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ANSÖKAN/ANMÄLAN AVSEENDE ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 

 Var god fyll i båda sidor Ansökan skickas till: Miljöenheten, 511 80 KINNA         
Eller via e-post till: miljoenheten@mark.se 

TÄNK PÅ: 
För snabbare handläggning är det betydelsefullt att ansökan är komplett från början. För att ärendet ska betraktas 
som komplett ska en ansökan innehålla en korrekt ifylld och undertecknad ansökningsblankett samt: 

En situationsplan (karta) i skala 1:2000 på vilken ska tydligt framgå läget för: 
• Tomtgräns, hus (befintliga och planerade), väg och uppställningsplats för slamtömningsfordon.
• Avloppsanläggning (förslag till placering).
• Egen vattenbrunn (befintlig eller planerad).
• Ytvatten (sjö, bäck, dike).
• Samtliga vattenbrunnar inom ett avstånd av 200 meter från avloppsanläggningen (skall ritas in med

angivande av avstånd). Gäller även planerade vattenbrunnar.

En situationsplan (karta) i skala 1:500 på vilken ska tydligt framgå läget för: 
• Avloppsanläggning (förslag till placering). Rita in avloppsanläggningens alla delar inklusive

grundvattenrör.

Vid anläggande av avlopp på annans fastighet: Om hela eller delar av avloppsanläggningen placeras på annans 
fastighet bör fastighetsägaren ge tillåtelse att så får ske. Ett avtal er emellan bör under sådana omständigheter 
biläggas avloppsansökan. För hjälp med avtalsservitut kontakta Lantmäteriet.  

Vid anläggandet av minireningsverk eller annan fosforavskiljande anordning: Serviceavtal krävs. Upprättat 
serviceavtal med tillverkare eller entreprenör kan bifogas ansökan eller i samband med färdigställandet av 
anläggningen. Alternativt kan en beskrivning på hur service ska kunna genomföras av sakkunnig bifogas ansökan. 

Avgifter och information: För handläggning och utfärdande av tillstånd till nytt enskilt avlopp uttages en avgift. 
Storleken på avgiften beror på vad ansökan avser. Kommunfullmäktige fattar beslut om avgifter och taxor. För att vi 
ska kunna handlägga din ansökan behöver den vara så komplett som möjligt. Är du osäker, kontakta oss gärna. 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Adress Postadress 

Sökande 
Namn Personnummer 

Adress Postadress 

Telefon (dagtid) e-post

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn Personnummer 

Adress Postadress 

Telefon (dagtid) e-post
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ANSÖKAN/ANMÄLAN AVSEENDE ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 

 Var god fyll i båda sidor Ansökan skickas till: Miljöenheten, 511 80 KINNA         
Eller via e-post till: miljoenheten@mark.se 

Information om fastighetens avloppsanläggning 
Finns någon typ av avloppsanläggning idag      ☐  Ja      ☐  Nej Om ja, specificera: 

Hur många hushåll ska anslutas till avloppsanläggningen: 
Typ av bostad:              ☐  Åretruntbostad              ☐  Fritidsbostad

Avloppsvattnet avses att renas/tas om hand på följande vis: 
Allt avloppsvatten till (ett eller flera alternativ kan väljas):     ☐  infiltration        ☐  markbädd
☐ biomoduler, fabrikat:

☐ Minireningsverk (fabrikat och beskrivning bilägges ansökan)

☐ Fosforfilter, fabrikat:
☐ Kemfällning av fosfor (☐  i slamavskiljaren-, ☐  i ledningsnätet) fabrikat:

Andra lösningar för WC- respektive BDT-vatten (Bad-, dusch- och tvättvatten)
☐ WC-vatten till sluten tank (☐  vakuumspolning;  ☐  normalspolning)
BDT-vatten till:  ☐ infiltration  ☐ markbädd  ☐ gråvattenfilter (fabrikat och beskrivning bilägges ansökan)
☐ Annan typ, specificera:
☐ Separationstoalett (urin till BDT-avlopp)       ☐  Separationstoalett (urin till uppsamlingsbehållare)
☐ Mulltoa    ☐  Torrdass    ☐  Stor biologisk toalett, till exempel multrum    ☐  Annan typ, specificera:
☐ Badkar > 300 liter ska anslutas

Slamavskiljare och spridningsanordning avses att ordnas enligt följande 
Slamavskiljare    ☐  Befintlig   ☐  Ny Antal kamrar: Våtvolym, m3: 

Spridningsledningarnas sammanlagda längd, meter: Antal spridningsledningar: 

Vid anläggande av minireningsverk eller markbädd krävs efterpolering. Beskriv dess utformning och storlek: 

Fördelningsbrunn     ☐  Befintlig    ☐  Ny Kommer det att finnas skibord till alla spridningsledningar?  ☐  Ja    ☐   Nej

Skyddsavstånd 
Avstånd från avloppsanläggningen till egen vattenbrunn (meter): Finns energibrunnar inom 50 meter?   ☐  Ja   ☐   Nej 

Finns det andra vattenbrunnar inom ett avstånd av 200 meter?       ☐  Ja        ☐  Nej
Finns det mindre ytvatten  (öppna/täckta diken, åar och bäckar) inom 50 m från utsläppspunkt:     ☐  Ja          ☐  Nej

Markundersökningar (kan kompletteras i samband med en eventuell provgropsinspektion) 
Avstånd markyta – berggrund       ☐  Mindre än 0,5 meter       ☐  0,5 – 1,0 meter       ☐  1,0 – 1,5 meter       ☐  Större än 1,5 meter

Avstånd markyta – grundvatten    ☐  Mindre än 0,5 meter      ☐  0,5 – 1,0 meter       ☐  1,0 – 1,5 meter        ☐  Större än 1,5 meter

Namnteckning 
Datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Gäller ansökan nybyggnation      ☐  Ja      ☐  Nej

mailto:mhn@mark.se
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Marks kommun 
Postadress: 
511 80 Kinna 
Telefon:  
0320 21 70 00 

Information om personuppgiftsbehandling 

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskydds-
förordning.  

Personuppgiftsansvarig 
Bygg- och miljönämnden 
511 80 Kinna 
Epost: bmn@mark.se  

Dataskyddsombud 
Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@borasregionen.se eller telefon 0709 487 331. 

Ändamålet med behandlingen 
Personuppgifterna samlas in i syfte att handlägga ärenden inom nämndens ansvarsområden, så som 
plan- och bygglovslagstiftningen samt miljölagstiftningen. Uppgifterna kan även användas för att  
genomföra enkäten Löpande insikt. 

Rättslig grund för behandlingen 
Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning. 

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?  
Inom kommunen kommer endast berörd personal samt personuppgiftsbiträde som kommunen tar hjälp 
av att hantera uppgifterna. Dessutom kan uppgifterna komma att överlämnas till Enkätfabriken för  
genomförandet av enkäten Löpande Insikt, https://www.enkatfabriken.se/insikt/. Uppgifter som 
skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av 
sekretess.  

Lagringstid 
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller 
arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.  

Vilka rättigheter har du som registrerad?   
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga 
personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter 
kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet, 
https://www.imy.se/. 
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