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Miljö- och byggförvaltningen 
283 80 Osby 
miljobygg@osby.se, 0479-52 80 00 

     

   * = Obligatorisk uppgift 
 

 
Ansökan avser*     

 ny avloppsanläggning med ansluten WC, inklusive BDT-vatten (Bad/Disk/Tvätt)                                                    

 ansluta WC till befintlig avloppsanläggning 

 

Anmälan avser* 

 ny avloppsanläggning utan ansluten WC, endast BDT-vatten   

 ändring av avloppsanläggning 

 inrättande av annan toalett än vattentoalett (förmultningstoalett, eltoalett eller likvärdig) 

 

Fastighet   
Fastighetsbeteckning*  Fastighetens adress* 

 

Typ av fastighet* 
 

 Permanentbostad       Fritidsbostad          Annat (t.ex. kontor, verkstad, festlokal), ange vad 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

Antal hushåll anläggningen ska betjäna*  Antal personer anläggningen ska betjäna* 

 

Gemensam anläggning med följande fastighet/-er* 

 

Vattenförsörjning och skyddsavstånd 

 

Provgrop 
Provgrop ska grävas vid anläggning av markbaserad rening.  
Gropen behöver stå öppen i 1-2 dygn, gärna längre i täta jordarter. 

Dricksvatten* 

 Kommunalt        
 Enskilt  
 Gemensamt med fastighet/-erna_____________________________ 

 

Enskild/gemensam* 
 

 Grävd        
 Borrad 

Djup (m) 

Avstånd mellan egen vattentäkt och avloppets utsläppspunkt 
(m)* 
 

Avstånd till grannes vattentäkt (om avståndet är mindre än 100 m)* 

Avstånd till sjö, vattendrag, vattenförande dike (om avståndet är 
mindre än 100 m)* 

 

Finns egen eller annans energibrunn inom 30 m? 
 

 Nej      
 Ja, avstånd mellan energibrunn och 

utsläppspunkt: ______________________________ 
 

Har provgrop grävts?* 

 
 Ja             Nej, provgropen görs senare 

Grundvattennivå, meter under markytan* 

 

ANSÖKAN/ANMÄLAN  
 

Inrättande eller ändring av avloppsanläggning 
enligt 13 och 14 §§ förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
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Avloppsanläggningen* (Fyll i information för den typ av anläggning som är aktuell) 

Avståndet mellan slamavskiljare/tank och farbar väg för slamtömningsfordon bör inte överstiga 20 meter. Höjdskillnaden 
mellan fordonets uppställningsplats och slamavskiljarens/tankens botten bör inte överstiga 5 meter. 

 
Slamavskiljare 
Vid installation av en ny slamavskiljare ska denna vara CE-märkt enligt harmoniserad standard. Den ska vara 
dimensionerad för antalet hushåll (personer) som ska anslutas till avloppsanläggningen. 

 

Ska pump installeras?*    Finns larm?* 

 Ja, fabrikat________________________________     Ja 

 Nej       Nej 

 
Infiltration 
Vid inrättande av en infiltrationsanläggning ska ett perkolationstest utföras för att bestämma anläggningens spridningsyta 
(yta där avloppsvattnet ska fördelas ut/spridas ut).   

Typ av infiltration* 

 Normal  Upplyft  Förstärkt, markbäddssand cm_________________ 

 Kompaktfilter/biomoduler, fabrikat/modell________________________________________________ 

 
Bäddens längd (m)* 
 

Bäddens bredd (m)* Bäddens totala spridningsyta (m2)* 
 

Antal spridningsledningar/filterkassetter/moduler* Längd per ledning (m)* 

 
Markbädd 
Efterbehandling behövs efter markbädd, minireningsverk och vissa andra anläggningar 

Typ av markbädd* 

 Normal  Upplyft  Tät 

 Kompaktfilter/biomoduler, fabrikat/modell________________________________________________ 

 
Bäddens längd (m)* 
 

Bäddens bredd (m)* 
 

 

Bäddens totala spridningsyta (m2)* 

Antal spridningsledningar/filterkassetter/moduler*  Längd per ledning (m)*  

Antal dräneringsledningar/uppsamlingsledningar* Längd per ledning (m)* 

Berggrund, meter under markytan* 
 
 

Datum då provgropen grävdes* 

 

 
  Perkolationstest från platsen har utförts (resultat ifylles i separat blankett).  

 

Ska en ny eller befintlig slamavskiljare användas?* 
 

 Ny            Befintlig, ange ålder:_______________ 
 

Avstånd mellan slamavskiljare och tömningsfordon (m)* 

 

Våtvolym (m³)* 

 
 

Material* 
 

Fabrikat/modell* 
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Utsläpp till efterbehandling, ange typ* 

 
Minireningsverk/Bioreningsverk 
Efterbehandling behövs efter markbädd, minireningsverk och vissa andra anläggningar.  
Minireningsverk ska vara CE-märkt enligt harmoniserad standard. 

Fabrikat/modell* Våtvolym (m³)* 
 

Material* 

Utsläpp till efterbehandling, ange typ* Avstånd mellan slamavskiljare och tömningsfordon (m)* 
 

Ska serviceavtal tecknas?* 

 Ja. Ange med vilket serviceföretag ________________________________________________________ 
 

 Nej. Beskriv hur verket kommer att skötas __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________  

 
Sluten tank 

Fabrikat/modell* Våtvolym (m³)* 
 

Avstånd mellan tank och tömningsfordon (m)* 
 

Material* 
 

 
Annan anläggningstyp 

Beskrivning* 
 
 
 
 

 
Övriga upplysningar 

 
 
 
 
 

 
 
Bilagor  
 
Observera att handläggningen inte kan påbörjas förrän ansökan/anmälan är komplett. Handläggningstiden 
kan ta upp till 6 veckor. 
 
Följande handlingar bifogas: 

 Situationsplan i skala 1:400-1:1000 med fastighetsgränser, byggnader, tillfartsväg för 
slamtömningsfordon, placering av avloppsanläggningens olika delar, rördragningar, närliggande 
vattentäkter, energibrunnar och vattendrag/sjöar med måttangivelser.  

 Produktbeskrivning med anläggningsanvisningar från tillverkaren/leverantören. 

 Prestandadeklaration och CE-märkning av produkten från tillverkaren/leverantören. 

 Egenkontroll, hur anläggningen ska skötas/underhållas. 

 Grannyttrande. 

 Kopia på undertecknat serviceavtal. 

 Perkolationstest från infiltrationsplatsen. 
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Sökande 

Företagsnamn eller personnamn* Organisations- eller personnummer* 
 
 

Utdelningsadress* 
 
 

Postnummer och postort* 

Telefon* 
 
 

E-postadress* 

 
Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Företagsnamn eller personnamn* Organisations- eller personnummer* 
 
 

Utdelningsadress* 
 
 

Postnummer och postort* 

Telefon* 
 
 

E-postadress* 

 
Fakturamottagare (om annan än sökanden) 

Företagsnamn eller personnamn* Organisations- eller personnummer* 
 
 

Utdelningsadress* 
 
 

Postnummer och postort* 

Telefon* 
 
 

E-postadress* 

 
Entreprenör 

Företagsnamn eller personnamn* Organisations- eller personnummer* 
 
 

Utdelningsadress* 
 
 

Postnummer och postort* 

Telefon* 
 
 

E-postadress* 

 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 
 
 

 Jag godkänner att kommunikation sker via e-post. 
 
 

Underskrift 
Ort och datum* 
 
 

Sökandens underskrift* 
 
 
 

Namnförtydligande* 

 
Hantering av personuppgifter: 
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 


