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Ni gör tillsammans med 
entreprenören 

Bygg & Miljö gör  

 

 

 

 

  

F
ö

ru
n

d
e

rs
ö

k
n

in
g

 
U

tf
ö

ra
n

d
e

 

Tar kontakt med 
sakkunnig 
entreprenör. 
 
Kontakta Bygg & Miljö 
vid frågor. 

Skickar ut: 
•Ansöknings/anmälnings
blankett  
• Informationsmaterial 
• Hänvisning till länkar på 
Internet t.ex. 
avloppsguiden.se och 
Havs- och 
vattenmyndigheten 

 

Entreprenören tar reda 
på grundvattenytans 
läge. 

Gör perkolationstest för 
att undersöka markens 
genomsläpplighet. 

Tar reda på information 
om vattentäkter inom 
100 m. 

Fyller i och skickar in 
ansökningsblankett 
med situationsplan och 
bilagor. 

Handlägger ansökan 
 
Begär in ev. 
kompletteringar, 
inhämtar grannyttrande 
m.m. 

Skriver tillstånd 
 
Tillståndet förenas med 
villkor. Skriftligt beslut 
skickas till sökanden. 

Påbörjar arbetet 

Utförandet 
dokumenteras och 
varje steg fotograferas. 

Anläggningen färdigställs 

Skickar in utförandeintyg, 
fotodokumentation. 

Granskar bilder och 
utförandeintyg.  
Skickar 
installationskontroll. 
Ärendet avslutas 
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Anlägga nytt avlopp 

Att anlägga enskilt avlopp med vattentoalett kräver tillstånd från 

miljönämnden. Tänk på att komma igång och planera arbetet i god tid eftersom 

det är flera olika steg att gå igenom innan du kan sätta igång. 

Börja fundera över vilken teknik du vill använda dig av och ta sedan kontakt med en sakkunnig 
entreprenör som kan hjälpa dig att se ut en lämplig plats för avloppet samt jämföra olika 
tekniklösningar.  

Vilken typ av anläggning som är lämplig beror på förutsättningarna på platsen, exempelvis hur 
markprofilen ser ut och avstånd till vattentäkter, sjöar och känsliga vattendrag. Därför behöver 
man göra en förundersökning av grundvattennivå och markförhållanden, och ta reda på 
avstånd till närliggande vattenbrunnar. Fråga runt bland de närmaste grannarna så du är säker 
på att du inte missar någon brunn. 

Bygg & Miljö kan hjälpa till med information, tips och råd när det gäller din avloppsanläggning, 
men vi kan inte tala om för dig exakt hur du ska göra. För detta ska du vända dig till en 
avloppsentreprenör. För att få anlägga små avlopp krävs att man har sakkunskap, antingen 
genom utbildning eller genom erfarenhet. Entreprenören kan hjälpa till i alla delar av 
ansökningsprocessen, med det är alltid du som fastighetsägare som miljönämnden ställer krav på 
när det gäller avloppsanläggningens funktion.  

Det är också du som sökanden som ska visa att den avloppsanläggning som ska utföras inte 
riskerar att orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön. Tillståndet till 
avloppsanläggningen gäller konstruktionen och är ingen funktionsgaranti eller försäkran om att 
olägenheter inte uppkommer.  

När du har all information du behöver så fyller du i ansökan tillsammans med din entreprenör. 
Glöm inte att det alltid ska skickas med en kartskiss med avloppsanläggningen och 
närliggande vattenbrunnar inritade och eventuella borrhål för bergvärme. Ska du anlägga 
minireningsverk så krävs ytterligare dokumentation om anläggningen. 

När du fått ditt tillstånd kan du påbörja arbetet. Observera att en avloppsanläggning som 
påbörjas utan tillstånd kan medföra utdömande av miljösanktionsavgift. 

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga ansökan/anmälan, som baseras på en taxa som har 
beslutats i kommunfullmäktige. 
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