Obligatoriska handlingar – enskilda avlopp
Handlingar som du ska lämna in tillsammans
med ansökan/anmälan om enskild avlopps
anläggning:

Kontakta dels tomtgrannar, dels andra som har
vattentäkter i närheten samt eventuella andra
berörda, exempelvis markägare till dike som ert
renade avloppsvatten ska släppa till. Ange vilka
personer som informerats och vad de har haft att
säga. Markera på särskild karta vilka dessa fastig
heter är. Intyget undertecknas av de tillfrågade.

Situationsplan
Situationsplan över fastigheten i skala 1:400.
På den ska du tydligt markera
• var avloppsanläggningen ska placeras
• vattentäkter i närheten (inom 100 meter)
• var det renade vattnet ska ledas

Beskrivning
Beskrivning av kontroll och underhåll som kom
mer att ske när anläggningen är i bruk.

Ritning och profilskiss
Ritning och profilskiss i större skala, förslags
vis skala 1:50, som tydligt visar avloppsanlägg
ningens konstruktion och utförande. Med andra
ord en ritning som visar anläggningen, och dess
ingående delar, både uppifrån och från sidan
samt nivåskillnader med mera. Dessa uppgifter
är nödvändiga för att avgöra om anläggningen
är lämplig. Även uppgifter om fabrikat och mo
dell för eventuellt minireningsverk eller annan
reningsanordning ska finnas med.

Intyg
Intyg om att grannar och eventuella andra som
kan vara berörda informerats av er om denna an
sökan/anmälan och att de inte framfört några
invändningar.
Miljökontoret är skyldig att se till att grannar och
andra berörda får kännedom om ansökan, och
ges möjlighet att lämna synpunkter på den.
Har ni redan klarat av det genom att informera
grannarna, och lämnar med ett intyg om det, så
går vår handläggning av ärendet snabbare.

Innehavaren är skyldig att svara för kontroll och
underhåll av anläggningen så att den långsiktigt
kan klara det den är avsedd för. Bifoga därför en
kort beskrivning av hur det ska gå till. Rådgör
med entreprenören eller miljökontoret om vilka
kontroller och vilken skötsel som är lämpliga i
ditt fall.

Minireningsverk
Dokumentation från leverantör/projektör av
anläggningens reningskapacitet när det gäller
fosfor totalt (P-tot), kväve totalt (N-tot) och bio
logiskt nedbrytbara syreförbrukande ämnen
(BOD) samt reningseffekt på eventuella smitt
ämnen i avloppet bifogas anmälan/ansökan.
Om reningsanläggningen är ett minireningsverk
eller annan tekniskt komplicerad anordning
kommer som villkor för tillståndet att krävas att
ett serviceavtal tecknas mellan brukaren och
leverantören eller annat företag. Redovisa i så
dana fall ingånget eller planerat serviceavtal
som bilaga till ansökan och ange samtidigt vilka
kontroller ni som brukare själva ska genomföra
mellan servicetillfällena.
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