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Inrättande av enskild avloppsanordning  
Ansökan/Anmälan inlämnas senast 6 veckor innan planerad byggstart. 

Sökande – privatperson  
Namn Personnummer Telefon dagtid (även riktnummer) 

                  
Postadress Postnummer Postort 

                  
E-postadress 

      

Sökande – verksamhet (inte privatperson) 
Verksamhetsnamn Verksamhetsansvarig Organisationsnummer 

                  
Postadress Postnummer Postort 

                  
E-postadress Telefonnummer (även riktnummer) 

            

Fastighetsägare (om sökanden inte är fastighetsägare) – OBS! Fullmakt ska bifogas 
Namn Organisations-/personnummer Telefon dagtid (även riktnummer) 

                  
Postadress Postnummer Postort 

                  

Fakturamottagare (om annan än sökanden) 
Namn Organisations-/personnummer Telefon dagtid (även riktnummer) 

                  
Postadress Postnummer Postort 

                  

Entreprenör och kontaktperson 
Företagsnamn Kontaktperson Telefonnummer 

                  
Postadress Postnummer Postort 

                  
E-postadress 

      

Planerad avloppsanordning 
Fastighetsbeteckning och adress Planerad byggstart 

            

 Gemensam avloppsanordning 
Anslutna fastigheter (fastighetsbeteckning) 

      
Antal liter vatten anordningen avses rena per dygn Avloppsvatten från (kryssa i alla aktuella alternativ) 

       Permanentbostad  Fritidsbostad 
Antal personer och hus anordningen avses betjäna  Stall/ladugård  Gäststuga 
      personer och       hus  Garage  Annat                                
Ansökan/anmälan för  

 Ny avloppsanordning med ansluten vattentoalett  Ändring av befintlig avloppsanordning med vattentoalett 

 Ny avloppsanordning utan vattentoalett  Ändring av befintlig avloppsanordning utan vattentoalett 

 
Typ av slamavskiljning Fabrikat 

 Ny slamavskiljare       

 Befintlig slamavskiljare * Volym Antal kammare i slamavskiljaren 

            

*ska täthetskontrolleras. Checklista finns att hämta hos VMMF, på www.arboga.se eller www.kungsor.se  
Personuppgifterna registreras och sparas i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dataregister enligt dataskyddsförordningen. För 
ytterligare information om hur Västra Mälardalens Myndighetsförbund behandlar dina personuppgifter se Arboga kommuns eller Kungsörs 
kommuns webbplats.  
 
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 
Box 19 
732 21 Arboga 

Gunnarsrovägen 2 0589-67 02 00 www.arboga.se 
www.kungsor.se 

703-3707 222000-2881 

miljo.bygg@vmmf.se 
 

http://www.arboga.se/
http://www.kungsor.se/
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Typ av efterföljande rening 
 Infiltration       m2  Markbädd  m2 

Moduler: antal Moduler: fabrikat 

Reningsverk och filterboxar Fabrikat och modell 
 Reningsverk  Filterbox 

Beskriv eventuell efterpolering 

Sluten tank, fabrikat Volym Nivålarm 
 Ja  Nej 

Ytterligare tekniker 
 Pumpbrunn  Fosforfälla  Kemfällning  Annat 

Avstånd (här anges närmaste avstånd från infiltrationsbädd eller utsläppspunkt efter markbädd/minireningsverk/filterbox) 
Avstånd: (anges i meter) 

Fastighetsgräns Placering mot avloppsanordningen: 

Egen dricksvattenbrunn  Nedströms  Uppströms 

Närmaste grannes dricksvattenbrunn  Nedströms  Uppströms 

Jord- eller bergvärmepump  Nedströms  Uppströms 

Närmaste ytvatten (vattendrag, dike, sjö o.d.)  Nedströms  Uppströms 

Från slamavskiljaren till farbar väg för slamsugningsfordon  
Vid infiltration eller markbädd anges även (m) 

Avstånd från spridarledning till högsta grundvattennivå Avstånd från spridarledning till berg 

Vattenförsörjning 
Befintlig eller planerad vattenförsörjning Typ av vattenförsörjning 

 Befintlig  Planerad  Egen brunn  Gemensam brunn  Kommunalt vatten 
Borrad brunn, djup (m) Grävd brunn, djup (m) 

      
Vid gemensam brunn, ange antal anslutna hushåll Ange fastighetsbeteckningar 

Bilagor – Se nästa blad för information om bilagorna 
Obligatoriska bilagor 

 Situationsplan i skala 1:400 - 1:1000 

 Skalenlig ritning över längd- och tvärsektion med höjdangivelser och grusfraktioner 

 Översiktlig beskrivning av avloppsanordningens dimensionering, uppbyggnad och funktion samt dokumentation från eventuell tillverkare 
om behandlingens resultat. Såsom CE-märkning, prestandadeklaration, teknisk beskrivning och produktblad. 

