
ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159 

Personuppgifterna i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i 
register inom miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering 
av personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr 

Administrativa uppgifter 

Obligatoriska fält * 

Vid avstyckning, ange om möjligt namn på blivande fastighet: 

Fastighetsbeteckning för samtliga anslutna fastigheter*: 

Fastighet som anläggningen ska ligga på*: 

Fastighetsadress(er): 

Fakturaadress*: Postnummer*: Postort*: 

Förnamn (på sökande)*: Efternamn (på sökande)*: Personnummer*: 

E-post: Telefon: 

Namn på fastighetsägare (om annan än sökande): 

E-post: Telefon: 

Det finns bom på vägen till fastigheten 

Nuvarande förhållanden* 

WC (vattentoalett) Latrinhämtning Latrinkompostering Eltoalett 

WC avleds till: BDT (bad, disk, tvätt) avleds till: 

Ny byggnad/hus ska uppföras, inga befintliga installationer finns Övrigt: 

Förutsättningar för ansökan 

Användning av byggnad(er)* 

Permanentbostad Fritidsbostad Planerad permanentbostad Annat: 

Vattenförsörjning* 

Kommunalt nät Egen brunn Gemensamhetsanläggning Fastighet där vattentäkten ligger: 

Borrad brunn Borrdjup (m): Grävd brunn Djup (m): 

Markbeskaffenhet där avloppsanläggningen planeras 

Lera Morän Grus/sand Berg Annat: 

Avstånd från avlopp till vattendrag, sjö m.m.: Avstånd/djup från avlopp till högsta grundvattenyta (m): 

Övrigt: 
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ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP 

Antal enheter som ansluts/installeras* (fyll i den/de enheter som ska anslutas till avloppsanläggningen)

WC, antal: Urinsorterande toalett, antal: Vakuumtoalett, antal: 

Handfat Dusch Badkar, antal, volym: Tvättmaskin Diskbänk Diskmaskin 

Övrigt (t.ex. pool, badtunna, reningsutrustning för dricksvattnet): Antal personer i hushållet: 

Typ av anläggning för avloppsvatten* (fyll i vilken typ av anläggning som ska installeras)

Slamavskiljare Fabrikat, modell: Våtvolym (l): 

Markbädd Fabrikat, modell: Storlek (m²): 

Infiltration Fabrikat, modell: Storlek (m²): 

Sluten tank Fabrikat, modell: Våtvolym (l): 

WC som ska anslutas till den slutna tanken Fabrikat, modell: Genomsnittlig spolvolym (l): 

Minireningsverk Fabrikat, modell: Våtvolym (l): 

Annan anläggning, beskriv: 

Kompletterande reningssteg (t.ex. extra fosforrening): 

Övrigt 

Ev. utlopp från anläggningen leds till: 

Finns möjlighet till provtagning av renat avloppsvatten? Nej Ja Om ja, ange var: 

Jag har tagit del av arbetsmiljöreglerna för slamtömning och intygar att avloppsanläggningen kommer att utformas så att 
arbetsmiljöreglerna följs. Broschyr ”Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp” nås via Telge Återvinnings hemsida. 

Arbetet kommer att utföras* 

I egen regi Av entreprenör, ange namn: 

E-post: Telefon: 

Jag ger entreprenören fullmakt att sköta kontakterna med miljönämnden gällande min ansökan om tillstånd för avloppsanläggning på 
min fastighet. Jag är medveten om att jag som fastighetsägare alltid har det fulla ansvaret för avloppsanläggningens utformning, 
funktion och drift. 

Övriga uppgifter: 
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Checklista för bilagor 

Planritning/situationsplan med höjdkurvor, helst i skala 1:400, alternativt 1:1000. Egen dricksvattenbrunn och andra 
brunnar inom 150 meter från avloppsanläggningen ska redovisas, bifogas alltid. * 

Anläggningsritning eller broschyr med teknisk beskrivning och skiss av anläggningen, bifogas alltid. * 

Intyg om samråd med grannar eller övriga som anses berörda, handläggningstiden förkortas om intyget bifogas. 
Använd separat blankett! 

Resultat från markundersökning (t.ex. siktanalys från jordprov), bifogas vid ansökan om infiltrationsanläggning. 
Ibland kan miljökontoret ha speciella krav på var prover ska tas. Vid tveksamhet, samråd med 
handläggare på miljökontoret. 

Åtgärdsbehov i befintligt hus vid kretsloppsanpassning av enskilt avlopp, bifogas alltid när ansökan inte gäller en 
kretsloppsanpassad anläggning (se nedan, ”Vad är en kretsloppsanpassad anläggning?”). Använd se

 

parat 
blankett! 
Analysresultat för dricksvatten (max 3 år gammalt), samt utlåtande från tillverkare att avloppsanläggningen har 
förutsättning att fungera tillfredsställande med det inkommande vattnet till anläggningen, bifogas alltid vid ansökan 
om minireningsverk. 
Övrigt: 

Underskrift* 
Ort: Datum: 

Namnteckning: Namnförtydligande: 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun 
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 

Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se 

Telefonnummer kontaktcenter: 
08-523 010 00

Mer information finns på 
www.sodertalje.se/enskiltavlopp 

Vad är en kretsloppsanpassad anläggning? 
Enligt miljöbalken ska kretslopp och resurshushållning eftersträvas. För att möjliggöra detta har kommunen 
etablerat ett kretsloppssystem där källsorterat toalettavfall tas emot och renas från smittämnen. Därefter 
återförs näringen till odling. För detta behöver ledningar för WC respektive bad-, disk- och tvättvatten 
separeras, och WC ledas till en sluten tank. Toaletten behöver vara extremt snålspolande (maximal 
genomsnittlig spolvolym på 1 liter). Kretsloppsanpassning kan också uppnås genom att ha torrtoalett med 
latrinkompostering eller annan lösning där toalettavfallet behandlas och omhändertas på egen fastighet. 

Läs gärna mer om detta i kommunens broschyr om enskilt avlopp. Kontakta miljökontorets 
avloppshandläggare för mer information. Det finns även mycket bra information på Avloppsguidens 
webbsida: www.avloppsguiden.se 

Information om debitering 
Miljökontoret tar ut avgift för att handlägga anmälan/ansökan enligt gällande miljötaxa. Miljötaxan finns att 
hitta på www.sodertalje.se/enskiltavlopp under "Vad kostar det att ansöka?".
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