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POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

 

Blanketten skapad 2018-05-16 

  

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar, 
handläggs med avgift enligt fastställd taxa 

Sökande och fakturaadress VAR GOD TEXTA  
Namn Personnr Telefon hem 

                  
Adress Postadress Telefon arbete 

                  
E-postadress Mobil 

            

Ansökan eller anmälan 

 Ansökan om tillstånd att inrätta avlopps-
anordning med vattentoalett ansluten 

 Anmälan om inrättande av avloppsanordning för bad-, 
disk- och tvättvatten 

Fastigheten där avloppet ska utföras 
Fastighetsbeteckning 

           
Adress Postadress 

            
Fastighetsägare om annan än sökande Telefon 

            
Adress till fastighetsägare Postadress Mobil 

                  

Hus 

 Permanentbostad  Nybyggnation Antal hushåll som ska anslutas      _______ st 
 Fritidsbostad  Ombyggnation Antal byggnader som ska anslutas      _______ st 
 Annan byggnad, ange vad:       

Gemensamhetsanläggning 

 Gemensam reningsanläggning utförs tillsammans med fastigheten/-erna (fastighetsbeteckning) 
       

Tänkt entreprenör 
Namn Telefon 

            
Adress Postadress Mobil 

                  
E-postadress 

      
Var god vänd 

http://www.habo.se/
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Typ av förbehandling eller sluten tank för wc-vatten 
Fabrikat Modell Volym 

 Slamavskiljare WC + BDT m3 
Fabrikat Modell Volym 

 Slamavskiljare BDT enbart m3 
Volym 

 Annat, exvis sluten tank m3 

Efterbehandling / Reningsverk 
Bäddens area Bäddens area 

  Infiltration       m2  Markbädd m2 

  Reningsverkets fabrikat 
bifoga faktablad 

 Annat, skriftlig redogörelse bifogas 

Ange här reningsverkets efterpolering, UV-ljus, luftad bädd, kalkfiltermassa eller annat: 

Ange här markbäddens fosforavlastning, kalkfiltermassa, fällning i slamavskiljare, urinseparering eller annat: 

Skyddsavstånd avstånd från avloppsanläggning till: 

Vattentäkt på egen tomt m  Grävd  Borrad  Annat 

Vattentäkt på annan tomt, ange fastighet m  Grävd  Borrad  Annat 

Tomtgräns m Sjö, vattendrag m 
Uppställningsplats slamtömningsfordon m Eventuellt bergvärmehål m 

Till ansökan/anmälan ska alltid bifogas 
Situationsplan/tomtkarta i lämplig skala (se bifogat exempel) ska utvisande följande: 
• fastigheten med byggnader, vägar, ledningsdragning, avloppsanordningens läge samt dess ingående delar
• vattentäkters och bergvärmehåls läge inom 100 m från den planerade avloppsanordningen

Produkt- och faktablad för valt minireningsverk, slamavskiljare, filterkassetter, moduler och liknande 

För snabbare handläggning bifoga om aktuellt: 
• Ritning/läggningsanvisning av efterbehandlingen i markbädd eller infiltration
• Kornfördelningsdiagram/siktanalys för markmaterialet vid anläggning av infiltration

Underskrift OBS! BLANKETTEN MÅSTE SKRIVAS UNDER
Datum (åååå-mm-dd) Ort Namnförtydligande (var god texta) 

Underskrift 

Underskriven blankett sänds till 
Håbo kommun 
Miljöenheten
746 80 Bålsta 
eller till e-post: miljoavdelningen@habo.se

Avgift 
Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 
Avgift för handläggning kan tas ut även om ansökan 
återtas. Mer information finns på www.habo.se. 

maria.sandgren
Maskinskriven text

maria.sandgren
Maskinskriven text
Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (dataskyddsförordningen)

maria.sandgren
Maskinskriven text

maria.sandgren
Maskinskriven text

maria.sandgren
Maskinskriven text
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att kunna fatta beslut i ditt ärende gällande din ansökan/anmälan om enskilt avlopp. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg-och miljönämnden i Håbo kommun.Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

maria.sandgren
Maskinskriven text



3 (4) 

Hur man fyller i avloppsansökan/anmälan 
Sökanden 
Uppgifter under denna rubrik gäller den sökandes bostadsadress och andra kontaktuppgifter var vi kan nå dig per brev 
eller telefon. Det är sökande som faktureras handläggningsavgiften.  

