
Information om 

ansökan/anmälan för inrättande 

av enskild avloppsanläggning  
         

  
  
För att anlägga ett enskilt avlopp eller ändra ett befintligt avlopp krävs tillstånd eller 

anmälan enligt miljöbalken.  

Läs om vad som ska ingå i ansökan/anmälan och om hur ärendet handläggs.  

  

Tillstånd krävs för att inrätta en ny avloppsanläggning. För inrättande av avlopp utan WC krävs 

antingen ansökan eller anmälan. För ändring av befintligt avlopp som kan medföra väsentlig 

ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning krävs en anmälan. Tillstånd krävs 

också för att anlägga ett nytt avlopp som ersätter en gammal anläggning. Ansökan / anmälan 

ska göras till miljöenheten i god tid innan arbetet avses påbörjas.   

Innehåll i ansökan/anmälan  

För att ansökan ska kunna behandlas ska den vara skriftlig och innehålla följande handlingar:  

1. Ansökningsblankett, komplett ifylld.  

2. Översiktskarta. Här markeras dricksvattenbrunnar/vattentäkter, borrhål för bergvärme 

på eller i närheten av fastigheten (inom 200 m). Borrad brunn markeras med B och grävd 

brunn markeras med G. Även planerad vattentäkt på egen fastighet markeras. Ev. sjöar 

och vattendrag ska också framgå. (Skala 1:2 000).  

3. Situationsplan. Rita in avloppsanordningens läge (inkluderande utsläppspunkt av 

spillvatten vid andra lösningar än infiltration), plats för eventuell provgrop, 

fastighetsgränser, befintliga och planerade byggnader, uppställningsplats för 

slamtömningsbil (skala 1:400 – 1:1 000).  

4. Teknisk beskrivning av avloppsanordningen. För infiltration och markbädd ska 

skalenlig ritning över längd- och tvärsektion över anordningen lämnas. Se exempel på 

nästa sida.  

5. När avloppsvatten ska omhändertas av marken, t ex i en infiltrationsanordning: Resultat 

från undersökning av markens infiltrationsförutsättningar (t ex genom siktanalys 

eller perkolationstest). Provgrop ska vara 1,5-2 m djup och ska grävas vid tänkt område 

för infiltration/markbädd. Obs! tänk på att utforma provgropen så att den inte utgör 

någon fara, den bör ha en släntad sida.  

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

underhållsinstruktioner (gäller kompaktfilter och minireningsverk).  

7. Kopia av markägarintyg eller servitutsavtal om någon del av avloppsanordningen 

behöver placeras på annan fastighet ska bifogas.   

  

Fullständiga ansökningshandlingar behövs för att vi ska kunna handlägga ärendet. Ju bättre 

underlagsmaterial som lämnas in, desto snabbare går handläggningen. Kontakta en 

gräventreprenör eller liknande som kan hjälpa till med ansökan.   

Miljöenheten upprättar inga förslag till tekniska lösningar, men kan lämna råd och anvisningar.  

  

Läs mer om hur du planerar ditt avlopp på Avloppsguiden, www.avloppsguiden.se. 
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Handläggning av ärendet  

När ansökan/anmälan inkommer granskar miljöenheten handlingarna. Saknas någon uppgift 

begärs komplettering in. När ansökan är komplett åker vi ut och kontrollerar platsen där 

avloppsanordningen ska placeras. Miljöenheten ska kontaktas för besiktning av provgrop.  

Om grannfastigheter bedöms vara berörda av avloppsanordningen kommer de att ges möjlighet 

att inkomma med synpunkter. Dessa har också rätt att överklaga beslutet.  

  

Från att komplett ansökan inkommer kan handläggningen av ärendet ta upp till 1-2 månader. 

Med beslutet bifogas ett utförandeintyg som ska fyllas i under arbetets gång, och vissa steg i 

utförandet ska även fotodokumenteras. Utförandeintyget ska skickas in till miljöenheten snarast 

efter anordningens färdigställande.  

Avgift för handläggning  

Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Leksand tas en avgift ut för handläggningen av 

ärendet. Taxan kan läsas i sin helhet på www.leksand.se.  

  

Exempel på avgifter:   

  

Ansökningshandlingarna skickas till  

Post: Leksands kommun, Miljöenheten, 793 80 Leksand 

E-post: miljoenheten@leksand.se  

Alternativt lämnas ansökan in i kommunhusets reception, Torget 5 i Leksand.  

För mer information  

Om du har frågor kan du ringa Leksands kommun 0247-800 00 (Kundtjänst), eller e-posta till 

miljoenheten@leksand.se.   

  

Du kan också besöka Leksands kommuns webbplats, www.leksand.se och Avloppsguiden, 

www.avloppsguiden.se.  

Exempel på längd- och tvärsektion, ange även mått. (hämtad från Avloppsguiden) 

 

 
  793 80 Leksand     

Ansökan om avloppsanordning med WC  8000 kr  

Ansökan/anmälan om BDT-avlopp  4000 kr  
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