
     Ansökan/anmälan enskild avloppsanordning 
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

         och hälsoskydd 13 § eller 14 §.   Rev. 2023 

 

Båstads kommun 
 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

 

 
Sökande 

Namn Person-/organisationsnummer 

Postadress Postnummer Ort 

Telefon/mobil E-post 
 

Fyll i kontaktuppgifter för dig som sökande. En stor del av vår kommunikation sker via e-post, uppge därför det. Sökanden kan även vara en fullmaktsinnehavare. 
Då är det fullmaktsinnehavarens uppgifter som ska fyllas i under sökande. Observera att fullmakt ska bifogas ansökan/anmälan. 
 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsägare (om annan än ovan) 

Fastighetens adress (om annan än ovan) 

Fastighetsbeteckning:  
 

Entreprenör 
Entreprenör (firmanamn) Ansvarig utförare 

Postadress Postnummer                 Ort 

Telefon/mobil E-post 
 

Ansökan /anmälan avser 

 Installation av avloppsanläggning med ansluten WC  

 Installation av avloppsanläggning utan ansluten WC  

 Installation av sluten tank 

 Ändring av befintlig avloppsanläggning (gäller exempelvis påkoppling av ny byggnad) 
 

Anslutna enheter 

 

 
 

Anläggningen ska 
omhänderta 
vatten från 

 WC 
 

 Bad, disk och 
tvättvatten 

Övrigt, specificera 
  

Antal personer 
anläggningen ska 
betjäna 

 upp till 5 personer           fler än 5 personer, antal: …   annat: 

Fastigheter som 
anläggningen ska 
betjäna 
 

 Anläggningen ska betjäna endast ovan angiven fastighet 
 Anläggningen är gemensam med följande fastighet/er: 
 Del av anläggningen, nämligen Slamavskiljare Huvudrening är gemensam med följande 

fastighet/er: 
 Typ av boende Permanentboende  Fritidsboende  Övrigt, specificera  

mailto:bastads.kommun@bastad.se
http://www.bastad.se/


Skyddsavstånd och förutsättningar 
Skyddsavstånd till 
normalt högsta 
grundvattenytan 

 Normalt högsta grundvattennivån bedöms med stor säkerhet ligga mer än 1 meter under 
anläggningens infiltrationsyta. I bedömningen har hänsyn tagits till grundvattnets variation över 
året. 

Uppgifter om 
skyddsavstånd 
från 
utsläppspunkt till 

Egen vattentäkt…………………………………………meter 
Närmsta grannes vattentäkt……………………………..meter (om avstånd mindre än 200 m) 
Sjö, vattendrag…………………………………………..meter (om avstånd mindre än 200 m) 
Jord/bergvärme ...………………………………………meter (om avstånd mindre än 200 m) 
Fastighetsgräns………………………………………….meter (om avstånd mindre än 4 meter) 

Tillgänglighet för 
slamtömning 

 Höjdskillnad, slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande till 
slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt 
Observera! Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank bör ej överskrida 20 
meter. 

Dricksvattenförsörjning 

Dricksvatten- 
försörjning 

 Kommunalt dricksvatten 
 Enskild vattentäkt  

 Grävd  Borrad 
   Djup………… m 

Vattentäkten betjänar ………… hushåll 
Andra dricksvattenbrunnar inom 200 meter:  Ja       Nej 
Om Ja, markera dricksvattenbrunnarna på kartan och ange avstånd från avloppsanläggningens 
utsläppspunkt. Ange även om brunnarna är grävda eller borrade och om de betjänar mer än ett 
hushåll. Även brunnar som ej används ska anges. 

Uppgifter om jorden/marken 

Provgrop 
 Provgrop har grävts för att ta reda på platsens förutsättningar, gropen grävdes den ………… 

Beskrivning av provgropen 

1. Provgropens djup:………… m 
2. Matjordens djup:………… m 
3. Ange djup mellan befintlig marknivå och vattennivå i gropen:………… m, eller 

 inget vatten i provgropen 
4. Djup mellan befintlig maknivå och berg:………… m, eller  inget berg i provgropen 
5. Jordart/er (ex. lera silt, sand eller grus):…………………………………………………………... 

 Provgrop har inte grävts 
Observera att det är obligatoriskt att gräva en provgrop om den valda avloppslösningen 
bygger på infiltrering i marken. Provgropen ska vara placerad i nära anslutning till den 
plats där avloppsanläggningens infiltrationsyta. Gropen ska vara minst 2,5 meter djup 
men miljöenheten kan vid behov ställa krav på att gropen ska grävas ännu djupare.  

1 

2 

3/4 5 

Grundvatten/Berg 



Jordens 
infiltrationskapacitet 
genom 
perkolationstest 
eller siktanalys 

 Information om jordartens infiltrationsförmåga har tagits fram genom perkolationstest 
(LTAR-värde). Resultatet från testet redovisas nedan eller som bifogad handling. 

LTAR-värde………….. uttaget på djup…………. m under befintlig marknivå 
LTAR-värde …………. uttaget på djup ………… m under befintlig marknivå 
LTAR-värde …………. uttaget på djup…………. m under befintlig marknivå 

LTAR-värde tas fram genom att utföra ett perkolationstest på markmaterialet. Testkit kan köpas på 
nätet. Proverna ska tas vid eller strax under den nivå där spridarlagrets botten ska placeras. Om 
provgropen visar på olika typer av jordsarter så bör prov tas på båda typerna. Varje LTAR-värde ska 
baseras på tre provtagningar. 

