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Ifylld rapport skickas till: 
 

(Plats för miljö- och energikontorets stämpel) 

Dalslands miljö &  
energikontor 
Kyrkogatan 5 
464 30 Mellerud 

     
 

 

Inrättande av avloppsanläggning är antingen anmälnings - eller tillståndspliktiga enligt 13§, förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
Tillstånd krävs för anordningar med ansluten vattentoalett.  
Avloppsanläggningar som är utförda utan anmälan/tillstånd kan en s.k. miljösanktionsavgift dömas ut.  
 

 
 
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp. 

 
 
Checklista- kryssa för de rutor där bilaga skickas med ansökan 

1. Situationsplan:  
(Ex. tomtkarta) som visar fastighetsgränser, befintliga och planerade byggnader, egen 
dricksvattenbrunn, andra vattentäkter och vattendrag inom 200 m, planerad 
avloppsanläggning, eventuella provgropar samt väg för slamtömningsfordon. 

(Kryssa här) 

2. Information om vattentäkterna på situationsplanen  
(djup, antal meter över eller under avloppsanläggningens läge, om de är grävda eller 
borrade och hur djupt, etc). 

(Kryssa här) 

3. Medgivanden från eventuella berörda markägare alt. servitut.  
Berörda ska ha sett situationsplanen och godkänt den påverkan anläggningen kan ha på 
deras mark eller möjlighet att själva anlägga t.ex. avloppsrening. Miljökontoret 
rekommenderar servitut eftersom dessa gäller även om grannfastigheten säljs. 

(Kryssa här) 

4. Redovisning av markens lämplighet för infiltration (Kryssa här) 
 

5. Redovisning av grundvattenundersökning och provgropsresultat (Kryssa här) 
 

6. Beskrivning av reningsmetod (t ex kopia av produktbroschyr) (Kryssa här) 
 

7. Avtal med lantbrukare  
(om omhändertagande av urin) 

(Kryssa här) 
 

 
GLÖM INTE UNDERSKRIFTEN PÅ SISTA SIDAN! 

 
 

Sökande 
Namn: Person-/organisationsnummer:  

Adress: Postnr och postadress: 

Telefon (dagtid): E-postadress: 

Fastighetsbeteckning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun: 

  Ja tack skicka information och beslut med e-post         Ja tack skicka faktura med e-post 
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Avloppsvatten 
BDT  Bad, Volym*:___ L 

     Dusch 
 Diskbänk  Diskmaskin  Tvättmaskin 

WC  WC (vanligt)  WC med urinseparering Typ av separerande toalett: 

 Sluten tank (urin 
+ fekalier)     

Volym, m3:  Urintank Volym, m3:  Fekalietank Volym, m3: 

För urinseparerande toalett, beskriv urinens omhändertagande. Om det finns ett avtal med lantbrukare ska 
kopia på detta bifogas. 
 
 
 
 
 

 

*Större badkar,>300 liter, som vissa bubbelbad eller jacuzzi ger en för hög belastning på slamavskiljare och 
reningsanläggning. Dessa badkar bör därför kopplas förbi avloppsanordningen. 
 
 
 
 
Slamavskiljning 
Slamavskiljare fabrikat: Volym, m3: Material:  Förankring:  

 ja    nej 
Kvalitetsmärkning: 

 Trekammarbrunn (WC)   Tvåkammarbrunn (BDT)  Enkammarbrunn 
(komplettering) 

 Annat: 

Befintlig slamavskiljare: Avstånd till farbar väg  
(för slamtömningsfordon), m: 

 
  

 
 
 
Information om fastighet 

 Enfamiljshus   Fritidshus  Flerbostadshus  Annat: 

Antal personer (oavsett hustyp): Antal hushåll (flerbostadshus): 

Fastighetsägare (om annan än sökanden): Telefon: 
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Reningssteg 
  

 Förstärkt Kassetter/moduler:         Spridarledningar:  
 
Fabrikat:  
Antal enheter: 
 
Pump:     Ja                Nej 
 
Om fosforfälla:   
Kemfällning           Filterbrunn 

 Upplyft infiltration 
 
Bräddavlopp:     Ja            Nej 
Leds till: 
      

   Vanlig infiltration 
 

   Markbädd 
 

m2: 

 Annan Reningsanläggning Typ och ev. fabrikat: 
 
 

Beskrivning bifogas:  
 ja (obligatoriskt) 

Avloppsvattnet mynnar slutligen i vattendraget/sjön:       
 

 
 
 
 
Information om vattentäkter 
Vattentäkt  Befintlig 

 Planerad 
 Borrad    
 Grävd      
 Naturlig källa 

 

Djup, m:  Gemensam  
 Egen 
 Kommunal 

Dricksvattenbrunnar (inklusive för husdjur) inom 200 m radie från avloppsanläggningen: 
Bifoga information om brunnarnas avstånd och höjd i förhållande till anläggningen, samt 
deras djup och om de är borrade eller grävda. 

Antal: 

 
 
 
 
 
Platsens förutsättningar, skyddsavstånd m.m. 

Minsta djup från 
markytan till  
berg, m: 

Minsta djup från 
markytan till 
grundvattnets högsta 
nivå, m: 

Avstånd till närmsta dike 
eller vattendrag, m: 

Avstånd till tomtgräns, 
m: 
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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. 

 
 

 

 
 
Anläggningen utförs av 

 Sökanden  Entreprenör Beräknas klar: 

Ev. Entreprenörs namn och telefon: 
 
 
 
 
Avgift 
 

Avgift tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  
Avgiften är för närvarande för prövning av ansökan avseende: 
 

• Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett med utsläpp i mark eller vatten : 
8 016 kr 

• Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25pe (2-5 hushåll):  
9 018 kr 

• Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100pe (6-20 hushåll):  
15 030 kr 

• Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200pe (21-40 hushåll): 
18 036 kr 

• Inrättande av flera avloppsanordningar (inom samma hushåll) vid samma tillfälle:  
9 018 kr 

• Inrättande av  sluten tank till vilken vattentoalett skall anslutas:  
4 008 kr 

• Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning:  
4 008 kr 

• För prövning av anmälan om inrättande av avloppsanordning utan ansluten vattentoalett är avgiften 
(Se blankett för anmälan av torrtoalett & Bad, Disk och Tvättvatten):  
4 008 kr.  

• För prövning av anmälan av BDT-anläggning samtidigt med prövning av ansökan för sluten tank till 
vilken vattentoalett skall anslutas:  
8 016 kr 

 
 

Underskrift 
Ort: Sökandens underskrift: 

 
 

Datum: Namnförtydligande: 
 
 


