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Ansökan/anmälan enskilt avlopp
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund
136 81 Haninge
Ansökan om avlopp enligt 13 § och anmälan om ändring av befintligt avlopp enligt 14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt kommunens lokala föreskrifter
Använd blanketten ansökan/anmälan minireningsverk om du planerar att ansöka om/anmäla ändring av
ett minireningsverk.
Tänk på att följa instruktionerna i blanketten så att du fyller i den rätt. Innan du skickar in blanketten är det viktigt att
kontrollera att du har bifogat alla bilagor som behövs, se "Checklista - handlingar till ansökan/anmälan om enskilt
avlopp eller minireningsverk". Om ansökan/anmälan inte är fullständigt ifylld samt om bilagor saknas, kommer vi att
begära in kompletterande uppgifter från dig.

Uppgifter om
sökanden

Namn

Person- / organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Kontaktuppgifter för sökanden ska anges i rutan ovan. Ska ansökan göras av ombud ska kontaktuppgifter även
anges för ombudet i rutan nedan.
Observera att fullmakt i original ska bifogas ansökan/anmälan.
En stor del av vår kommunikation med sökanden sker via e-post, därför är det önskvärt att du anger en e-postadress.

Uppgifter om
ombud

Uppgifter om
fakturamottagare

Uppgifter om
fastigheten

Namn

Person- / organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Fakturan ska gå till:

Sökande

Ombud

Annan (Fyll i nedan)

Namn:

Person-/ organisationsnummer

Adress:

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress och ort

Permanentboende

Fritidsboende, antal veckor per år:

Det finns ett pågående bygglovsärende
Fyll i uppgifter om fastigheten.
Om du har ett pågående bygglovsärende vill vi att du kryssar i detta.
Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Telefon
Fax
E-post
Rudsjöterrassen 5
08-606 93 00
08-606 93 01
miljokontoret@smohf.se
SMOHF - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö

Webbsida
www.smohf.se
Version 2022-04-28
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Vad gäller
ansökan/
anmälan?

Nytt bad-, disk- och tvättavlopp (BDT)
Ny vattentoalett (WC)
Befintligt/ändring av bad-, disk- och tvättavlopp (BDT) Tillstånd, datum:
Tillstånd, datum:

Befintlig/ändring av vattentoalett (WC)

Fyll i typ av avlopp som du söker för, WC- och/eller BDT (bad-, disk- och tvättvatten).
Om du söker för att göra om eller behålla befintlig avloppsanordning för wc och/eller BDT är det viktigt att tillstånd
för den avloppsanordningen bifogas.

Vad ska
Huvudbyggnad
Komplementbyggnad
anslutas till
Antal byggnader totalt som ska anslutas:
st
avloppsanordningen? Antal badrum totalt med WC som ska anslutas:
Diskbänk, antal:

st

Tvättmaskin, antal:
Dusch, antal:

Ny byggnad till befintligt avlopp

st

Tvättställ, antal:
st

st

WC, antal:

st

Diskmaskin, antal:

st

st

Badkar/jacuzzi, volym:

l

Fyll i information om vad som ska anslutas till sökt avloppsanordning.
Fyll i information om vilka installationer som ska anslutas till sökt avloppsanordning.
Tänk på att, förutom befintliga installationer, även ta med sådana installationer som du planerar för i framtiden.

Hur många
personer ska
använda
avloppsanordningen?

Antal personer som ska använda avloppsanordningen:

st

Fyll i information om antal personer som normalt ska använda avloppsanordningen.

Vilken typ av
Tank för WC, fabrikat:
avloppsTyp av WC, fabrikat:
anordning
söker du för?
Slamavskiljare, fabrikat:
Annat, typ:

Volym:

l

Liter/spolning:
Våtvolym:

l Kapacitet:

Kapacitet:

l/d

Fyll i typ av avloppsanordning som du söker för.
Typ av avloppsanordningar som ingår i kategorin annat är till exempel gråvattenfilter och så kallade
”markbäddar på burk”.
Om du vill ansöka om/anmäla ändring av ett minireningsverk sker det på särskild blankett
"Ansökan/anmälan minireningsverk".

l/d
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Vilken typ av
efterföljande
rening ska
avloppsanordningen
ha?

