Checklista
Handlingar till ansökan/anmälan
om enskilt avlopp eller minireningsverk
Här hittar du information om vilka handlingar som du ska bifoga till din
ansökan/anmälan och varför vi behöver dom som beslutsunderlag. I vissa
fall kan vi behöva begära in ytterligare underlag.

Resultat från vattenprov
Skicka in resultatet från kemisk och mikrobiologisk analys på din egen brunn eller
samfällighetsbrunn. De är viktiga för förbundets beslut i avloppsärendet och för vår
tillsyn av enskilda vattenbrunnar ur hälsoskyddssynpunkt.
 Analysresultatet får inte vara äldre än tre år.
 Parametrar som ska finnas med i den kemiska analysen är klorid, pH,
alkalinitet, hårdhet och koppar.
 Mikrobiologiska parametrar är E. coli (Escherichia coli.), koliforma
bakterier och antal mikroorganismer vid 22°C.
 Undersök alltid resultat som visar tjänligt med anmärkning eller otjänligt
Provtagningspaket beställs från ett ackrediterat laboratorium, till exempel från det
kommunen upphandlat. Då kan du lämna in proverna i receptionen. Du måste själv
se till att en kopia på analysresultatet kommer in till förbundet.

Produktblad/typritning för avloppsanordningen
Redovisa vald avloppsanordning med hjälp av ett produktblad, typritning eller
motsvarande. Kontakta tillverkaren för information om avloppsanordningen.

Skalenlig situationsplan
Om du inte har någon situationsplan kan du beställa en från exempelvis
Lantmäteriet. Situationsplan ska vara skalenlig (1:400 till 1:1000) och visa den plats
som du valt för din avloppsanordning. Vi vill att dessa uppgifter ska finnas med:
 Alla vattenbrunnar inom ett avstånd av ca 100 meter från planerad
avloppsanordning (skyddsavstånd till vattenbrunn är minst 20 m).
 Platsen för avloppsanordningen med samtliga delar utritade och
utsläppspunkten för avloppsvattnet.
 Befintlig avloppsanordning om denna fortfarande ska nyttjas.
 Tillfartsväg och uppställningsplats för slamtömningsfordon.
 Fastighetens gränser samt befintliga och planerade byggnader. Markera de
byggnader som ska anslutas till avloppsanordningen.
 Markförhållandena på fastigheten, till exempel berg i dagen.
 Vattenområden på din fastighet och i närområdet ca 100 meter från
avloppsanordning, till exempel diken, kärrmark, vattendrag och stränder.
 Befintligt eller planerat borrhål för bergvärme som är mindre än 30 meter
från avloppsanordningen.

Senast uppdaterad 2019-12-06

Yttrande från slamtömningsentreprenör
Skicka en blankett för yttrande till din kommuns slamtömningsentreprenör tillsammans med en kopia på
situationsplanen. Du som söker för minireningsverk ska även bifoga uppgifter om märke/fabrikat samt
tömningsinstruktioner till yttrandeblanketten. Blanketten finns på förbundets hemsida och ska skickas till:
 SRV återvinning AB om du bor i Haninge eller Nynäshamns kommun,
 medan du som bor i Tyresö skickar den till Tekniska kontoret för Tyresö kommun.
Slamtömningsentreprenör bedömer möjligheten att tömma slam eller motsvarande på din fastighet. Ansvaret
ligger på dig att svarsyttrandet kommer in till förbundet.

Fullmakt om sökanden inte är fastighetsägare
När till exempel konsult eller entreprenör är sökande ska en fullmakt bifogas. Fullmakten ska vara i original och
underskriven av samtliga fastighetsägare. Vi kommunicerar i första hand med sökanden, det vill säga
fullmaktsinnehavaren.

Servitut på mark utanför fastigheten
Behöver du använda mark utanför den egna fastigheten för någon del av avloppsanordningen eller för att leda
bort renat vatten, ska du redovisa kopia på servitut, nyttjandeavtal eller liknande. Vi rekommenderar att ett
avtalsservitut eller officialservitut upprättas, men det är inget krav.

Kretsloppsanpassad avloppsanordning
Har du valt en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad, till exempel minireningsverk, ska du alltid fylla
i en blankett om förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning (men inte vid nybyggnation eller
nyinstallation av WC då vi i dessa fall ställer krav på kretsloppsanpassade avloppsanordningar). Detta gäller dig som har en
fastighet i Haninge eller Nynäshamns kommun. Mer information om vilka avloppsanordningar som kräver att
denna blankett fylls i hittar du i förbundets informationsbroschyr ”Enskilt avlopp”.
I blanketten förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning ska du fylla i information gällande din
fastighets förutsättningar för att kunna separera avloppsrören till två stammar ut. Blankett finns på förbundets
hemsida.

MER INFORMATION

 Broschyren ”Enskilt avlopp – information till dig som planerar en ny eller
förändrad avloppsanordning” www.smohf.se
 Förbundets kretsloppsarbete www.smohf.se
 VA-rådgivningen för Haninge, Nynäshamns och Tyresö www.haninge.se/va-rad
 Råd och regler om slamtömning (SRV återvinning AB) www.srvatervinning.se
 Råd och regler om slamtömning (Tekniska kontoret i Tyresö) www.tyreso.se
 Allmän information om enskilt avlopp www.avloppsguiden.se
 Sköt om din brunn www.livsmedelsverket.se
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