 Foton av provgrop (vid infiltration eller markbädd) 

 Jordprovsanalys (vid infiltration) 

 Checklista för täthetskontroll inklusive foton (vid användning av befintlig slamavskiljare) 

 Servitut/intyg från markägare (om någon del av anordningen passerar annans mark) 

 Fullmakt från fastighetsägare (om annan än sökanden) 

 Drift- och underhållsinstruktion från tillverkaren (minireningsverk, filterboxar) 
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Övrig information 

      

Underskrift 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

                        
Underskrift Underskrift 

  

Blanketten skickas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga 
Observera att handläggning av ärendet inte kan påbörjas innan ansöknings-/anmälningsblanketten är komplett och obligatoriska bilagor inkommit. 
Avgift för nedlagd handläggningstid tas ut enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa. Separat faktura skickas ut när beslut tagits i ärendet. 
  
  

Få det rätt från början, slipp komplettera! (information om bilagor) 
Situationsplan  

Följande ska vara utmärkt på situationsplanen: fastighetsgränser, byggnader, ytvatten (även diken), vattenbrunnar (även de med otjänligt 
vatten), yt- eller bergvärmepumpar, tillfartsväg för slamtömningsfordon, placering av avloppsanordningen med höjdangivelser (lutning på 
rörledningar), och utsläppspunkt för avloppsvattnet. Avstånden som angetts under ”Avstånd” tidigare i ansökningsblanketten ska även ritas ut. 
Här behöver du inte skriva ut själva anordningens mått, det viktiga är anordningens placering samt avstånden till byggnader, brunnar etc.  

Skalenlig ritning   

Här ska avloppsanordningen och dess huvudkomponenter ritas skalenligt med mått på höjdskillnader (fall), rördragningar, eventuell 
efterpolerings/markbädds/infiltrationsyta samt dess djup och grusfraktioner. Ritningen ska innehålla både längd- och tvärsektion.  

Beskrivning av anordningens dimensionering, uppbyggnad och funktion  

Produktblad, teknisk beskrivning och/eller prestandadeklaration ska bifogas i de fall någon prefabricerad produkt används (slamavskiljare, 
pumpbrunn, moduler, filterbox, minireningsverk, fosforfälla, kemfällningsenhet, sluten tank). Minireningsverk och nya slamavskiljare ska 
även vara CE-märkta vilket ska redovisas. 

Foton av provgrop 

Gäller endast för markbädd och infiltration. Gropen ska vara minst 2 m djup i grovt material och 2,5 m i finare material. Gör inte gropen 
bredare än nödvändigt för att nå djupet. Detta för att låta marken vara så orörd som möjligt inför eventuell infiltration. Vid grävningen ska foton 
tas ner i gropen när den stått öppen minst 2 dygn, gärna längre. Hela schaktbotten ska synas. Detta görs för att undersöka markens 
egenskaper, grundvattennivån och eventuell förekomst av berg. 

Jordprovsanalys 

Gäller endast för infiltration. Exempel på provtagningsmetoder är perkolationsprov och siktanalys. Kopior (eller original) på provresultaten ska 
bifogas. Siktanalys ska genomföras av ett ackrediterat laboratorium.  

Servitut/intyg 

Om någon del av avloppet passerar mark du ej råder över så behövs ett skriftligt intyg från markägaren att anordningen får ligga där. 

Fullmakt 

Ifall någon annan än den som råder över marken ska föra dennes talan i ärendet krävs en fullmakt. Ex, då entreprenören är sökande. 

Drift- och underhållsinstruktion 

Gäller framförallt minireningsverk och filterboxar. Tillverkaren ska tillhandahålla instruktioner för egenkontroll, service och underhåll av 
anordningen. Dessa ska bifogas till ansökan/anmälan. 
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