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ANSÖKAN/ANMÄLAN 
 
av enskild avloppsanläggning 

 

Postadress Besöksadress Telefon  Fax E-post 
Box 62 Kyrkogatan 2  0532-170 00 vx 0532-172 59 bygg.miljo@amal.se 
662 22 Åmål www.amal.se  

 
 

Sökanden  
Namn  
  
Adress  

  
Postnr och ort  

  
Tel. bostad  Tel. arbete  

  
Mobiltel  

Personnr/organisationsnr  
  

E-post  Fax nr  

Eventuell konsult (namn och telefonnummer)  
  
Eventuell entreprenör (namn och telefonnummer)  
  

  
Fastigheten  

Fastighetsbeteckning  
  

Fastighetsägare (om annan än sökande)  

  Årsbostad    Fritidsbostad    Annat:  Anläggningen avses betjäna 
…………………….st personer 

Gemensam avloppsanläggning utförs med fastighet/fastigheterna:  
  

 
 Ansökan/Anmälan avser  

 Enskilt avlopp för WC,   Enskilt avlopp för BDT (bad-, disk-, och tvättvatten),  Sluten tank för WC 

  
Avloppsanläggning  

Toalett 

  WC                        WC med Urinseparering         Urintankens volym: __________ 

  Annan:  

Slamavskiljare 

 Typgodkänd slamavskiljare för WC                         Typgodkänd slamavskiljare för BDT 

  Annan:  

Slamavskiljt avloppsvatten leds till 

 Infiltration, Yta:_________ m2             Markbädd, Yta:___________m2  

 Annat:  

Sluten tank 

Volym:                   m3 
 



Postadress Besöksadress Telefon  Fax E-post 
Box 62 Kyrkogatan 2  0532-170 00 vx 0532-172 59 bygg.miljo@amal.se 
662 22 Åmål www.amal.se  

Nyttiggörande av växtnäring från toalettavfall (fekalier och/eller urin)  
 

 Urin kommer att spridas på:  Yta:  

 Fekalier kommer att komposteras på detta sätt:  

 Nyttiggörande av växtnäring från toalettavfall kommer inte att ske. Orsak:  

  

 
Mark- och vattentillgång  

 

 Egen mark    Anläggningen berör grannes mark  

 Egen brunn   Gemensam 
brunn  

  Borrad 
brunn  

  Grävd brunn    Kommunalt vatten  

 
Avstånd till vattentäkt/grundvatten/berg  

 

Avstånd från infiltration/markbädd till egen vattentäkt:  

Avstånd från infiltration/markbädd till grannes/grannars vattentäkt:             

Djup till berg inom infiltrations/markbäddsområde:   

Djup till eventuellt grundvatten i provgrop:  

Bedömning av djup till högsta grundvattenyta inom infiltrations/markbäddsområde:  

                   
Uppgifter som bifogas  

 
 Situationsplan  

 Kornfördelningsdiagram och uppgifter om jordarter inom infiltrations/markbäddsområde  

 Teknisk beskrivning av avloppsanläggningen  

 Uppgifter om marklutning  

 Skiss av avloppsanläggningen sett uppifrån och från sidan  

 Tillstånd för utnyttjande av annans mark för placering av avloppsanläggning  

 Intyg och/eller yttrande från berörda grannar  

 Informationsmaterial om vald anläggning t.ex. från tillverkare  

 Annat:  

 
 Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta:  

 
Namnteckning  
  

Ort  
  

Datum  

 
 
Med min namnteckning samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (SFS 
1998:204).  

  Avgift för handläggning av ansökan/anmälan tas ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa  
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