
PLANERA FÖR AVLOPP  
– information från miljökontoret till dig som 
ska anlägga nytt eller förbättra enskilt avlopp
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http://www.avloppsguiden.se/
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INFORMATION 

VAL AV OMRÅDEN 

SKRIVELSE TILL 
FASTIGHETSÄGARE 

OMRÅDESVIS 

INFORMATIONSTRÄFFAR 
OMRÅDESVIS 

ANSÖKAN INKOMMER 
INTE 

FÖRELÄGGANDE OM 
ÅTGÄRDER / FÖRBUD 

ANSÖKAN INKOMMER 

HANDLÄGGNING 

FASTIGHETSÄGAREN FÅR 
TILLSTÅND 

AVLOPPET ÅTGÄRDAS 

KONTINUERLIG TILLSYN 

Kerstin
Maskinskriven text
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Hög skyddsnivå för avlopp
Vattenskyddsområden

100 m från badplats

500 m från kustvatten

100 m från känsliga vattendrag och sjöar

50 m från vattendrag och sjöar

0 2 41 Km

±

NÄSUM

NYMÖLLA

GUALÖV

VALJE

BROMÖLLA
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Kerstin
Maskinskriven text

Kerstin
Maskinskriven text
Situationsplan

Kerstin
Maskinskriven text

Kerstin
Maskinskriven text

Kerstin
Maskinskriven text
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Vägleder  
Vi svarar på frågor och berättar var du hittar den 
information du söker samt blanketten för 
ansökan/anmälan.  

Registrerar inkommen ansökan eller anmälan 
registreras. 

  Handlägger inkommen ansökan eller anmälan 
 Begär komplettering om någon uppgift saknas. 
 Besöker fastigheten (om inte detta gjorts 

tidigare), besiktigar provgropar och bedömer 
markförutsättningar.  

 Handlingarna skickas ut för yttrande till berörda 
grannfastigheter. 

 Gör en helhetsbedömning av ärendet innan beslut 
------------------ 

 Beslut fattas, antingen tillstånd eller avslag.  
Tillstånd förenas med villkor och råd. 
 

Granskar inkommen kvalitetsförsäkran. 

Ärendet avslutas 

Meddelar renhållningen som för in fastigheten i register för 
slamtömning. 

 
 

 

 

Vi Gör Ni Gör 

Tar kontakt med miljökontoret 

Planera anläggningen. Kontrollera lokala förutsättningar 
och välj avloppslösning. Anlita gärna sakkunnig för hjälp.  

Anlägger avloppet med hjälp av sakkunnig 
entreprenör efter att beslutet vunnit lag kraft. Villkoren 
i beslutet måste följas. 
Kontrollerar anläggningsarbetet med hjälp av 
kvalitetsförsäkran. 
 

Lämnar in ansökan eller anmälan 
Observera bilagor som ska ingå!  

Lämnar kvalitetsförsäkran med 
fotodokumentation till miljökontoret, underskriven av 
sökanden och entreprenör. 

Läser och granskar meddelat beslut 
Beslut om förelägganden, förbud eller tillstånd med 
villkor är bindande men du kan överklaga om du inte 
är nöjd. 
Delger anlitad entreprenör beslutet och ritning. 

Utför behövliga undersökningar som perkolationstest eller 
siktanalys. Ytterligare undersökningar kan behövas vid 
svårare förhållanden.  

 

Kontaktar miljökontoret senast dagen innan 
anläggningen ska övertäckas. 

Eventuellt inspektion på plats 
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