
Tänk på det här innan du 
ansöker om ett nytt avlopp 

För en smidigare handläggning. 
•
•

Fyll i hela blanketten.
B ifoga alla efterfrågade bilagor.

Aktuella avstånd 
•
•

•
•

Avstånd mellan vattentäkt och tät avloppsanläggning ska vara minst 20 meter.
Avstånd mellan vattentäkt och en otät avloppsanläggning ska minst 50 meter
och på vissa platser upp till 200 meter.
Avstånd mellan avloppsrör och vattentäkt ska vara minst 10 meter.
Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slamtömningsfordon ska
vara högst 10 meter.

O m avsteg från ovanstående avstånd måste göras kan extra åtgärder behöva 
vidtas.  
 

R ekommenderade avstånd 
•

•
•

Avstånd mellan avloppsanläggning och bostadshus bör vara minst 10 meter för
att minimera eventuell luktolägenhet.
Avloppsanläggningen bör placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
Avloppsanläggningen bör placeras minst 5 meter från väg för att anläggningen
inte ska skadas.

Avloppsguiden 
Läs mer om enskilt avlopp på avloppsguiden.se. 

H ar du frågor?  
K ontakta miljöavdelningen om du har några frågor.  
M ejla till miljo@tjorn.se alternativt ring oss på 0304-60 11 48. 

Bild hämtad från avloppsguiden.se 
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Avloppsanläggning 
 Ansökan 
 Anmälan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett. 

Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter. 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Adress 

Postadress 

Sökande 
Namn Organisations-/personnummer 

Adress 

Postadress 

E-postadress Telefon 

Fakturaadress, om annan än ovan Eventuell fakturareferens 

Uppgifter om den nya avloppsanläggningen 
Placeras någon del avloppsanläggningen på annans fastighet? Om ja, på vilken fastighet? 

 Ja   Nej 
Antal hushåll avloppsanläggningen ska betjäna Antal personer avloppsanläggningen ska betjäna 

 Eget avlopp 
 Gemensam avloppsanläggning, se sid 3. 

 Anläggning av avlopp för WC samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT) 
 Anläggning av avlopp endast för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) 
 Ändring av befintlig avloppsanläggning, uppge nedan vad som ska ändras: 

Anläggningens syfte 
 Anläggningen ska ersätta en befintlig avloppsanläggning 
 Ny avloppsanläggning 

Skickas denna ansökan/anmälan in i samband med ett bygglovsärende? 
 Ja   Nej 
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Fabrikat /modell Volym, m3 
 Sluten tank för WC

Fabrikat /modell Efterpolering i form av 
Minireningsverk

Fabrikat /modell Volym, m3 
 Slamavskiljare

Typ av infiltration Storlek, m2 
 Infiltrationsanläggning

Typ av markbädd Storlek, m2 
Markbädd

Typ av kemdosering 
 Fosforfällning till 
slamavskiljare

Fabrikat /modell Storlek 
 Fosforfälla

Uppge vilken typ av reningsanläggning 
Annan renings-
anläggning

Renat avloppsvatten avleds till (exempelvis öppet dike, kulvert, hav, bäck) 

Var finns avloppsanläggningens provtagningspunkt? 

Planerad toalettlösning 
Antal liter per spolning WC med urinseparering Volym på urintank, m3 

 Vattenklosett (WC)  Ja  Nej 
Torrtoalett med urinseparering Volym på urintank, m3 

 Torrtoalett  Ja  Nej 

Uppgifter om befintlig avloppsanläggning 
Befintlig avloppsanläggning utgörs av 

Avloppsanläggningens ålder Diarienummer för befintligt avloppsbeslut 

Dag- och dräneringsvatten avleds till (exempelvis dike) 

Förutsättningar (ta hjälp av en sakkunnig om så behövs) 
Jordlagrets djup till berg (anges vid infiltration/markbädd) m

Djup till högsta grundvattennivå som förekommer under året (anges vid infiltration/markbädd)  m
      Eget dricksvatten    Borrad brunn       Grävd brunn 

 Kommunalt dricksvatten 
 Gemensamt dricksvatten, uppge förening eller de fastigheter ni delar vattentäkt med: 
  
 
 

Höjdskillnad mellan slamavskiljares botten och uppställningsplats för slamsugningsfordon, i meter 
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Entreprenör 
Företagets namn Organisationsnummer 

E-postadress Telefon 

Avloppsanläggningen är tänkt att vara gemensam med följande fastigheter 
Fastighet Fastighetsägare 

E-postadress Telefonnummer 

Fastighet Fastighetsägare 

E-postadress Telefonnummer 

Fastighet Fastighetsägare 

E-postadress Telefonnummer 

Fastighet Fastighetsägare 

E-postadress Telefonnummer 

Underskrift sökande 
Datum Ort Namnförtydligande 

Underskrift 

Observera att en handläggningsavgift tas ut, faktura skickas separat. Mer information gällande handläggningsavgift 
finns på hemsidan. 

Blanketten skickas till 
Tjörns Kommun 
Miljöavdelningen 
471 80 Skärhamn 

Vid frågor, kontakta oss gärna 
Expedition: 0304-60 11 48 
E-post: miljo@tjorn.se
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Bilagor som bifogas ansökan/anmälan 

1. Information om avloppsanläggningens konstruktion och utförande
• För slamavskiljare, minireningsverk, markbädd på burk och andra förfabricerade produkter

efterfrågas: Produktblad för anordningen, tekniska data samt slamtömningsvolym.

• För infiltration, markbädd och efterpolering efterfrågas: Ritning, profilskiss i större skala som
tydligt visar avloppsanläggningens konstruktion samt utförande, nivåskillnader samt
eventuellt ytterligare uppgifter som behövs för att avgöra anläggningens lämplighet. Bifoga
även produktblad och tekniska data för eventuella moduler.

2. Situationsplan
Karta över fastigheten, gärna i skala 1:500 eller 1:1000, om du saknar situationsplan kan du 
kontakta Tjörns Kundcenter så hjälper de dig. Av situationsplanen ska följande framgå: 
• byggnader och fastighetsgränser,

uppställningsplats för slambil,

alla avloppsanläggningens delar, inklusive rör, från husvägg till utsläppspunkt

avloppsanläggningens utsläppspunkt,

enskilda vattentäkter inom 100 meter,

avstånd mellan vattentäkt och avloppsanläggning,

avstånd mellan vattentäkt och utsläppspunkt.

•

•
•
•
•
•
Se exempel på situationsplan nedan.

3. Dokumentation av avloppsanläggningens reningskapacitet
•

•

Dokumentation från leverantör/projektör som visar reningskapacitet avseende fosfor (P-tot),
kväve (N-tot), biologiskt syreförbrukandeämnen (BOD7) samt smittämnen. P-tot, N-tot och
BOD7 redovisas vanligen i CE-märkning samt prestandadeklaration.

Undantaget denna dokumentation är: markbädd, infiltration, sluten tank för WC-vatten eller
avloppsanläggning för endast BDT-vatten. Vid behov kan komplettering krävas i efterhand.

4. Beskrivning av kontroll och underhåll
Beskriv den kontroll och de underhåll av avloppsanläggningen som kommer ske när den är 
tagen i bruk. 

5. Fullmakt
Om du vill att någon annan, till exempel entreprenören ska sköta ansökningsprocessen behöver 
du skicka in en fullmakt. 
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