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Ansökan/anmälan - enskild avloppsanläggning 

Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I 
informationstexten ”Till dig som skall anlägga avlopp” framgår vilka uppgifter som skall bifogas vid ansökan eller 
anmälan. Ärendet kan inte behandlas innan fullständiga handlingar inkommit.  

Sökanden 
Namn 

 
Adress 

 
Postnr och ort 

 
Tel. bostad Tel. arbete 

 
Mobiltel 

Personnr/organisationsnr 

 
E-post Fax nr 

Eventuell konsult (namn och telefonnummer) 

 
Eventuell entreprenör (namn och telefonnummer) 

 

Personuppgifter som behövs för att kunna hantera din ansökan behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning  
artikel 6 1e myndighetsutövning. Mer information om hur Tierps kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter  
du har finns på www.tierp.se/GDPR, eller via Medborgarservice 0293-21 80 88. 

Fastigheten 
Fastighetsbeteckning 

 
Fastighetsägare (om annan än sökande) 

 Årsbostad  Fritidsbostad  Annat: 

Anläggningen avses be-
tjäna …………………….st 
personer 

Gemensam avloppsanläggning utförs med fastighet/fastigheterna: 

 

Ansökan/Anmälan avser 

 Enskilt avlopp för WC 

 Enskilt avlopp för BDT (bad-, disk-, och tvättvatten) 

 Sluten tank för WC 

Avloppsanläggning 

Toalett 

 WC 

 WC med urinseparering Urintankens volym: 

 Annan: 

Slamavskiljare / reningsverk 

 Typgodkänd slamavskiljare för WC 

 Typgodkänd slamavskiljare för BDT 

 Minireningsverk                                             Fabrikat och modell: 

 Annan: 

Slamavskiljt avloppsvatten leds till 

 Infiltration Yta: 

 Markbädd Yta: 

 Annat: 

Sluten tank 

Volym: 

 

http://www.tierp.se/GDPR
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Nyttiggörande av växtnäring från toalettavfall (fekalier och/eller urin) 

 Urin kommer att spridas på: Yta: 

 Fekalier kommer att komposteras på detta sätt: 

 Nyttiggörande av växtnäring från toalettavfall kommer inte att ske. 

Mark- och vattentillgång 

 Egen mark  Anläggningen berör grannes mark 

 Egen brunn  Gemensam brunn  Borrad brunn  Grävd brunn  Kommunalt vatten 

Avstånd till vattentäkt/grundvatten/berg 

Avstånd från infiltration/markbädd till egen vattentäkt: 

Avstånd från infiltration/markbädd till grannes/grannars vattentäkt:            

Djup till berg inom infiltrations/markbäddsområde:  

Djup till eventuellt grundvatten i provgrop: 

Bedömning av djup till högsta grundvattenyta inom infiltrations/markbäddsområde: 

Uppgifter som bifogas 

 Situationsplan 

 Kornfördelningsdiagram och uppgifter om jordarter inom infiltrations/markbäddsområde 

 Teknisk beskrivning av avloppsanläggningen 

 Uppgifter om marklutning 

 Skiss av avloppsanläggningen sett uppifrån och från sidan 

 Tillstånd för utnyttjande av annans mark för placering av avloppsanläggning 

 Intyg och/eller yttrande från berörda grannar 

 Informationsmaterial om vald anläggning t.ex. från tillverkare 

 Annat: 

 

 

 

Ansökan skickas eller lämnas till: Medborgarservice, Centralgatan 7, 815 80 TIERP 

Vid frågor kontakta: Medborgarservice, Tel. 0293-21 80 88 

 

 

 

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta: 
Namnteckning 

 
 

Ort 

 
Datum 

 
 
 
 
 
 
 
Postadress Besöksadress Telefon/fax Organisationsnummer Internet 

Medborgarservice Kommunhuset Direkt 0293-21 80 88 212000-0266 www.tierp.se 
815 80 Tierp Centralgatan 7 Fax 0293-129 69 medborgarservice@tierp.se  
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Anvisningar till blanketten 
Ansökan/anmälan – enskild avloppsanläggning 

Sökanden 

 Namn och kontaktuppgifter till fastighetsägaren. Om det gäller avlopp till hus på ofri grund är det  

husets ägare som skall stå som sökande. 

