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Ansökan om tillstånd – Inrättande av 

avloppsanordning
Blanketten skickas till: Miljöenheten 
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se 

Fastighet som avses * = Obligatoriskt fält.
Fastighetsadress* Fastighetsbeteckning* 

Ägare: Förnamn* Efternamn* Organisations-/personnummer* 

Utdelningsadress* Tel. dagtid (även riktnr)* 

Postnr* Postort* E-postadress

Typ och utformning* 

□Avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

□Ändrad belastning på befintlig anläggning 

□Ny enskild avloppsanläggning utan anslutning till WC 

Avstånd – ange närmaste avstånd i meter från avloppsanordningens ytterkant (ej utloppsledning) till: 
Fastighetsgräns Farbar väg för slamsugningsfordon 

Egen brunn □Uppströms/□Nedströms avloppsanordning

Brunn på grannes fastighet □Uppströms/□Nedströms avloppsanordning

Ytjord- eller bergvärmepump □Uppströms/□Nedströms avloppsanordning

Ytvatten, vattendrag, dike etc. □Uppströms/□Nedströms avloppsanordning

Vattenförsörjning 

□Befintlig □Planerad 

□ Egen brunn  □ Gemensam brunn  □ Kommunalt vatten 

Borrad brunn, djup m Grävd brunn, djup m 

Vattentillgång, liter/dygn 

Fortsättning nästa sida 

Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se 

www.ulricehamn.se
mailto:miljo@ulricehamn.se
mailto:miljo@ulricehamn.se
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Observera! 

Du som fastighetsägare är skyldig att inhämta eventuella tillstånd som krävs, t.ex. avtal med 
markägare, dispenser, tillstånd enligt kulturmiljölagen m.m., samt att se till att det finns framkomlig 
väg för slamtömning. 

Invänta alltid tillstånd från miljö- och byggnämnden innan du anlägger ditt avlopp. 

Handläggningen kan inte påbörjas innan ansökan är komplett! 

Bilagor 

□Situationsplan, skala 1:400-1:1000 * Kartan ska visa: fastighetsgränser; tillfartsväg för slamtömningsfordon;

avloppsanordningens placering, utsläppspunkter; samt avståndet till byggnader, ytvatten och dricksvattentäkter i det 
möjliga påverkansområdet. 

□Uppgifter om fastighetens markförhållanden, t.ex. infiltrationskapacitet/markprov, eventuella lågpunkter, berg i 
dagen och ev. avskärande dränering. 

□Teknisk beskrivning enligt miljö- och byggnämndens blanketter, vid behov bifoga tillverkarens beskrivning av vald 

anläggning* 

□Drifts- och underhållsinstruktion från leverantören

□Geohydrologisk undersökning om ...

a) anordningen placeras uppströms en dricksvattentäkt
b) anordningen riskerar att påverka en dricksvattentäkt av annanorsak
c) det råder osäkerhet om risken för förorening från anordningen.

□Övriga redovisningar

Avgifter 

Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan som leder till tillstånd. 
Avgiften är baserad på av kommunfullmäktige fastställd taxa i Ulricehamns kommun. 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din ansökan om tillstånd - inrättande av avloppsanordning har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt 
att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för 
att kunna handlägga din ansökan om tillstånd - inrättande av avloppsanordning. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna 
handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära registerutdrag 
hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 

Datum & uppgiftslämnarens underskrift* 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se 

Namn Adress 

Postnr Postort E-postadress

Entreprenörens uppgifter 

Telefon

www.ulricehamn.se
mailto:miljo@ulricehamn.se
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