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INFORMATION OM ANSÖKAN/ANMÄLAN  
OM ENSKILT AVLOPP 
 

   

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen   
 
 
Fyll i ansökan enligt bifogad blankett. 
 
 

 

 
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD INFORMERAR OM ANSÖKAN OM ENSKILT AVLOPP 
 
Tillstånd krävs alltid för WC-avlopp. Anmälan (i vissa fall tillstånd) krävs för bad-, disk- och tvättvattenavlopp, 
så kallat BDT-avlopp. Även en ändring av en befintlig avloppsanläggning kräver en anmälan. Viktigt att tänka 
på vid planeringen av sitt avlopp är att tidigt ta kontakt med sina grannar/närboende och informera om att man 
planerar att anlägga ett avlopp. 
 
Samrådet är en viktig process och genom denna kan man ta del av de närboendes synpunkter och även komma 
fram till en lösning som alla parter kan vara nöjda med. Genom detta förfarande kan många tänkbara framtida 
problem undvikas. 
 
Obs! Inom tättbebyggda och/eller strandnära områden är utsläpp från vattentoaletter olämpligt. Då kan torra 
toalettlösningar (mulltoa etc) eller sluten tank väljas. 
 
FYLL I ANSÖKAN ENLIGT BIFOGAD BLANKETT 
Några saker att tänka på när ni fyller i er blankett är att ange vilken typ av slamavskiljare eller sluten tank ni vill 
installera samt storlek på dessa. Storleken i det här fallet avser våtvolymen. Återanvändning av begagnade 
cisterner som slutna tankar medför risker ur miljösynpunkt och föranleder särskild prövning. Bifoga även 
ritning över fastigheten med avloppsanläggningens läge och komponenter inritat.  
 
Om markbädd/infiltration planeras med sk modulsystem ska fabrikat anges. Dricksvattentäkter (egen och 
andras) närmare än 100 m redovisas på ritningen. Skalan ska även anges. Redogörelse för samråd/information 
med berörda grannar och i förekommande fall markägare ska även det bifogas. 
 
INLÄMNANDE  AV ANSÖKAN/ANMÄLAN 
Innan ni lämnar in anmälan/ansökan är det viktigt att undersöka grundvattenytans läge samt vad för material 
det finns i backen. En provgrop på minst två meter bör göras där avloppsanläggningen är tänkt att lokaliseras.  
Lämna in ansökan/anmälan i god tid innan ni tänkt börja med avloppet. En noggrant gjord ansökan underlättar 
handläggningen och spar tid både för er och oss. Arbete med avloppsanläggningen får inte påbörjas förrän 
tillstånd erhållits. 
 
Den som inrättar en avloppsanordning utan tillstånd/anmälan ådrar sig en miljösanktionsavgift (5000/3000 kr). 
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NATURVÅRDSVERKETS RÅD OCH RIKTLINJER 
Avloppet ska i tillämpliga delar ordnas enligt Naturvårdsverkets handbok (fd Allmänna råd 
1987:6, ”Små avloppsanläggningar”) samt enligt de råd och anvisningar som lämnas av 
handläggaren. 
 
Slamavskiljare ska placeras lättillgängligt för slamtömningsbil och max 20 meter från väg som måste vara 
framkomlig (med avseende på belastning, hinder etc) för detta fordon. Över 20 m kan också godtas, men en 
tilläggsavgift tas då ut vid tömning. Tömning av slamavskiljare ska vid permanentboende ske minst en gång/år 
av kommunens entreprenör, LBC i Kristinehamn, enligt gällande renhållningsordning för Kristinehamns 
kommun.  
 
Vid fritidsboende ska tömning göras minst en gång vartannat år.Tömning av slutna tankar sker  
minst en gång/år. Möjlighet finns att ha tätare hämtning efter budning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 
av en person och den får ej vara övertäckt eller väga men än 20 kg. (Låsbara lätta lock finns i handeln.) 
 
Avgifter 
 
Avloppsanläggning där tillstånd krävs enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd: 
 
1. Vattentoalett till sluten tank                          3276 kr 
 
2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 7644 kr 
 
OBS! Sluten tank + BDT-avlopp                                                      7644 kr 
 
 

Avloppsanläggning där anmälan krävs enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd: 
 
4. Anmälningspliktigt BDT-avlopp 5460  kr 
 
 

Avloppsanläggning där anmälan krävs enligt 14 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd: 
 
5. Ändring av avloppsanordning 3276 kr 
   
 

Avloppsanläggning där tillstånd krävs enligt kommunala föreskrifter: 

 
3. BDT-avlopp längs Vålösundet 5460 kr 
 
6. Timtaxa  1092 kr 
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