Ansökan eller anmälan 
Sätt kryss i lämplig ruta. Ska en vattentoalett kopplas till anläggningen ska rutan för ansökan kryssas i. Om anläggningen 
enbart utförs för bad, disk och tvättvatten ska rutan för anmälan kryssas i. 

Fastighet där avloppet ska utföras 
Uppgifterna gäller fastigheten där avloppet ska anläggas. Fastighetsbeteckning består av traktnamn och siffror med 
kolontecken t ex Karlsro 2:97. 

Hus 
Här kan du kryssa i flera rutor om det behövs. Ange om avloppsanläggningen är gemensam för flera byggnader eller med 
andra hushåll. 

Gemensamhetsanläggning 
Ifylls om anläggningen är gemensam för flera hushåll. Ange fastighetsbeteckning eller adressuppgifter för alla bostäder 
som ska anslutas. 

Tänkt entreprenör 
Ifylls om du vet vilken entreprenör som ska anlitas. Du ska ge entreprenören en kopia på det färdiga tillståndsbeslutet. 

Typ av förbehandling - sluten tank 
För enfamiljshus med wc krävs slamavskiljare på minst 2 m3. Vid fosforfällning i slamavskiljaren krävs större volymer, 
upp till 3-4 m3. För enbart BDT-avlopp krävs också slamavskiljare. Sluten tank för wc-vatten tillåts i undantagsfall och 
vid extraordinära omständigheter. BDT= bad-, disk-, tvättvatten. 

Efterbehandling / Reningsverk 
Om annan lösning än de uppräknade väljs, var vänlig bifoga en skriftlig redogörelse. När infiltration väljs ska i regel en 
jordprovtagning och siktanalys utföras för att handläggaren ska kunna bedöma om markprofilen är möjlig att infiltrera. 
Lermaterial går inte att infiltrera. Vid anläggande av infiltration i mark eller markbädd krävs alltid en provgrop på minst 
2-3 meters djup som inspekteras av oss vid platsbesöket. Reningsverkets produktbeskrivning ska bifogas ansökan.

Markbädd för wc ska fosforavlastas 
Enligt naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanordningar (NFS 2006:7) klarar en fosforavlastad markbädd 
normal skyddsnivå ur fosforsynpunkt, d.v.s en reduktion på minst 70 % av inkommande fosfor till anordningen. Studier 
av traditionella markbäddar utan extra fosforavlastning visar, i bästa fall, en varaktig reduktion av fosfor på 50 %. 
Gängse metoder för fosforavlastning är: fosforfällning i slamavskiljare, fosforfälla med kalkfiltermassa i bäddens utlopp 
eller urinseparering.  

Skyddsavstånd 
Uppgifter om avstånd till närliggande vattentäkter är obligatoriska uppgifter. Det avstånd som ska anges är kortaste 
avstånd från vattentäkt till markbädd, infiltration eller utsläppspunkt i minireningsverk. Som vattendrag räknas även 
större bäckar. Avstånd till farbar väg och uppställningsplats för tömningsfordon kan avgöra placering av verk och 
slambrunn för att slamtömning ska kunna ske.  
Vad som är högsta grundvattennivån avgör mycket vid en avloppsprojektering, om bädden ska höjas upp, tankar 
förankras, placering i högre terräng, m.m. För bestämning av grundvattenytans nivå kan man titta i en grävd brunn på 
tomten. Om grävd brunn saknas är en provgrop lämplig till att avgöra om grundvattnet ligger ytligt. 

Underskrift 
Underskriften intygar att alla lämnade uppgifter är sanningsenliga. 
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Exempel på situationsplan 
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