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Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning 

Datum………………. 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system Lex och Comprima, 
för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Personuppgifterna hanteras i enlighet med 

bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur Gnosjö kommun arbetar 
med behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se 

Innan du börjar arbetet med avloppsanläggningen måste du fått ett tillstånd. 

Sökanden 
Namn: Organisationsnummer/personnummer: 

Adress: Telefonnummer: 

Postnummer: Postort: 

Epost: 

Fakturamottagare 
Samma som sökande? ☐ Ja ☐ Nej, fyll i nedan 
Namn: Organisationsnummer/personnummer: 

Adress: Telefonnummer: 

Postnummer: Postort: 

Epost: E-faktura: 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsadress: 

Postnummer: Postort: 

Fastighetsägare den samme som sökande? ☐ Ja ☐ Nej, Vem? 

Om nej, finns överenskommelse med fastighetsägare? ☐ Ja ☐ Nej 

Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506 www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 
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Entreprenör 
Kopia på beslutet kommer skickas till entreprenören 

Firmanamn: Ansvarig utförare: 

Adress: Telefonnummer: 

Postnummer: Postort: 

Epost: 

Ansökan/anmälan avser 

☐Ny avloppsanläggning med ansluten toalett och vatten från bad, disk och tvätt.

☐Ny avloppsanläggning utan ansluten toalett (bara vatten från bad, disk och tvätt).

☐Ändring av avloppsanläggning

☐Inrättande av annan toalett än vattentoalett. Till exempel förmultningstoalett, eltoalett eller liknande.

Skyddsavstånd 

Djup på provgrop__________ meter. (Om möjligt minst två meter) 

Grundvatten 

☐Grundvatten har påträffats. ___________ meter under markytan.

☐Grundvatten har inte påträffats.

Avstånd till berg 

☐Berg har påträffats. _____________ meter under markytan.

☐Berg har inte påträffats.

Uppgifter om skyddsavstånd för infiltration 

☐Ansluten till kommunalt vatten.

☐Avstånd till egen vattentäkt, ___________ meter.

☐Avstånd till grannes vattentäkt, ______________ meter. (Om mindre än 100 meter)

☐Avstånd till sjö eller vattendrag, _____________ meter. (Om mindre än 100 meter)

Avstånd till eventuell bergvärme/jordvärmeslinga ______________________ meter 

Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506 www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 
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Tillgänglighet för slamtömning 

☐Slamavskiljaren/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande till marknivån vid 
slamtömningsfordonets uppställningsplats. 

☐ Slamavskiljaren/tankens botten hamnar lägre än 6 meter i förhållande till marknivån vid 
slamtömningsfordonets uppställningsplats. 

Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank är________________ meter. 

Avståndet från tömningsfordon och slamavskiljare/tank bör vara under 10 meter. Om avståndet är längre 
kan SÅM komma att ta ut en extra avgift för slangdragning. 

Anläggningen ska betjäna 

☐Permanentbostad ☐Fritidshus ☐Annat, ______________________________ 

Information om hushåll 

Antal hushåll: _____________________ Antal personer: _________________________ 

Gemensam anläggning med grannfastighet? 

☐Nej ☐Ja, vilka? _____________________________________________________________ 

Typ av toalett 
Om anläggningen inte är ansluten till toalett kan du hoppa över detta. 

☐Vattentoalett ☐Förmultningstoalett 

☐Toalett med urinsortering, fabrikat____________________________________________________ 

☐Annat, __________________________________________________________________________ 

Slamavskiljare 

Vid installation av ny slamavskiljare ska denna vara typgodkänd för sitt område. Storleken ska vara 
anpassad för antalet personer som ska använda anläggningen. 

☐Ny slamavskiljare ☐Befintlig slamavskiljare, ange ålder______________________________ 

Våtvolym i kubikmeter, (m3) _________________________________ 

Fabrikat____________________________________________________ 

Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506 www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 
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Behandling 
Fyll i det som är aktuellt för din anläggning. 

