
 

*Av en situationsplan ska följande framgå: Alla dricksvattenbrunnar och energibrunnar inom 100 meter från 

avloppsanläggningen, närliggande avloppsanläggningar, diken och vattendrag, uppställningsplats av 

slamtömningsfordon och marklutning. Om ansökan gäller minireningsverk eller markbädd ska utsläppsdike 

redovisas. 
 

 
Så här söker du tillstånd för enskilt avlopp! 
 

För att få anlägga ett enskilt avlopp för WC krävs tillstånd från miljöförvaltningen. Det 

här är en kort sammanfattning av hur man söker tillstånd. 

 

1. Ta helst kontakt med en entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig med ansökan, 

gräva provgrop och eventuellt anlägga avloppet. Om anläggningen ska placeras på 

annans mark bör du upprätta ett servitut. Kontakta i så fall lantmäteriet. 
 

2. Fyll i ansökningsblanketten som finns att hämta på kommunens hemsida och skicka in 

den tillsammans med en situationsplan*.  
 

3. Om ansökan avser en markbädd eller en infiltration ska en 2-3 meter djup provgrop 

grävas på den plats där infiltrationen eller markbädden ska placeras. Om det är osäkert 

om marken är infiltrerbar kan miljöförvaltningen bedöma att en siktanalys behöver 

göras. Detta utförs och bekostas av sökande. 

 

4. När ansökan inkommit till miljöförvaltningen kommer en handläggare att kontakta dig 

för att boka ett platsbesök. Syftet med platsbesöket är att göra en bedömning om sökt 

avloppslösning är lämplig på platsen. Har du sökt för en markbaserad lösning så 

undersöks grundvattennivån, närhet till berg och typ av jord. Om markbädd eller 

minireningsverk är aktuellt kommer handläggaren även att titta på den plats där det 

renade avloppsvattnet kommer att släppas ut.  

 

5. När ansökan är komplett kan det bli aktuellt att grannar får yttra sig i ärendet. Ett brev 

skickas ut till dem där det framgår vilken avloppslösning du sökt tillstånd för och till 

vilket svarsdatum vi senast vill ha in deras synpunkter.  

 

6. Tillståndet skrivs och därefter har grannar möjlighet att överklaga ärendet. När 

beslutet vunnit laga kraft kan man starta upp anläggandet. Du har två år på dig påbörja 

arbetet och 5 år att avsluta. Om utsläppsförbud för den gamla avloppsanläggningen 

finns, gäller det datumet fortfarande. Ta foton under arbetets gång! 

 

7. När anläggningen är klar ska slutbesiktningsprotokollet tillsammans med foton skickas 

in till miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen granskar och skickar sedan tillbaka en 

bekräftelse. 
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Beslut om tillstånd. 
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