BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Bygg- och miljöförvaltningen

Så här kan ditt ärende handläggas när du ska göra ett nytt avlopp
1. Ta kontakt med bygg- och
miljöförvaltningen för att boka tid med
miljöinspektör för besök på fastigheten.
 Det är bra om du innan besöket har
satt dig in i vilken typ av
avloppsanläggning du vill göra och var
den kan placeras, detta kan en
entreprenör hjälpa till med.
 Från bygg- och miljöförvaltningen kan
du få informationsbroschyrer om
planering av avlopp och olika
avloppslösningar. Det finns även
mycket information på
www.avloppsguiden.se.
2. Besök på fastigheten. Den föreslagna
avloppslösningen och placeringen bedöms
av miljöinspektören.
 Om det är trångt eller om vattentäkter
finns nedströms den tänkta
placeringen kan du behöva anlita en
geohydrolog för att få hjälp med en
lämplig lösning.
3. Grävning av provgrop. För att bedöma om
marken är lämplig för infiltration och för
att se grundvattnets nivå i marken behöver
en provgrop grävas.
 Provgropen ska vara minst 2 m djup.
Provgropen behöver stå uppgrävd i
minst två dygn innan den kan
inspekteras av miljöinspektör.
 Ibland kan en provgrop grävas redan
till första besöket, men oftast görs ett
andra besök för att inspektera
provgropen. Många gånger krävs att
du tar ett jordprov för att se om
marken är lämplig för infiltration.

4. Skicka in ansökan. Bygg- och
miljönämndens handläggning går fortast
om ansökan är komplett från början.
5. Om du har grannar eller närboende som
kan beröras kommer bygg- och
miljönämnden ge dem möjlighet att yttra
sig över ansökan.
 Normalt får grannarna ca två veckor på
sig att komma in med synpunkter.
6. Du meddelas skriftligen beslut om tillstånd
eller avslag på din ansökan. Eventuellt kan
kompletteringar av ansökan ha begärts
dessförinnan.
 Med tillståndet följer villkor för
avloppsanläggningen.
 Du ansvarar för att anläggningen
utförs enligt villkoren.
 OBS! Du får inte börja med
avloppsanläggningen förrän du fått
skriftligt tillstånd.
7. När anläggningen färdigställts fyller du
och din entreprenör i ett intyg att
anläggningen utförts enligt
tillståndsbeslutet och skickar in det till
bygg- och miljöförvaltningen. Därefter kan
ärendet avslutas.