 Kontaktuppgifter till eventuell konsult eller entreprenör som hjälpt till med att upprätta ansöknings-

handlingarna. 

Fastigheten 

 Fastighetsbeteckningen ska avse den fastighet där den anslutna byggnaden ligger. Om t ex infiltra-

tionen anläggs på annan fastighet ska detta framgå av situationsplan, och ett medgivande krävs från 

den fastighetsägaren. 

 Ange om det är årsbostad (permanent), fritidsbostad eller något annat. Ange hur många personer som 

kommer att nyttja anläggningen normalt. Informationen används för att bedöma behovet av slamtöm-

ning. 

 Om ansökan eller anmälan gäller en avloppsanläggning som är gemensam för flera fastigheter bör fas-

tigheten där reningsanläggningen ligger stå som huvudsökande. Övriga fastighetsbeteckningar noteras 

i denna ruta. 

Ansökan/anmälan avser 

 Enskilt avlopp för WC: Ansökan om tillstånd för en avloppsanläggning med vattentoalett ansluten. 

 Enskilt avlopp för BDT: Anmälan om avloppsanläggning för endast bad-, disk-, och tvättvatten. 

 Sluten tank för WC: Ansökan om tillstånd för sluten tank med vattentoalett ansluten. 

 Ansökan om sluten tank för WC och samtidig anmälan om separat rening av BDT kan behandlas som 

ett ärende. Kryssa i båda. 

Avloppsanläggning 

 Ange vilken toalettlösning som finns på fastigheten. Även om det gäller anmälan om avlopp för BDT 

ska toalettlösning redovisas. 

 Ange typ av slamavskiljare.   

- Vid ansökan om minireningsverk, ange fabrikat och modell. 

- Om ansökan endast gäller sluten tank ska rutan lämnas tom. 

 Ange hur det slamavskiljda avloppsvattnet ska renas.  

- Med infiltration menas en anläggning där reningen sker i naturlig jord (eventuellt med förstärk-

ningslager), och att det renade avloppsvattnet går ned i marken och slutligen når grundvatten.  

- En markbädd är en helt konstgjord reningsbädd bestående av filtersand, där det renade avloppsvatt-

net leds ut via dräneringsrör och släpps ut i ytvatten (dike, bäck).  Med tät markbädd menas att den 

har en tät gummiduk i botten. 

- Ange den yta infiltrationen eller markbädden ska ha. 

- Om ansökan gäller minireningsverk, ange typ av efterpolering.  

 Ange volymen på den slutna tanken, om ansökan gäller detta. 
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Nyttiggörande av växtnäring från toalettavfall 

 Ange om du kommer att ta hand om uppsamlat toalettavfall i egen regi. 

Gäller det urin från separationstoalett ska typen av mark och tillgänglig yta anges. 

Gäller det mulltoalett eller latrinkompost, ange modell eller konstruktion. 

 Om avsikten är att toalettavfallet ska hämtas i kommunal regi, ange att nyttiggörande av toalettavfall 

inte kommer att ske. 

Mark- och vattentillgång 

 Ange om anläggningen ligger helt på egen mark, eller om någon del ligger på en grannes mark. 

 Ange hur vattenförsörjningen är ordnad. 

Avstånd till vattentäkt / grundvatten / berg 

 Ange avstånd till egen och grannars vattentäkt inom 200 meter. 

 Ange djupet till berg där en öppen markbädd eller infiltration ska placeras. Notera om djupet är upp-

mätt eller bara uppskattat. 

 Ange djup till grundvatten om det uppmätts i en provgrop. 

 Ange alltid en bedömning av djupet till den högsta nivå som grundvattnet kan ha under året. Bedöm-

ningen bör göras av sakkunnig. 

Uppgifter som bifogas 

 Läs noga i ”Till dig som ska anlägga avlopp” angående vilka bilagor som krävs för den ansökan eller 

anmälan som du ska göra. 

 Kryssa i vilka bilagor som du bifogar denna blankett. 

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta 

 Glöm inte att skriva under din ansökan eller anmälan, med ort och datum!  

 Blanketten ska undertecknas av den som står som sökande. Även om ansökningshandlingarna huvud-

sakligen upprättats av en konsult eller entreprenör, är det sökandens namnteckning som krävs – annars 

kan vi inte behandla ärendet. 

 