Infiltration 

☐Normal ☐Tät ☐Förstärkningslager, tjocklek _____________ cm 

☐Makadam-/spridningslagrets underkant är under markyta, ____________ meter 

☐Makadam-/spridningslagrets underkant är över markyta, ____________ meter 

Total spridningsyta________________________m2 

Antal spridningsledningar/kassetter/moduler ________________ 

Fabrikat _________________________________ 

Kompaktfilter eller biomodul 

Total spridningsyta________________________m2 

Fabrikat _________________________________ 

Markbädd 
☐Normal ☐Upphöjd ☐Tät 

Total spridningsyta________________________m2 

Antal spridningsledningar ________________ 

Efterbehandling? 

☐Ja ☐Nej, utsläpp till __________________________________ 

Minireningsverk 

Fabrikat _________________________________ 

Efterbehandling? 

☐Ja ☐Nej, utsläpp till __________________________________ 

Efterbehandling 
Behövs om din anläggning är markbädd eller minireningsverk. Vissa andra anläggningar kan kräva 
efterbehandling. 

☐Nej ☐Ja, fosforkälla ☐Ja, annan _________________________ 

Utsläpp till__________________________________________ 

Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506 www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 



    
 

    
      

      
 

 

 

       

  

         

 

    

        

   

      

  

   
              

       

 

            

         

 
 

 
   

 

    
      

 

          
 

  

__________________________ 

_______________________________ ____________________________ 

Sida 5 av 6 

Pumpbrunn 

☐Nej ☐Ja med larm ☐Ja, utan larm 

Sluten tank 

☐Toalett ☐Toalett och bad-, disk- och tvättvatten ☐Annat_________________________ 

Bilagor 

☐Situationsplan med måttangivelser. Obligatoriskt! 

☐Grannintyg (Obligatoriskt om granne finns inom 100 meter) 

☐Siktanalys (från infiltrationsplatsen) 

☐Funktionsbeskrivning (till exempel produktblad från tillverkaren) 

☐Annat ______________________________________________ 

Upplysning om avgift 
Avgift kommer att tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. För ytterligare upplysningar kontakta 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Avgift tas ut även vid avslag. 

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning ska lämnas i god tid före arbetsstart. 

Innan arbetet kan påbörjas måste du fått ett tillstånd. 

Underskrift 

Datum och ort 

Sökandes underskrift Namnförtydligande 

Blanketten skickas till Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö eller 
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se 

Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506 www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 
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Information 
Blanketten ska användas för att ansöka eller anmäla inrättande av avloppsanläggning. 

Ansökan skickas till Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö eller 
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se. Vid frågor ring växeln tel. 0370- 33 10 00 för vidarekoppling. 

Med vattentäkt menas ett grundvattenmagasin, en sjö eller vattendrag där du eller din granne hämtar sitt 
vatten. Det vill säga det vatten som ska renas och bli dricksvatten. 

I en slamavskiljare finns en eller flera kammare som låter slammet i avloppsvattnet sjunka till botten. 

Information om förenklad delgivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan komma att använda sig av för enklad delgivning i ditt ärende. 

Vi skickar ut två brev 

Det första brevet innehåller den handling, till exempel ett beslut, som du ska ha. Det andra brevet innehåller 
ett kontrollmeddelande om att vi har skickat handlingen till dig. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att du har fått ta del av handlingen när två veckor har gått från den 
dagen det första brevet skickades. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. 

Exempel: 

Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Du har tre veckor på dig att 
överklaga beslutet och då börjar de tre veckorna räknas från 15 mars till 5 april. 

Det tar alltså fem veckor efter att beslutet (första brevet) skickats, till att det har vunnit laga kraft. 

Varför två brev? 

För att vara säker på att du som mottagare får informationen skickar samhällsbyggnadsförvaltningen två 
brev. Två brev minskar risken för fel. 

Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506 www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 
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