
Sökande
Namn: Personnummer:

Fastighetsbeteckning där anläggningen skall anläggas: Fastigheten är av boendetyp:

Permanent Fritidsboende

Ange annan boendetyp:

Fastighetens adress: Postnummer: Ort:

Företagsnamn/namn: Entreprenören har fullmakt att ansöka:

Telefon dagtid: E-postadress:

Företagsnamn: Organisationsnummer:

Fastighet som ansökan/anmälan avser

Anläggningen utförs av

Namn kontaktperson:

Lilla Edets Kommun
463 80 Lilla Edet

Annan

Telefonnummer: E-postadress:

Utdelningsadress: Postnummer: Ort:

Telefon dagtid:Kontaktperson i ärendet (om annan än fastighetsägare): E-postadress:

Ev. fakturaadress: Postnummer: Ort:

Fastighetens värmekälla:

Bergvärme Jordvärme Annan värmekälla

Ja* Nej

Telefonnummer kontaktperson:

Telefon dagtid:

Ansökan/anmälan avser (kryssa ett eller flera alternativ)

Avloppsanläggning där WC- och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) renas tillsammans

Avloppsanläggning där WC- och BDT-vatten separeras

Telefon dagtid:
Ändring av avloppsanläggning, beskriv ändring

Anläggande av gemensam avloppsanläggning*

Antal personer i hushållet:

Ligger avloppsanläggningen eller del av den på annans fastighet?

Ja, ange fastighetsbeteckningNej
Finns utsläppspunkt på annans fastighet?

Ja, ange fastighetsbeteckningNej
Fastighetens dricksvatten:

Borrad brunn Grävd brunn

Ange annat:

Kommunalt vatten Annat

Bilaga som ska bifogas: Fullmakt

Bilaga som ska bifogas: Sammanställning över fastigheter som ska anslutas, antal personer per hushåll, boendetyp (permanentboende, fritidsboende
eller annat), fastighetsägares namn och samtliga ägares underskrifter.

Ansökan/anmälan om avloppsanläggning
Skickas till:
Lilla Edets Kommun
Miljöenheten
463 80 Lilla Edet

Besöksadress: Järnvägsgatan 12
internet:            www.lillaedet.se Tel: 0520-65 95 00 E-post: miljo@lillaedet.se



Markbäddstyp:
Traditionell markbädd* Markbädd med biomoduler Markbädd på burk/biobädd 

Slamavskiljare:

WC- och BDT-vatten tillsammans Enbart BDT-vatten*

Slamavskiljaren är: Fabrikat:

Ange typ av brunn

3-kammarbrunn 2-kammarbrunn Annan modell

Ange annan modell

Våtvolym (m³):

Ny Befintlig

Annan variant

Ange annan variant av markbädd: Fabrikat och modell (anges ej för traditionell):

Markbädden är:Yta och antal spridarledningar (m²):

Tät Otät**

Ange annat alternativ vatten leds till:Renat vatten leds till:

Öppet dike Lantbruksdränering Annat

Provtagningsbrunn/inspektionsbrunn kommer att anläggas (utgående vatten måste kunna provtas)

Grundvattenrör kommer att installeras

Metod för kontroll av grundvattennivån (obligatoriskt för otät markbädd):

Provgrop

Beskriv planerad avloppsanläggning (kryssa i det som är aktuellt)

Slamavskiljare

Typ av infiltration:

Traditionell infiltration Infiltration med biomoduler Förstärkt infiltration Annan variant

Ange annan typ av infiltration: Fabrikat:

Ange antal spridarledningar och yta (m²)

Grundvattenrör kommer att installeras Provgrop

Perkolationsprov Siktanalys
Utförd markanalys

Bilagor som ska bifogas: Information om markens dimensionerande LTAR-värde (utifrån perkolationsprov) eller resultat av en siktanalys. Markprover 
tas vid föreslagen plats för infiltration.

*Högsta grundvattennivån måste uppskattas, vilket kan göras bl.a. genom att gräva en provgrop (som inspekteras av miljöenheten eller genom att slå
ner ett observationsrör, s.k. grundvattenrör i marken. Spridarledningar ska läggas med minst 1 m vertikalt avstånd till högsta grundvattennivån. Vi
rekommenderar att sökande tar hjälp av sakkunnig vid markanalys och grävning av provgrop. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen innan
provgrop grävs.

