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Avloppsanläggning 
 Ansökan 
 Anmälan 

Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett. 
Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Adress 

Postadress 

Sökande 
Namn Organisations-/personnummer 

Adress  Telefon dagtid 

Postadress Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon 

Anläggningens uppgifter 
Läggs någon del av avloppsanläggningen på någon annans mark? 

 Ja   Nej 
Fastighetsägarens namn (om ja ovan) Fastighetsbeteckning (om ja ovan) 

Antal hushåll Antal personer 
Avloppsanläggningen ska betjäna: 

Ange fastigheten/erna 
 Gemensam anläggning med fastigheten/erna 

 Anläggning av avlopp för WC och bad, disk och tvättavloppsvatten (BDT) 
 Anläggning av avlopp för bad, disk och tvättavloppsvatten (BDT) 
 Anslutning av WC till anläggning som nu saknar WC 
 Ändring av befintlig avloppsanläggning, ange nedan vad som ska ändras

Eventuell befintlig avloppsanläggning utgörs av 

Anläggningens ålder Eventuellt tidigare beslut (diarienummer) 

Dag- och dräneringsvatten avleds till (exempelvis dike) 



2 (3) 

Toalettlösning 
Annan lösning 

 Vattenklosett (WC)  Torrtoalett (TC) 
Urintanksvolym 

 Med urinseparering m3

Avloppsanläggningen 
Fabrikat Volym 

Sluten tank för WC m3

Modell 
 Minireningsverk 

Ange vad 
 Efterpolering 

Fabrikat Volym 
 Slamavskiljare m3

Typ av kemdosering 
 Fosforfällning till 
slamavskiljare  

Typ av infiltration Storlek på infiltration 
 Infiltration m2 m3

Typ av markbädd Storlek på markbädd 
 Markbädd m2 m3

Modell 
 Fosforfälla 

Ange vad 
 Annan renings-
anläggning 

Renat avloppsvatten avleds till (exempelvis öppet dike, kulvert, hav, bäck) 

Förutsättningar (ta hjälp av en sakkunnig om så behövs) 
Jordlagrets djup till berg (anges vid infiltration/markbädd) m

Djup till högsta grundvattennivå som förekommer under året (anges vid 
infiltration/markbädd) 

m

Avstånd från reningsanläggning till egen vattentäkt m

Avstånd från reningsanläggning till närmaste annan vattentäkt m

Avstånd från slamavskiljare till plats för slamsugningsfordon m

Höjdskillnad mellan slamavskiljarens botten och plats för slamsugningsfordon m

Entreprenör 
Företagets namn Organisations-/personnummer 

E-postadress Telefon 



Grannmedgivande 
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Datum Ort Datum Ort 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Fastighetsbeteckning Fastighetsbeteckning 

Adress Adress 

Datum Ort Datum Ort 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Fastighetsbeteckning Fastighetsbeteckning 

Adress Adress 

Underskrift sökande 
Datum Ort Namnförtydligande 

Underskrift 

Bilagor som bifogas ansökan 
1 - 4 är obligatoriska. 5 är obligatorisk vid infiltrationsanläggning. Bilaga 6 krävs om grannar påverkas. 
1 Karta över fastigheten i skala 1:500 eller 1:1000 (kan fås hos kommunen). På denna ska tydligt markeras: 

avloppsanläggningens placering,  
vattentäkter inom 100m, 
vart det renade vattnet efter anläggningen ska ledas. 

2 Ritning och profilskiss i större skala som tydligt visar avloppsanläggningens konstruktion och utförande, 
nivåskillnader med flera uppgifter, som behövs för att avgöra anläggningens lämplighet. Uppgifter om fabrikat och 
modellbeteckning för eventuellt minireningsverk eller annan prefabricerad reningsanläggning ska också finnas 
med. 

3 Beskrivning av kontroll och underhåll som kommer att ske när anläggningen är i bruk. 
4 Dokumentation från leverantör/projektör av anläggningens reningskapacitet avseende fosfor (P-tot), kväve (N-tot) 

och biologiskt syreförbrukandeämnen (BOD7) samt dess effekt på eventuella smittämnen i avloppet.  
Undantag: anläggning som endast ska betjäna Bad-, Disk- och Tvättvatten (BDT-vatten) alltså inget WCavlopp 
anslutet. Vid behov kan komplettering krävas i efterhand med sådan dokumentation. 

5 Protokoll från siktanalys av jordprover från infiltrationsplatsen. OBS! Vid besvärliga markförhållanden kan en mer 
fullständig geohydrologisk undersökning krävas. 

6 Intyg om att grannar och eventuella andra som kan beröras informerats av er om denna ansökan och inte framfört 
några invändningar. OBS! Påskrift ska ske på ansökan/anmälan och kartan. 

Observera att avgift tas ut. Mer information gällande avgift finns på hemsidan under miljötaxor. Faktura skickas separat. 

