ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av
avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 13 § eller 14 §.

Att anlägga avlopp

Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att inrätta avloppsanordning till vilken
vattentoalett ska anslutas. Övriga avloppsanordningar ska anmälas innan de anläggs så
möjligheten att meddela råd eller förelägganden finns. Även ändringar av befintliga avlopp ska
anmälas om avloppsvattnets mängd eller sammansättning kommer att ändras.

(Gällande lagstiftning finns i miljöbalkens 9 kap. 6 § samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 5 § samt 12-16 §§)

I Nybro kommun tillämpas följande rutiner för avloppsärenden:


Sökanden tar kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen.



Miljöinspektör gör en förbesiktning och bedömer platsens lämplighet.



Entreprenören gräver en provgrop på överenskommen plats (minst 2 meter djup).



Entreprenören/miljöinspektören1 besiktigar provgropen och gör en bedömning av
jordartenslämplighet samt vilken typ av avloppslösning som är bäst på den aktuella platsen.
Ibland krävs en noggrann analys av jordarten.



Entreprenören inkommer med ansökan samt situationsplan utvisande avloppsanläggningens
läge på fastigheten i förhållande till vattentäkter, diken, vägar, fastighetsgränser, byggnader med
mera. OBS!! Fastighetsägaren ska skriva under ansökan.



Miljöinspektören fattar beslut om ansökan skall beviljas eller inte. Ett tillstånd är i regel förenat
med vissa villkor.



När sökanden (och entreprenören) fått det skriftliga tillståndet kan avloppsanläggningen byggas.
Om avvikelser från tillståndet blir aktuella skall samråd ske med inspektören.



Miljöinspektören besiktigar anläggningen, utfärdar besiktningsrapport och slutligen godkänner
avloppet. I de fall entreprenören är diplomerad sänder den in en entreprenörsrapport inklusive
foton

Upplysningar
Ett grundkrav vid anläggande av enskilda avlopp är att kemiska produkter som används i hushållet ska ha en låg
fosfathalt. Vilka dessa är hittar du på Svenska Naturskyddsföreningens hemsida: www.snf.se/bmv. Dessutom bör
så vattensnål teknik som möjligt användas. För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa
fastställd av kommunfullmäktige.

Avgifterna är för närvarande (år 2019):
Vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten 5610 kr
Vattentoalett till sluten tank 3740 kr
Gemensam avloppsanordning (6-200 personer) timavgift
Avloppsanordning utan vattentoalett (BDT) 3740 kr
Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten, där diplomerade entreprenörer
inkommit med kompletta uppgifter reduceras avgiften med en timma.

1 När entreprenören är diplomerad av Maskinentreprenörerna i samarbete med Miljösamverkan Sydost,

besiktning av provgrop och val av anläggning. Diplomeringen är personlig.

så utför den
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Ansökan/Anmälan skickas eller lämnas till:

Sökanden

Nybro kommun

Miljö- och byggnämnden
382 80 NYBRO
Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn:

Namn:

Adress:

Adress:

Postadress:

Postadress:

Personnr/Org.nr:

Tel dagtid:

Tel dagtid:

Tel mobil:

E-post:

E-post:

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning:

 Permanentbostad

Fastighetens adress:

 Fritidsbostad

 Annat:…………………........………….. Antal personer:………..

Ansökan avser (tillståndsplikt)
 Ny avloppsanläggning till vilken följande avlopp planeras anslutas:
 Vattentoalett

 Dusch/bad

 Disk/kök

 Tvätt

 Urin/spolvätska från urinseparerande toalett, typ:……………………………….…………….
 Anslutning av wc till befintlig avloppsanläggning
 Ny placering av någon del i befintligt avlopp (bifoga karta)
 Annat:……………………………………………………….…………………………………..

Anmälan avser (anmälningsplikt)
 Ny avloppsanläggning utan WC
 Ändring av avloppsanläggning avseende: …………………………………………………………
 Ny anslutning av: …………………………………………………………………………………..
 Ökad belastning
 Utbyte av anläggningsdel
 Annat: ……………………………………………………………………………………………...
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Beskrivning av avloppsanläggningen
Förbehandling genom
slamavskiljare (steg 1)

 Trekammarbrunn
Effektiv våtvolym:
………………………………..m³
 Tvåkammarbrunn
Effektiv våtvolym:
………………………………..m³
Fabrikat: ……………………………………………………………………….
Modell: ………………………………………………………………………...
Godkännandebevis (P-märkt):

