
Ansökan eller anmälan om 

att inrätta en  
avloppsanläggning 

MILJÖFÖRVALTNINGEN 

Ifylld blankett skickas till 
Miljöförvaltningen 
251 89 Helsingborg 

Kontakt till Kontaktcenter 
042-10 50 00
kontaktcenter@helsingborg.se Senast uppdaterad april 2017 

1. Ansökan eller anmälan avser

Ny anläggning
Ändring i befintlig anläggning

2. Sökande Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn Namn 

Personnummer/organisationsnummer Personnummer/organisationsnummer 

Adress Adress 

Postnummer och ort Postnummer och ort 

Telefon Mobiltelefon Telefon Mobiltelefon 

E-post E-post

3. Fastigheten
Fastighetsbeteckning där avloppsanläggningen ska placeras 

Adress till bostaden (om annan än ovan) Antal personer som ska använda avloppet regelbundet 

Typ av bostad 
  Åretruntboende    Fritidshus    Annan 

4. Ansvarig entreprenör
Entreprenörens namn Telefon Mobiltelefon 

Adress E-postadress

Postnummer och ort Entreprenören börjar anlägga avloppet senast (datum och år) 

5. Avloppsanläggningen
Fyll i informationen för den typ av anläggning som är aktuell för dig.

Slamavskiljare 
 Ny  Befintlig Om den är befintlig, ange installationsår: 

Ange antal kammare Ange våtvolym Ange fabrikat Ange modell 

Sluten tank 
Ange volym Finns det överfyllnadslarm? 

 Ja              Nej 
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Ange fabrikat Ange modell 

Typ av toalett Ange spolvolym 

Ange fabrikat Ange modell 

Markbädd 
Hur stor yta har markbädden? Kommer markbädden att innehålla prefabricerade moduler? Ange 

fabrikat: 

Infiltrationsanläggning 
Hur stor yta upptar infiltrationsanläggningen? Kommer infiltrationsanläggningen att innehålla prefabricerade modu-

ler? Ange fabrikat: 

Minireningsverk 
Ange fabrikat Ange modell 

Fosforrening 
        Vid fosforfälla 

Ange avstånd mellan fosforfälla och uppställningsplats för 
tömningsfordon 

Ange storlek 

Ange fabrikat Ange modell 

        Vid kemisk fosforfällning 
Ange fabrikat på fällningsenhet Ange modell 

Annat reningssteg 
Beskriv reningssteget 

6. Efter reningen leds avloppsvattnet till

  Öppet dike/vattendrag 
  Täckdike/åkerdränering som mynnar i, ange vattendrag: 
  Grundvattnet via infiltration i mark  

7. Dricks- och grundvatten samt energibrunn för bergvärme
Egen dricksvattenbrunn 

  Nej   Ja, om ja fyll i följande 
 Avstånd till avloppet (m)  Brunnens djup (m)  Brunnen är 

  Grävd   Borrad   

Annan dricksvattenbrunn inom 100 m 
     Nej             Ja, om ja fyll i följande 

 Avstånd till avloppet (m)  Brunnens djup (m)  Brunnen är 
  Grävd   Borrad   

 Grundvattennivå (avstånd från markytan, m) Nivån är uppmätt (datum och år) Förmodad högsta vattennivå (m) 

Finns det egen eller någon annans energibrunn för bergvärme inom 50 meter från anläggningen? 
 Nej             Ja, om ja vilket avstånd: 
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8. Andra förutsättningar
Hur långt är det mellan slamavskiljare/tank och den plats slamsugningsbilen kan ställas på? 

Vart leds fastighetens dag- och dräneringsvatten (exempelvis husdränering och hängrännor)? 