Blanketten skickas till 
Tjörns Kommun 
Miljöavdelningen 
471 80 Skärhamn 

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


	Ansökan: Off
	Anmälan: Off
	Adress, fastighet: 
	Postadress, fastighet: 
	Namn, sökande: 
	Organisationsnummer eller personnummer, sökande: 
	Adress där sökande är folkbokförd: 
	Telefon dagtid, sökande: 
	Postadress, sökande: 
	Telefon kvällstid, sökande: 
	Epostadress, sökande: 
	Mobiltelefon, sökande: 
	Antal hushåll som avloppsanläggningen ska betjäna: 
	Antal personer som avloppsanläggningen ska betjäna: 
	Anläggning av avlopp för WC och bad disk och tvättavloppsvatten BDT: Off
	Anläggning av avlopp för bad disk och tvättavloppsvatten BDT: Off
	Anslutning av WC till anläggning som nu saknar WC: Off
	Ändring av befintlig avloppsanläggning: Off
	Om ändring av befintlig avloppsanläggning, ange vad som ska ändras: 
	Eventuell befintlig avloppsanläggning utgörs av: 
	Anläggningens ålder: 
	Eventuellt tidigare beslut diarienummer: 
	Dagoch dräneringsvatten avleds till exempelvis dike: 
	Toalettlösning, Vattenklosett WC: Off
	Toalettlösning, torrtoalett TC: Off
	Annan toalettlösning: Off
	Om annan toalettlösning, ange vad: 
	Toalettlösning med urinseparering: Off
	Gemensam avloppsanläggning: Off
	Ja någon del av avloppsanläggningen läggs på någon annans mark: Off
	Nej någon del av avloppsanläggningen läggs inte på någon annans mark: Off
	Ange fastigheter som gemensam avloppsanläggning ska betjäna: 
	Fastighetsägarens namn: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Datum, grannmedgivande 1: 
	Ort, grannmedgivande 1: 
	Namnförtydligande, grannmedgivande 1: 
	Fastighetsbeteckning, grannmedgivande 1: 
	Adress, grannmedgivande 1: 
	Datum, grannmedgivande 2: 
	Ort, grannmedgivande 2: 
	Namnförtydligande, grannmedgivande 2: 
	Fastighetsbeteckning, grannmedgivande 2: 
	Adress, grannmedgivande 2: 
	Datum, grannmedgivande 3: 
	Ort, grannmedgivande 3: 
	Namnförtydligande, grannmedgivande 3: 
	Fastighetsbeteckning, grannmedgivande 3: 
	Adress, grannmedgivande 3: 
	Datum, grannmedgivande 4: 
	Ort, grannmedgivande 4: 
	Namnförtydligande, grannmedgivande 4: 
	Fastighetsbeteckning, grannmedgivande 4: 
	Adress, grannmedgivande 4: 
	Underskrift, sökande, datum: 
	Underskrift, sökande, ort: 
	Underskrift, sökande, namnförtydligande: 
	Företagets namn, entreprenör: 
	Organisationsnummer eller personnummer, entreprenör: 
	Epostadress, entreprenör: 
	Mobiltelefon, entreprenör: 
	Jordlagrets djup till berg (anges vid infiltration/markbädd): 
	Djup till högsta grundvattennivå som förekommer under året (anges vid infiltration/markbädd): 
	Avstånd från reningsanläggning till egen vattentäkt: 
	Avstånd från reningsanläggning till närmaste annan vattentäkt: 
	Avstånd från slamavskiljare till plats för slamsugningsfordon: 
	Höjdskillnad mellan slamavskiljarens botten och plats för slamsugningsfordon: 
	Renat avloppsvatten avleds till, exempelvis öppet dike, kulvert, hav, bäck: 
	Avloppsanläggning, annan reningsanläggning: Off
	Om annan reningsanläggning, ange vad: 
	Avloppsanläggning, Minireningsverk: Off
	Avloppsanläggning, fosforfälla: Off
	Fosforfälla, modell: 
	Avloppsanläggning, markbädd: Off
	Typ av markbädd: 
	Storlek på markbädd i kvadratmeter: 
	Storlek på markbädd i kubikmeter: 
	Avloppsanläggning, infiltration: Off
	Typ av infiltration: 
	Storlek på infiltration i kvadratmeter: 
	Storlek på infiltration i kubikmeter: 
	Modell: 
	Avloppsanläggning, sluten tank: Off
	Urintanksvolym, kubikmeter: 
	Volym sluten tank för wc: 
	Sluten tank för wc, fabrikat: 
	Avloppsanläggning, efterpolering: Off
	Typ av efterpolering: 
	Avloppsanläggning, slamavskiljare: Off
	Slamavskiljare, Fabrikat: 
	Slamavskiljare, ange volym i kubikmeter: 
	Avloppsanläggning, fosforfällning till slamavskiljare: Off
	Fosforfällning till slamavskiljare, typ av kemdosering: 
	Fastighetsbeteckning annans mark: 