Infiltration (konventionell)

Infiltration (kompaktfilter)

Markbädd (konventionell)

Markbädd (kompaktfilter)

Annat, typ:

Fyll i typ av efterföljande rening som du söker för. Observera att produktblad/typritning för avloppsanordningen
ska bifogas ansökan/anmälan, se "Checklista - handlingar till ansökan/anmälan om enskilt avlopp eller
minireningsverk".
Om du söker för en infiltration kan vi komma att kräva in jordprov för att bedöma markens genomsläpplighet.
Om du enbart söker för tank för WC utelämnas dessa fält.
Om du söker för en typ av avloppsanordning som inte kräver efterföljande rening utelämnas dessa fält.

Vilken typ av
efterbehandling/
efterpolering
kommer att
finnas?

Singelbädd

Kornstorlek:

Stenkista

Volym:

mm Yta:

m2

m3

Fosforfilter/fosforfälla, fabrikat/material:

Storlek:

UV-filter:
Annat:

Fyll i typ av efterbehandling/efterpolering som du söker för. Observera att utsläpp av renat vatten aldrig får ske
direkt med rör ut till dike eller liknande, utan ska ske diffust via till exempel en stenkista.
För gråvattenfilter och så kallade ”markbäddar på burk” krävs i normalfallet en singelbädd/stenkista eller
motsvarande efter.
Om du enbart söker för tank för WC utelämnas dessa fält.
Om du söker för en infiltration utelämnas dessa fält.

Hur sker vattenförsörjningen
på fastigheten?

Borrad brunn

Grävd brunn

Avsaltningsanläggning

Gemensam, med fastigheter:
Vattenfilter finns, typ:
Året-runt vatten

Sommarvatten

Fyll i information om din vattenförsörjning.
Observera att resultat från vattenprov ska bifogas din ansökan/anmälan, se "Checklista - handlingar till ansökan /
anmälan om enskilt avlopp eller minireningsverk".

kg
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Vem kommer Namn/firmanamn
att anlägga
Adress
avloppsanordningen?

Organisationsnummer
Postnummer och ort

Telefon

E-post

Önskas kopia av tillstånd/beslut till entreprenör/konsult
Ja, via e-post

Ja, via post

Nej, ingen kopia till entreprenör/konsult

Fyll i information om den som kommer att anlägga avloppsanordningen. Det är ett krav att avloppsanordningen
ska utföras fackmannamässigt av sakkunnig person.
Tillstånd/beslut för avloppsanordning är en värdehandling och skickas till sökanden.
Vill du att den som anlagt avloppsanordningen ska få en kopia på tillståndet/beslutet kryssar du i rutan för detta.
All kommunikation i ärendet sker med sökanden, vill du istället att kommunikationen helt eller delvis ska ske
med den som ska anlägga avloppsanordningen kan du specificera det under övriga upplysningar, på sidan 5.

Handlingar
som bifogas
ansökan/
anmälan

För att din ansökan/anmälan ska vara komplett och kunna handläggas behöver du skicka
in följande handlingar:
Bifogas:
Resultat från vattenprov (i förekommande fall)
Produktblad/typritning för avloppsanordningen
Skalenlig situationsplan
Yttrande från slamtömningsentreprenör
Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning (om man inte söker för separat BDT-avlopp)
Fullmakt (i förekommande fall)
Servitut (i förekommande fall)

Här kryssar du i vilka handlingar som bifogas ansökan/anmälan. För mer information se "Checklista - handlingar till
ansökan/anmälan om enskilt avlopp eller minireningsverk".
Gå noga igenom vilka handlingar som kan vara aktuella för din ansökan/anmälan. Om någon handling som behövs
för vår handläggning saknas kommer vi att begära kompletterande uppgifter från dig. Detta innebär att
handläggningstiden förlängs.
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Har du övriga
upplysningar?

Här finns plats för eventuell övrig information som du vill förmedla till förbundet.

Vill du ha mer
information?

För mer information om ansökan/anmälan se informationsbroschyren "Enskilt avlopp".
Broschyren finns på vår hemsida www.smohf.se

Du betalar en avgift för din ansökan/anmälan. Debitering sker enligt fastställd taxa, se www.smohf.se

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas.
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr

Ort och datum
Underskrift av sökanden eller ombud

Namnförtydligande

Här skriver du som sökande, alternativt ombud om sådant finns, under din ansökan/anmälan.

Komplett ansökan/anmälan skickas via e-post till miljokontoret@smohf.se eller per post till
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

