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Ifylld rapport skickas till: 
 

(Plats för miljö- och energikontorets stämpel) 

Dalslands miljö &  
energikontor 
Kyrkogatan 5 
464 30 Mellerud 
 

    
 

Det är förbjudet att ändra tillståndspliktiga avloppsanordningar utan att anmäla detta till Miljö- 
och energikontoret om åtgärden medför väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller 
sammansättning (Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 14 §).  
Såväl en ökning som en minskning av belastningen till avloppsanläggning betraktas 
som en väsentlig ändring. OBS endast hushållsspillvatten får ledas till avloppsanläggning! 
 
När måste du anmäla ändring av avloppsanläggning? 

• Vid renovering av infiltration/markbädd råder anmälningsplikt. Då du gräver om en 
markbädd eller infiltrationsbädd anses det vara en sådan åtgärd som kan medföra en 
väsentlig ändring av avloppsvattnets sammansättning, även om syftet är att förbättra 
anläggningen. 

 
När måste du ansöka om nytt tillstånd för avloppsanläggning? 

• Att ändra platsen för befintlig infiltration betraktas som omlokalisering vilket kräver nytt 
tillstånd. 

• Att byta anläggningsteknik kräver nytt tillstånd, t.ex. från infiltration till markbädd eller 
minireningsverk. 
 

När behöver du inte anmäla ändring av avloppsanläggning? 
• Vid ersättning av t.ex. en (bristfällig) slamavskiljare mot en ny på samma plats anses inte 

vara en anmälningspliktig ändring. 
 
Handläggningen av anmälan påbörjas först då anmälan är komplett. Kontrollera 
därför en extra gång att du har fyllt i alla uppgifter i blanketten! Glöm inte 
underskriften!  
 

 
Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning 

 
Orsak till ändring av avloppsanläggning 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan avser fastighet: 

Adress: Postnr och postadress: 

Om anläggningen är planerad på annan fastighet än ovan, ange vilken: 
 
 
Datum och diarienummer för befintligt tillstånd:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälan om ändring av befintligt tillstånd för: 
 

 WC-avlopp 
 

 

Enligt 9 kap 7 § Miljöbalken 
 

 BDT-avlopp 
 

 

Enligt 9 kap 7 § Miljöbalken 
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Ändring avseende belastning 
 Antalet anslutna hushåll ska ändras Från: Till: 

 Fritidshus ska göras om till permanentbostad  
 

 
Information om vattentäkter  
 

 Egen 
 Gemensam  
 Kommunal 
 Endast sommarvatten 

 

 Borrad    Grävd    
 

Djup, m: 
 

 Ytvatten 

 

Grannes brunn:  Borrad    Grävd      
 

Djup, m: 
 

Fler än en granne märk ut samtliga 
vattentäkter inom 200m på karta och bifoga. 

 
Avstånd från den planerade avloppsanläggningen till: 
Egen/grannes bergvärmehål:_____m. 
Avstånd anslutningspunkt för slamsugning (slamavskiljare/sluten tank) och plats för 
slamsugningsbil: __________ meter. Bör vara högst 20 meter enligt kommunens 
avfallsföreskrifter. 

 
Till ansökan bifogas tekniskt underlag innehållande: 
☐ Situationsplan över fastigheten 
☐ Sektionsritning av avloppsanläggningen 
☐ Befintligt tillstånd – Tillstånd äldre än 2007 ska bifogas. 
 

 
Behandling av personuppgifter 

Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 
maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges 
dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa 
bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som 
registrerad samt kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se. 

 

 

Sökande 
Namn: Person/org.nr: 

Adress: Postnummer/Ort: 

E-post: Telefon: 

Fastighetsägare (om annan än sökande): 

  Ja tack skicka information och beslut med e-post         Ja tack skicka faktura med e-post 

Avgift 
 

För handläggning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning kommer en avgift att tas 
ut enligt taxa fastställd av Dalslands miljö- och energiförbund. 
 

• Ändring av avloppsanläggning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd: 4 008 kronor 

Underskrift 
Ort: Sökandens underskrift: 

 

Datum: Namnförtydligande: 
 