9. Övriga upplysningar

Handlingar som du ska skicka med ansökan 
• Situationsplan där det framgår fastighetsgränser, byggnader, tillfartsväg för slamtömningsfordon, placering av anläggning-

ens olika delar och utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten, närliggande vattentäkter och energibrunnar samt rördrag-
ning för vatten och avlopp 

• Ritning som visar avloppsanläggningens utbyggnad i längd- och tvärsektion
• Produktbeskrivningar 

Vid ansökan om minireningsverk ska du även bifoga 
• Prestandadeklaration 
• Drift- och underhållsinstruktioner 
• Installationsanvisningar 

Vid ansökan om markbädd ska du även bifoga 
• Uppmätning av grundvattennivån, beskrivning av mätmetod och resultat

Vid ansökan om infiltrationsanläggning ska du även bifoga 
• Uppmätning av grundvattennivån, beskrivning av mätmetod och resultat
• Undersökning av markens infiltrationskapacitet, till exempel siktanalys eller resultat från perkulationstest

Flera fastighetsägare 
Om ni är fler ägare till fastigheten än den/de som skriver under ansökan? Då underlättar det handläggningen om ni skickar med en 
fullmakt på att ni för alla fastighetsägares talan i ärendet. 

Avgift för handläggning
Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggningen av detta ärende. Aktuell taxa hittar du på helsingborg.se. 

Personuppgifter
När du skickar in denna blankett till miljöförvaltningen registrerar vi dina personuppgifter som ett led i vår myndighetsutövning 
enligt miljöbalken. Uppgifterna använder vi i vår handläggning. Ansvarig för personuppgifterna är miljönämnden. Du kan läsa mer 
om personuppgifter på helsingborg.se.

Datum och underskrift 
Datum och namnunderskrift Namnförtydligande 

Datum och namnunderskrift Namnförtydligande 


	Namn: 
	Namn_2: 
	Personnummerorganisationsnummer: 
	Personnummerorganisationsnummer_2: 
	Adress: 
	Adress_2: 
	Postnummer och ort: 
	Postnummer och ort_2: 
	Telefon: 
	Mobiltelefon: 
	Telefon_2: 
	Mobiltelefon_2: 
	Epost: 
	Epost_2: 
	Fastighetsbeteckning där avloppsanläggningen ska placeras: 
	Adress till bostaden om annan än ovan: 
	Antal personer som ska använda avloppet regelbundet: 
	Entreprenörens namn: 
	Telefon_3: 
	Mobiltelefon_3: 
	Adress_3: 
	Epostadress: 
	Postnummer och ort_3: 
	Entreprenören börjar anlägga avloppet senast datum och år: 
	Om den är befintlig ange installationsår: 
	Ange antal kammare: 
	Ange våtvolym: 
	Ange fabrikat: 
	Ange modell: 
	Ange volym: 
	Ange fabrikat_2: 
	Ange modell_2: 
	Typ av toalett: 
	Ange spolvolym: 
	Ange fabrikat_3: 
	Ange modell_3: 
	Hur stor yta har markbädden: 
	Kommer markbädden att innehålla prefabricerade moduler Ange fabrikat: 
	Hur stor yta upptar infiltrationsanläggningen: 
	Kommer infiltrationsanläggningen att innehålla prefabricerade modu ler Ange fabrikat: 
	Ange fabrikat_4: 
	Ange modell_4: 
	Ange avstånd mellan fosforfälla och uppställningsplats för tömningsfordon: 
	Ange storlek: 
	Ange fabrikat_5: 
	Ange modell_5: 
	Ange fabrikat på fällningsenhet: 
	Ange modell_6: 
	Beskriv reningssteget: 
	Avstånd till avloppet m: 
	Brunnens djup m: 
	Avstånd till avloppet m_2: 
	Brunnens djup m_2: 
	Grundvattennivå avstånd från markytan m: 
	Nivån är uppmätt datum och år: 
	Förmodad högsta vattennivå m: 
	Hur långt är det mellan slamavskiljaretank och den plats slamsugningsbilen kan ställas på: 
	Vart leds fastighetens dag och dräneringsvatten exempelvis husdränering och hängrännor: 
	9 Övriga upplysningar: 
	Datum och namnunderskrift: 
	Namnförtydligande: 
	Datum och namnunderskrift_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Öppet dikevattendrag Täckdikeåkerdränering som mynnar i ange vattendrag Grundvattnet via infiltration i mark: 
	Text1: 
	Text2: 
	Group3: Off
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group8: Off
	Group9: Off
	Group10: Off


