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ANSÖKAN/ 
ANMÄLAN 

Inrättande eller ändring 
av avloppsanordning 

Datum 
 
____________________ 

 

 

Skickas till 

Åtvidabergs kommun 
Miljökontoret 
Box 206 
597 25 Åtvidaberg 

Sökande 
Namn 

      
Organisationsnummer/Personnummer  

      

Utdelningsadress (gata, box etc.) 

      
Postnummer och ort 

      

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadressen)  

      
Postnummer och ort 

      

Telefon dagtid (även riktnr)  

      
E-postadress 

      

Fastighetägare (om annan än sökande) 
Namn 

      
Telefon dagtid 

      

Besöksadress  

      

Postnummer och ort 

      

Ansökan/Anmälan avser 

 Inrättande av ny avloppsanordning 

 Inrättande av ny avloppsanordning med urinsorterande WC 

 Inrättande av ny avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) 

Ändring av befintlig avloppsanordning vilken redan är prövad av bygg- och miljönämnden eller motsvarande 
(ändring av någon del av avloppsanordningen eller ändring av avloppsvattnets sammansättning eller mängd) 

Fastighetsuppgifter 
Antal hushåll som avloppsanordningen ska betjäna 

      

Antal personer som avloppsanordningen ska betjäna 

      

Ansökan/anmälan avser en gemensamhetsanläggning med flera fastigheter. Fullständig redovisning av 
fastighetsägare och fastighetsuppgifter görs i separat bilaga. 

Fastighetsbeteckning/ar 
      

Bostadens/Bostädernas adress 

      

Typ av boende 

 Permanentboende 
 

 Fritidsboende 
 

 Annat, ange vad: 
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Typ av avloppsanordning (flera rutor ska kryssas) 

FÖRBEHANDLING 

 Befintlig slamavskiljare  Ny slamavskiljare 
Slamavskiljarens våtvolym (m3) 

      

Märke/fabrikat 

      

EFTERFÖLJANDE RENING 

 INFILTRATION 
Yta (m x m) 

      

Bilagor som ska bifogas 
- Längd- och tvärsektionsritning 
- Diagram över kornfördelning 

från jordprov och/eller 
perkolationsprov 

  
Förstärkt med, cm sand 

      

  
Kompaktfilter, fabrikat och modell 

      

Antal moduler 

      

 MARKBÄDD 
Yta (m x m) 

      

Bilaga som ska bifogas 
- Längd- och tvärsektionsritning 
 

  
Kompaktfilter, fabrikat och modell 

      

Antal moduler 

      

 RENINGSVERK 
Bilagor som ska bifogas 
- Utförlig beskrivning av 

reningsverket 
- Information om efterpolering 

(vid markbädd/infiltration som 
efterpolering se ovan) 

 
Fabrikat och modell 

      

 
Typ av efterpolering   

 Infiltration 

 

 Markbädd 
 

 Annat: 
 

      

 ANNAN RENINGSANORDNING (ex. fosforfälla eller kemisk fällning) 
Bilaga som ska bifogas 
- Utförlig beskrivning av 

reningsanordningen 
 

Typ av reningsanordning 

      

 
Fabrikat och modell 

      

Förutsättningar 
Jordlagrets djup från markytan till berg inom eventuellt infiltrationsområde 

 mer än 2 meter           mindre än 2 meter 
Jordlagrets djup från markytan till högsta grundvattennivå som förekommer under året 

 mer än 2 meter           mindre än 2 meter 
Avstånd från reningsanordning till egen vattentäkt 
      

Avstånd från reningsanordning till närmaste annan vattentäkt 

      

Avstånd till vattendrag, sjö, dike eller annat vatten inom 100 m 

      

Avstånd till borrhål för bergvärme inom 50 m 
      

Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil 

      

Avstånd från avloppsanordning till fastighetsgräns 

      

Avstånd från avloppsanordning till väg 

      

Dag- och dräneringsvatten avleds till (t.ex. husdränering och hängrännor) 
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Slamhantering och urinomhändertagande 

 Kommunal slamtömning  Slam komposteras lokalt * 

 Kommunal hämtning av urin  Urin sprids på egna grödor/bevuxen mark * 

* Dispens från renhållningsordningen söks på särskild blankett 

Gräventreprenör 
Namn 

      
Organisationsnummer/Personnummer  

      

Utdelningsadress (gata, box etc.) 

      
Postnummer och ort 

      

Telefon dagtid (även riktnr)  

      
E-postadress 

      

Underskrift (sökande) 
Namnteckning Namnförtydligande 

      

Information om behandling av personuppgifter 
Behandling sker enligt allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR). Personuppgifter som lämnas i 
blankett behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att 
handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och 
miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer information 
på www.atvidaberg.se om hur du gör begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor 
kontakta miljökontoret enligt följande: Åtvidabergs kommun, Miljökontoret, Box 206, 597 25 Åtvidaberg, e-post: 
miljo@atvidaberg.se, telefonnummer: 0120-830 00.  

Bilagor som ska bifogas 
 Situationsplan i skala 1:400 – 1:1 000 
 Detaljerad beskrivning av avloppsanordningens efterföljande rening (samtliga delar). Vid infiltration och 

markbädd ska längd- och tvärsektion redovisas. 
 Diagram över kornfördelning från jordprov och/eller perkolationsprov vid förslagen infiltration eller markbädd. 
 Vid gemensamhetsanläggning: sammanställning över medverkande fastigheter, uppgifter om ägare och hur 

bostaden nyttjas (fritids- eller permanentboende). 

Bilagor som underlättar handläggningen 
 Om avloppsanordningen helt eller delvis placeras på annan persons fastighet är det sökandens ansvar att 

inhämta tillstånd från berörd fastighetsägare. Skriftligt medgivande bifogas ansökan. Alternativt kan kopia på 
gällande servitut bifogas. 

 Intyg om att grannar och eventuella andra som kan beröras av anordningen har informerats av er och vilka 
eventuella synpunkter de har. 

Avgift 
Avgift för handläggning av ansökan/anmälan tas ut enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige. 

Information om miljösanktionsavgift 
Utdrag ur förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter: 
3:1 § För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en 
miljösanktionsavgift betalas 
1. Med 5000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant 

tillstånd krävs, 
2. Med 3000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig 

avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten, och 
3. Med 3000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att 

en sådan anmälan krävs.                     


