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Ansökan om tillstånd/anmälan för
installation av enskilt avlopp
med/utan vattentoalett

Miljöförvaltningen

- Enligt 13-14 § FMH samt 1 § a lokala
hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun

Fyll i hela banketten och skicka den till boxadressen eller via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se

Verksamhetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Installationsadress

Fastighetsägare/arrendator

Organisationsnummer/Personnummer

Sökande, namn (om annan än fastighetsägaren/arrendatorn)

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress

Postadress

Fakturaadress (om annan än utdelningsadress)

Postadress

Telefon, sökande (även riktnummer)

E-postadress

Ansökan/anmälan avser
1. Tillstånd för installation av avloppsanordning till vilken vattentoalett är ansluten och där utsläppet sker till mark och vatten
2. Tillstånd för att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning där vattentoalett inte tidigare är ansluten och där utsläppet sker till
mark och vatten
3. Anmälan om installation av annan avloppsanordning till exempel BDT (bad, disk och tvätt)
4. Anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning
Fastigheten nyttjas som
Permanentbost
Antal hushåll

Fastigheten nyttjas antal
Fritidshus
Övrigt, specificera
Antal personer

stycken

Drift och

stycken

Skyddsnivå för rening av avloppsvatten

Ja

Nej

Anordningen ska omhänderta avloppsvatten från
Antal

Antal

WC

Dusch

Antal

Antal

Diskmaskin

Hög

Antal

Badkar

Antal

Diskbänk

Normal

Tvättställ
Antal

Övrigt, specificera

Tvättmaski

Slamavskiljare
Fabrikat och modell:

Våtvolym:

Material:
m2

Slamavskiljaren består av:

2-kammarbrunn

3-kammarbrunn

Annan, Specificera

Avloppsvattnet ska avledas till
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Infiltration

Minireningsverk

Markbädd

Rotzonsanläggning

Annat, specificera

Miljöförvaltningen

Information om behandling av personuppgifter

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Växel 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på
www.stockholm.se/miljoforvaltningen/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och
hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
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Vattenförsörjning
Kommunalt vatten
Egen brunn
Brunnens djup, meter

Sommarvatten
Gemensam brunn

Grävd

Borrad

Vatten finns

Vatten ska dras in

Brunnens kapacitet, l/tim

Kortaste avstånd från infiltration/utsläppspunkt

Dricksvattenbrunn på egen tomt, meter

Dricksvattenbrunn på annan tomt, meter

Dike och/eller vattendrag, meter

Djup till eventuellt berg, meter

Tomtgräns till granne, meter

Grannyttrande

ja

Djup till grundvattnet, meter

nej

Övriga upplysningar

Specificera

Till ansökan/anmälan ska du bifoga
•

Skalenlig situationsplan (till exempel tomtkarta 1:400 eller 1:1000) som visar fastigheten med boningshus, uthus, avloppsanordningens
tänkta placering, egen brunn, andras befintliga eller planerade brunnar inom 100 meter, för slamsugningsfordon farbar väg, platser där
eventuella provgropar utförts.

•

Plats för tänkt utsläppspunkt från minireningsverk, markbädd eller rotzonsanläggning

•

Teknisk beskrivning av avloppsanläggningen

•

Tillstånd från fastighetsägare/arrendator för användning av annans mark för avloppsanordning eller ledning

•

Eventuellt grannyttrande

•

Redovisning av befintlig avloppsanordning vid ansökan om ändring

Upplysningar
•

Fyll i blanketten så komplett det går, ofullständigt ifylld ansökan förlänger handläggningstiden

•

Avgift tas ut för ansökan enligt gällande taxa, om handläggningstiden överskrider timmarna motsvarande den fasta avgiften kan
miljöförvaltningen komma att debitera för den extra handläggningstiden

•

Fastighetsägaren/arrendatorns medgivande krävs om sökande är annan än fastighetsägaren/arrendatorn

•

Entreprenörsrapport ska skickas in till miljöförvaltningen efter att avloppsanordningen anlagts av behörig entreprenör.

