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Ansökan om anslutning till redan befintlig 
gemensam avloppsanläggning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett. 

Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter. 

Uppgifter om fastigheten som ska anslutas 
 Nybyggnation av hus 

 Befintligt hus, byggnadsår: 

Fastigheten 
Fastighetsbeteckning (efter avstyckning om nybyggnation) 

Stamfastighetens fastighetsbeteckning (om nybyggnation) 

Sökande 
Namn Person-/organisationsnummer 

Folkbokföringsadress Telefon 

Postadress Mobiltelefon 

E-postadress

Typ av avlopp som ska anslutas till den gemensamma anläggningen 
 Både WC- och BDT-avlopp (Bad-, Disk- och Tvättvatten) 
 Bara WC-avlopp 
 Bara BDT-avlopp 

Om BDT-avloppet inte ska anslutas, hur behandlas BDT-vattnet? 

Om WC-avlopp inte ska anslutas, vad händer med urin och fekalier? 
Urin ska gå till 

 Sluten tank via WC eller urinseparerande toalett 
 Till mulltoalett/förbränningstoalett/frystoalett tillsammans med fekalier 
 Spridas på mark via urinseparerande toalett 

 Tas om hand på annat sätt, nämligen: 
Fekalier ska gå till 

 Sluten tank via WC 
 Mulltoalett/förbränningstoalett/frystoalett 

 Tas om hand på annat sätt, nämligen: 

Ska fastigheten ha en egen slamavskiljare innan den gemensamma anläggningen? 
 Ja  Nej 

Bilagor 
 Karta över ledningsdragning hela vägen till reningsverket 
 Karta över vattentäkter längs ledningsdragningen, ange om de är grävda eller borrade 
 Om fastigheten ska ha en egen slamavskiljare ska dess placering markeras på karta 
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Underskrifter sökande 
Sökande Sökande, namnförtydligande

Fastighetsägare om annan än sökande Fastighetsägare om annan än sökande, namnförtydligande 

Underskrift företrädare för förening eller anläggning 
Namn på förening eller anläggning 

Kontaktuppgifter till företrädare för förening eller anläggning 

Underskrifter från företrädare för förening eller anläggning Namnförtydligande 

Kopia på föreningens beslut om att välja in den sökande som ny medlem ska bifogas samt kopia på föreningens stadgar. 

Observera att en handläggningsavgift tas ut, faktura skickas separat. Mer information gällande handläggningsavgift 
finns på hemsidan. 

Blanketten skickas till 
Tjörns Kommun 
Miljöavdelningen 
471 80 Skärhamn 

Vid frågor, kontakta oss gärna 
Telefon: 0304-60 11 48 
E-post: miljo@tjorn.se
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