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Ansökan/Anmälan
om inrättande av
avloppsanläggning
Avloppsägaren
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökandens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Har du skyddad identitet?
Ja
Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Entreprenören
Namn

Telefon

ME-diplomerad

Ja

Nej

Anläggningen ska installeras i
Permanentboende
Fritidshus
Annat_______________________________

E-post

Anläggningen är avsedd för
Vatten från både WC och BDT
Vatten från WC
Vatten från bad-, disk- och tvätt (BDT)

Antal hushåll som ansluts till avloppet: __________
Avloppsanläggningens utförande (ange modell och storlek)
Slamavskiljare
Befintlig: _________________________________________________
Ny: ______________________________________________________
Sluten tank: _________________________________________________
Infiltration: __________________________________________________
Markbädd: ___________________________________________________
Minireningsverk: ______________________________________________
Efterpolering: ________________________________________________
Annat: ______________________________________________________
Platsbesök
Miljöenheten kommer att göra ett platsbesök på fastigheten i samband med ansökan. Fastighetsägaren eller
gräventreprenören behöver i regel närvara vid platsbesöket.
Om provgrop/grundvattenrör finns:
Djup till grundvatten: ________________________ meter under markytan.
Genomsläpplighet: __________ liter per m2 och dygn.
Om entreprenören har satt ner ett grundvattenrör inför platsbesöket så behöver ni spara jord från gropen så
att det finns möjlighet för miljöenheten att ta ett kontrollprov.
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Avstånd:
Avstånd mellan uppställningsplats för slamtömningsfordon och slamavskiljare: __________ meter
Utsläppspunkt och närmaste dricksvattenbrunn: __________ meter
Utsläppspunkt och eventuell bergvärme: __________ meter
Anläggningens avstånd till grannens tomtgräns är kortare än 4,5 meter: 󠄠Ja
Nej
För att ansökan/anmälan ska kunna behandlas måste följande redovisas:
✓ Situationsplan (karta) där följande ska vara inritat:
• anläggningens placering på fastigheten
• dricksvattenbrunnars placering (egen och samtliga grannars brunnar inom 100 m från
avloppsanläggningen, ange avståndet till avloppet)
• eventuell bergvärmeanläggning inom 50 meter från avloppsanläggningen
• eventuell utsläppspunkt av för avloppsvatten
• uppställningsplats för slamtömningsfordon
✓

Ritning eller teknisk beskrivning av anläggningen.

✓

För minireningsverk: CE-märkning, prestandadeklaration och bruksanvisning.

✓

Djup till högsta grundvattenyta (kan noteras vid platsbesök)

✓

Vid infiltration: Siktanalys eller jordprov för perkolation (kan noteras vid platsbesök)

✓

Vid annan verksamhet än vanligt hushåll: Beräkning av maximal vattenförbrukning.

Slangdragning vid slamtömning
Herrljunga kommun håller på att uppdatera de nuvarande renhållningsföreskrifterna. I nuvarande
föreskrifter står det att Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning ska
inte överstiga 25 meter såvida inte särskilda skäl föreligger . I de nya föreskrifterna kommer avståndet bli 10
meter istället för 25 meter. Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen
överstiger 10 meter kan fastighetsägaren behöva betala en avgift för extra slangdragning. Sugledning är en
teknisk lösning för att korta ner slangdragningen och undvika extra avgift.
Avgift för handläggningen
För handläggning av tillståndsansökan (WC-avlopp upp till 5 hushåll eller BDT-tillstånd enligt lokala
hälsoskyddsföreskrifter) debiteras enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. För 2022 är avgiften 6 300 kr.
Om ansökan gäller en anläggning för fler än ett hushåll blir avgiften högre. Om den entreprenör som utför
grävarbetet inte är diplomerad enligt Maskinentreprenörerna för anläggande av små avlopp tillkommer en
avgift på 2 100 kr eftersom miljöenheten då måste slutbesikta anläggningen.
För handläggning av anmälan (BDT-avlopp) debiteras enligt taxa för 2022 4 200 kr.
Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter
kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter eller kontakta miljöenheten via e-post
miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