 Information om jordartens infiltrationsförmåga har framtagits genom siktanalys. Resultatet 
bifogas ansökan.  
Siktanalys av jordprov uttaget på djup ………… m under befintlig marknivå 

Siktanalys tas fram av ett laboratorium. Information om var du kan vända dig finns på 
www.avloppsguiden.se. Proverna ska tas vid eller strax under den nivå där spridarlagrets botten ska 
placeras.Det är viktigt att även de minsta fraktionerna analyseras. 

Observera att det är obligatoriskt att ange LTAR-värde eller bifoga siktanalys vid 
avloppsansökningar som gäller infiltrerande lösningar.  

Beskrivning av avloppsanläggningen 
Fyll i typ av efterföljande rening som du söker för. Observera att produktblad/typritning för avloppsanläggningen ska bifogas ansökan/anmälan. 

 Sluten tank 

Våtvolym, m3 Fabrikat Modell 

 Utrustad med larm 

Anslutning av:  WC  Urin  Bad/disk/tvätt 

Ansluten toalett:  Snålspolande 
 Utan 

urinsortering 
 Med urinsortering  Övrigt, specificera 

 Slamavskiljare 

 Ny   Befintlig Fabrikat Modell 

Anpassad för:    WC och BDT   BDT 

Våtvolym, m3 T-rör på utloppsrör CE-märkt  Ja Nej 

 Infiltration 

 Normal  Upplyft  Förstärkt, med..………. m markbäddssand 
    Fraktionsstorlek………….. mm 

 Modulinfiltration Fabrikat Modell 

Infiltrationsytans placering i förhållande till befintlig markyta, 
……….meter under mark     eller     ……….meter ovan mark 

Total spridningsyta…………. m2  Grundvattenrör installeras vid anläggning 

 Normalt högsta grundvattenytan bedöms ligga minst 1 meter under infiltrationsytans 
placering 

 Markbädd 

 Normal    Upplyft  Tät bädd, typ av duk: 

 Modulmarkbädd Fabrikat Modell 

Infiltrationsytans placering i förhållande till befintlig markyta, 
……….meter under mark,     eller     ……….meter ovan mark 

Total spridningsyta …….....m2 
 Grundvattenrör installeras vid 

anläggning 

http://www.avloppsguiden.se/


 

 

 

 

 

Övriga upplysningar 

 

Bilagor, 1-2 obligatoriskt, 3-6 kan krävas i vissa fall. 
 1. Situationsplan med måttangivelser som visar 
 
• Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar 
• Den egna vattentäktens läge 
• Ledningsdragning för vatten och avlopp 

• Andra vattentäkter inom 200 m från den planerade 
avloppsanordningen 
• Avloppsanordningens läge 
• Grundvattenriktning 

 
 2. Skiss med måttangivelser som tydligt visar avloppsanläggningens utförande 
 3. Siktanalys eller LTAR-värde för infiltrationsplatsen 
 4. Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren).  
 5. Prestandadeklaration eller annan dokumnetation som visar anläggningens reningskapacitet avseende fosfor (P-tot), 

kväve (N-tot), biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD), och smittämnen  
 6. Beskrivning av egenkontroll och/eller serviceavtal 

 
Ofullständigt ifylld ansökan/anmälan kan innebära längre handläggningstid 

Utsläpp till:    Dolt utsläpp 

 Normalt högsta grundvattenytan bedöms ligga minst 1 meter under infiltrationsytans 
placering 

Minireningsverk 

Fabrikat Modell 

CE-märkt  Ja     Nej  Utrustad med larm 

Utsläpp till:     Dolt utsläpp 

Avses serviceavtal upprättas:   Ja     Nej 
Observera att produktbeskrivning, prestandadeklaration och underhållsbeskrivning ska bifogas 
ansökan.  

 Annat  

 Beskrivning: 
 

 
 

 Observera att produktbeskrivning, information om reningskapacitet och underhållsbeskrivning 
ska bifogas ansökan. 

 Efterbehandling 

Kemisk fällning  Fosforfälla     UV-ljus Fabrikat: 

 Annat, beskrivning: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Handläggningsavgift 
 

Vid anmälan/ansökan tar kommunen ut en avgift för handläggning i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa för 
Båstads kommun. Timavgiften är 1035 kronor under 2023.  

Avgiften är: 
Ansökan om inrättande av avloppsanläggning med ansluten WC, upp till 5 p.e. 6 x timtaxan  
Ansökan om inrättande av avloppsanläggning med ansluten WC, 6-25 p.e.  9 x timtaxan 
Ansökan om inrättande av avloppsanläggning med ansluten WC, 26-200 p.e. 12 x timtaxan 
Ansökan om inrättande av sluten tank       5 x timtaxan 
Anmälan om inrättande av avloppsanläggning utan ansluten WC    5 x timtaxan 
Ansökan om anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning  4 x timtaxan 
Anmälan om ändring av avloppsanläggning      5 x timtaxan 
(Gäller vid väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning,  
exempelvis påkoppling av ny byggnad eller utökad infiltrationsyta) 
 
Underskrift – entreprenör/sökande 

Ort och datum 
 
 

Namnförtydligande 

Underskrift 
 
  

Ombudsintyg 
 jag godkänner att entreprenör för min talan i detta ärende-        

Ort och datum 
 
 

Namnförtydligande, fastighetsägare 

Underskrift, fastighetsägare 
 
  

Förenklad delgivning 
I de fall beslut kan överklagas använder vi oss oss av förenklad delgivning. Information om detta finns på www.bastad.se. 
 
Behandling av personuppgifter 
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter, hittar du på www.bastad.se/kommun-och-
politik/kundcenter-2/hantering-av-personuppgifter 
 
Blanketten skickas till: Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad samhallsbyggnad@bastad.se 
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