Extra fosforrening
Typ av fosforrening:

Kemisk fosforfällning via slamavskiljaren Fosforfälla med filtermaterial Annat

Ange fabrikat på kemfällningsenheten/fosforfälla:

Ange annat:

Ange fosforfälla:

Säck 500 kg Säck 1000 kg Lösvikt

Bilagor som ska bifogas: Produktblad och CE-märkning för fosforfälla/kemfällningsenhet.

Bilagor som ska bifogas: Produktblad, läggningsanvisning och typritning för markbädd.

*Traditionell markbädd för ett (1) hushåll ska vara minst 20 m² när WC- samt bad-, disk- och tvättvatten är anslutet. Traditionell markbädd för ett (1)
hushåll för bad-, disk- och tvättvatten ska vara minst 12 m². En spridarledning får inte vara längre än 15 m.

**Spridarledningar i otät markbädd ska läggas med minst 1 m vertikalt avstånd till högsta grundvattennivån. Högsta grundvattennivån kan uppskattas 
bl.a. genom att gräva en provgrop (som inspekteras av miljöenheten) eller genom att slå ner ett observationsrör i marken s.k. grundvattenrör. 
Vi rekommenderar sökande att ta hjälp av sakkunnig samt att sökande avvaktar med grävande av provgrop tills kontakt tagits med oss i frågan.

Infiltration*

Metod för kontroll av grundvattennivån (obligatoriskt för otät markbädd):

Bilagor som ska bifogas: Produktblad och CE-märkning för slamavskiljare.
*Slamavskiljaren för BDT-avlopp ska ha en våtvolym om minst 0,9 m³

Markbädd



Minireningsverk
Fabrikat och modell:

Extra reningssteg ("efterpolering") för att reducera smittämnen:
Ja Nej

Serviceavtal kommer att tecknas med sakkunnig:
Ja Nej

Bilagor som ska bifogas: Produktblad med tekniska uppgifter, CE-märkning, prestandadeklaration med redovisade reningsresultat och drift- och 
underhållsinstruktion. För efterpolering ska produktblad alternativt typritning av efterpoleringsbädd bifogas. 

Sluten tank för WC
Fabrikat och modell:

Den slutna tanken har nivålarm (obligatoriskt):
Ja

Volym (m³):

Typ av toalett:
WC Vakuumtoalett Urinseparerande WC Annan typ av toalett, ange vad

Bilaga som ska bifogas: Produktblad för sluten tank.

Annan typ av avloppsanläggning (t. ex. gråvattenfilter)
Ange typ av avloppsanläggning:

Beskriv avloppsanläggningen så utförligt som möjligt:

Övriga komponenter som ingår i avloppsanläggningen:

Pumpbrunn Fördelningsbrunn Inspektionsbrunn/Provtagningsbrunn Annat, ange vad

Övriga upplysningar

Beskriv det extra reningssteget:

Renat vatten leds till:

Minireningsverket har larm (obligatoriskt):
Ja

Öppet dike Lantbruksdränering Annat, ange vad

Prov på renat avloppsvatten kan tas i minireningsverket:
Ja Nej (om nej måste extern provtagningsmöjlighet ordnas, t. ex. provtagningsbrunn)



För information 
Miljöenheten kan skicka ut information om planerad anläggning till närboende för att dom ska få kännedom och möjlighet 
att inkomma med synpunkter. Grannar har överlag tre veckor på sig att inkomma med svar. 

Till ansökan skall en situationsplan i skala ca 1:500 bifogas. 

På situationsplanen ska tydligt framgå fastigheternas läge, tomtgränser och byggnader. På kartan ritas avlopps anläggningens läge och sträckningen av 
avloppsledningar samt alla vattentäkter inom cirka 150 meter från avloppsanläggningen.

Vid prefabrikat bör även kopia på ev. serviceavtal bifogas. 

Du ska genom uppgifterna i ansökan visa att avloppsanläggningen kan inrättas utan att den medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. År 2021 är avgiften för prövning eller anmälan 
mellan 1900 och 5700 kronor beroende på typ av anläggning. 

När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer 
information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

Datum Ort Underskrift Namnförtydligande
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