljarens vattenyta och utsläppspunkten bör även anges i detta fall. 

Ett paketreningsverk kan i vissa fall vara en förutsättning för att ett avlopp med ansluten WC ska kunna anläggas. 
Innan utsläpp sker från ett sådant ska i de flesta fall ett polersteg anordnas. 

I vissa områden med hög näringsbelastning krävs att avloppsanläggningen kompletteras med en s k fosforfälla. 

För vidare information om hur en enskild avloppsanläggning ska utformas hänvisas till www.avloppsguiden.se 
samt Naturvårdsverks handbok. 

Grannar som kan beröras av avloppsanordningen ska beredas tillfälle att yttra sig. Berörda grannars skriftliga 
medgivande redovisas på blanketten. 

Om avloppsanläggningen inte kan utföras på den egna fastigheten kan den eventuellt läggas på grannes fastighet. 
Ett skriftligt servitutsavtal bör då upprättas och skrivas in i fastighetsboken samt redovisas tillsammans med 
ansökan/anmälan. 

Enligt beslut av kommunfullmäktige ska prövning  av ansökan/anmälan om inrättande av enskild avlopps- 
anläggning debiteras enligt gällande taxa, normalt 6 240 kr. 

Bygg- och miljöförvaltningens personal kan stå till tjänst med ytterligare upplysningar på telefon 0586-481 00. 

Krav på tillstånd/anmälan beträffande enskilda avloppsanläggningar finns i miljöbalkens förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i §§ 12--16. 

Personuppgifter  
Bygg- och miljönämnden kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden 
och utföra tillsyn enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken med tillhörande förordningar med 
stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e. 

Mer information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till dataskyddsombud hittar du på 
www.degerfors.se/GDPR. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Bygg- och miljönämnden 
som du kan kontakta på e-mailadress bygg.miljo@degerfors.se. 

Ansökan skickas till: Degerfors kommun, 1 Bygg- och miljönämnden, 693 80 Degerfors 
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