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Besöksadress  Postadress  Hemsida/E-post Telefon/Telefax Org.nr 
Torget 5 Leksands kommun www.leksand.se 0247-80000 212000-2163 
LEKSAND Miljöenheten miljoenheten@leksand.se 0247-144 65 

793 80 Leksand 

Blanketten insändes till  Leksands kommun 
Miljöenheten 
793 80 Leksand 

Ansökan/anmälan av enskild avloppsanordning 
Enligt 13, 14§§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) samt Leksands 
kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter 

Sökande 
Namn Organisations/personnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefon E-postadress 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn Telefon 

Utdelningsadress Postnr/Ort 

Entreprenör 
Namn Adress 

Telefon E-post 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeckning Fastighetens adress 

☐ Permanentbostad   ☐ Fritidsbostad   ☐ Övrigt, ange vad: 

Antal anslutna hushåll:          st        Antal pers. per hushåll:          st 

Bygglov/förhandsbesked är sökt i samband med avloppet      ☐ Ja     ☐ Nej 

Ansökan/anmälan avser 

☐ Ny anordning   ☐ Ändring av befintlig anordning    

☐ Ändring av avloppsvattnets mängd och/eller sammansättning 

Följande kommer att anslutas till avloppet: 

 ☐ Vattentoalett  ☐ Dusch/bad  ☐ Disk  ☐ Tvätt  ☐ Annat, ange vad (t.ex. jacuzzi): 

Typ av avloppsanordning: Förbehandling 
Slamavskiljare för ☐ WC & BDT   ☐ endast BDT    ☐ Ny slamavskiljare    ☐ Befintlig behålls 

Fabrikat och modell: Våtvolym:        m³ 

☐ Sluten tank (endast för WC), volym:  m³ Fabrikat:        

Toalettens spolvattenmängd:         l/spolning Utsläpp till (t.ex. efterspolning, dike): 

Minireningsverk, fabrikat/modell: 

Efterföljande rening (teknisk beskrivning ska bifogas) 
☐ Infiltration   ☐ Markbädd    ☐ Kompaktfilter     Typ/fabrik: 
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Yta:    m2         Ledningslängd:   m,     fördelat på            st. ledningar 

Utlopp från markbädd till (t.ex. efterpolering, dike):     

Krävs pumpning av avloppsvattnet?   ☐ Ja      ☐ Nej 

Provgrop finns   ☐ Ja     ☐  Nej              (miljöenheten ska ges möjlighet att kontrollera provgropen) 

Jordart analyserad via ☐ Siktanalys (siktkurva bifogas) ☐ Perkolationstest LTAR-värde:    l/m² 

Avstånd från markytan till; högsta grundvattennivå:    m,       till berg:        m 

☐ Fosforfälla/kemisk fällning, typ/fabrikat:         

☐ Annan reningsanordning (t.ex. gråvattenfilter), typ/fabrikat: 

Skyddsavstånd 

Finns det dricksvattenbrunnar, berg- eller jordvärme, vattendrag, sjö eller dike inom 200m från 
avloppsanläggningen?   ☐ Ja (markera på översiktskarta)     ☐ Nej  

Ange avstånd från avloppsanordning till närmaste: 
Dricksvattenbrunn:            m     Vattendrag:              m      Sjö:           m       Dike:          m     
Annat, vad?            Bergvärme- eller jordvärmeanläggning:       m 
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slamavskiljare:     m 
OBS! Avståndet bör inte överstiga 10 meter enligt Leksands kommuns föreskrifter om hantering av hushållsavfall.  

Sökandens underskrift 
Namnunderskrift Datum 

Namnförtydligande 

Information om behandling av dina personuppgifter 
Miljöenheten behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. Dina 
uppgifter används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1a, 6.1b och 6.1e. Uppgifterna 
används för administration, intern uppföljning, kontroll och fakturering. Din 
ansökan/anmälan kommer att bevaras för arkivskäl. Dina personuppgifter i kundreskontran 
gallras efter 10 år. Dina uppgifter delas med ekonomienheten för fakturering. Dina uppgifter 
kan delas med Dala Vatten och Avfall AB och Länsstyrelsen. Dina uppgifter förvaras i ett 
dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde 
vid teknisk behandling. Uppgifter om dig kan härstamma ifrån kommunens 
fastighetsregister, grannar och anmälare.  

Du kan ha rätt enligt dataskyddslagen att få; ett registerutdrag, information om behandling 
av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till 
datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens 
dataskyddsombud (kommun@leksand.se). 
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Följande handlingar ska bifogas ansökan/anmälan (läs mer i informationsblad) 
Ansökan/anmälan behandlas inte innan den är komplett 

1. Översiktskarta: Här markeras dricksvattenbrunnar/vattentäkter på eller i närheten av 
fastigheten (inom 200m). Borrad brunn markeras med B och grävd brunn markeras med G (skala 
1:2 000). 

2. Situationsplan: Rita in avloppanordingens läge (inkluderande utsläppspunkt för spillvatten vid 
andra lösningar än infiltration), fastighetsgränser, byggnader, plats för eventuell provgrop, 
uppställningsplats för slamtömningsbil (skala 1:400 – 1:1 000).  

3. Teknisk beskrivning av avloppsanordningen: För infiltration och markbädd ska längd- och 
tvärsektion med bl.a. schaktbottens djup, redovisas (se exempel i informationsblad). 

4. När avloppsvatten ska omhändertas av marken, t.ex. i en infiltrationsanläggning: Resultat 
från undersökning av markens infiltrationsförutsättningar (t.ex. genom siktanalys eller 
perkolationstest). Provgrop (normalt ca 2m djup) ska finnas vid miljöenhetens besiktning av 
platsen. 

5. Leverantörens beskrivning av produkten, ev. prestandadeklaration samt drift- och 
underhållsinstruktioner.  

6. Kopia av markägarintyg eller servitutsavtal om någon del av anordningen placeras på annan 
fastighet.  

Upplysningar 
1. OBS! Läs informationsblad Att ansöka om avloppsanläggning innan du fyller i ansökan.  
2. Arbetet med att utföra anordningen får inte påbörjas förrän tillstånd erhållits, och ska utföras av 

sakkunnig. Anordningens utförande ska dokumenteras i ett utförandebetyg och med fotografier.  
3. Ägarna till berörda intilliggande fastigheter kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter på 

planerad avloppsanordning.  
4. Avgift för prövningen av ansökan/anmälan tas ut enligt Leksands kommuns taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan finns att läsa på www.leksand.se.  
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