Behandling av
avloppsvatten (steg 2)

 Infiltration

 Normal

 Nej

 Ja

 Upplyft

 Förstärkt med ….……cm markbäddssand (0-8 mm)
 Med biomoduler (leverantörens beskrivning ska bifogas)
Yta: …………m²

Ledningslängd: ……………m

Antal spridningsledningar: …………………………..st
 Markbädd

 Normal

 Upplyft

 Med biomoduler (leverantörens beskrivning ska bifogas)
Yta: …………m²

Ledningslängd: ……………m

Antal spridningsledningar: …………………………..st
Utsläpp till: ……………………………………………
 Minireningsverk

 Trekammarbrunn integrerad till minireningsverket
Utsläpp till: ……………………………………………
Fabrikat: ……………………………………………….
Modell: ………………………………………………...
(leverantörens beskrivning samt drift- och underhållsinstruktioner bifogas)

Serviceavtal avses upprättas:

 Nej

 Ja

Larm: …………………………………………………..
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 Annat

 Sluten tank för:
 WC

 Urin

 Bad/disk/tvätt

Volym: …………………………………………..….m³
Fabrikat/modell: ……………………………………….
Larm: ………………..………………………………...
 Urinsortering

Volym: ……………………m³

Fabrikat/modell: ……………………………………….
Beskriv omhändertagande av urin: …………………...
………………………………………………………...
 Förmultningstoalett
Fabrikat/modell: ……………………………………….
Efterkompostering: ……………………………………
 Fosforfällning

Fabrikat/modell: ……………………………………….
(leverantörens beskrivning ska bifogas)

Efterbehandling
(steg 3)
(ex efterpolering av renat
vatten från minireningsverk, markbädd)

 Nej
 Ja, vad? ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

Övrigt:
Pumpbrunn avses installeras:

 Nej

 Ja

Volym: …………………………m³

Larm: ……………………………………………………………………………………………………...
Annat: ……………………………………………………………………………………………………..

Skyddsavstånd och förutsättningar
Avstånd från planerad avloppsanläggning till:
egen vattenbrunn

……….m

 grävd

 borrad

djup: ……….m

andra vattenbrunnar (inom 200 m)

……….m

 grävd

 borrad

djup: ……….m

andra vattenbrunnar (inom 200 m)

……….m

 grävd

 borrad

djup: ……….m

 Ansluten till kommunalt vatten
Avstånd till närmaste vattendrag/sjö/bäck/dike: ……………………………………………………
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Ungefärligt avstånd från befintlig marknivå:
Till grundvattenytan:

……….m

Till berg:

……….m

Datum för bestämmande: ……………………………………

Uppgifter om markmaterial:
Markmaterial består av (sand, lera, etc): ………………………………………………………………….
 Jordprovtagning med siktanalys på plats för infiltration har utförts och resultatet redovisas i bifogat
protokoll.
Entreprenör
Entreprenör (firmanamn):

Ansvarig utförare:

Postadress:

Telefon/Mobiltelefon:
E-post:

Sakkunnig genom:

 Erfarenhet
 Certifierad i ……………………………………….. kommun
 Annat: ………………………………………………………………………..

Underskrift
Namnunderskrift:
Ort och datum:

Till ansökan/anmälan ska bifogas:
 En situationsplan (fastighetskarta) i skala 1:400/1:1000, som visar;

o
o
o
o
o
o
o

avloppsanläggningens läge
fastighetsgränser
befintliga och planerade byggnader
uppställningsplats för slamsugningsfordon
läge och avstånd till närbelägna dricksvattentäkter (inom 200 m)
läge och avstånd till närbelägna borrhål för bergvärme
vattendrag eller dräneringar inom 50 meter från planerad infiltration/markbädd

 Vid begäran från Samhällsbyggnadsförvaltningen ska protokoll från siktanalys av provgrop/
markundersökning bifogas.
Vid eventuella frågor kontakta Anders Ivansson, 0481-453 54, anders.ivansson@nybro.se
Personuppgifter
Nybro kommun registrerar personuppgifterna som du lämnar i denna blankett för att kunna handlägga ditt ärende. Dina uppgifter behandlas
enligt gällande dataskyddslagstiftning och Nybro kommuns program för informationssäkerhet. Dina uppgifter kommer att sparas i diariet
enligt gällande dokumenthanteringsplan. Du kan läsa mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och hitta
kontaktuppgifter till aktuellt dataskyddsombud och tillsynsmyndighet på www.nybro.se.

