
Anmälan om ändring av 
befintlig 
avloppsanläggning 
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SID 1/5 

SKICKA TILL 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

MILJÖAVDELNINGEN 
186 86 VALLENTUNA

E-POST: MILJO@VALLENTUNA.SE 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
186 86 VALLENTUNA  
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handläggningen av anmälan påbörjas först då anmälan är komplett. Kontrollera 
därför en extra gång att du har fyllt i alla uppgifter i blanketten! Glöm inte 
underskriften! 

Anmälan avser fastighet: .....................................................................  

med adress:  ......................................................................................  

Om anläggningen är planerad på 
annan fastighet än ovan, ange vilken: ...................................................  

Datum och diarienummer för befintligt tillstånd:  ....................................  

Inform ation  

Det är fö rbjudet att ändra tillståndspliktiga avloppsanordningar utan att anmäla 

detta till  Bygg- och miljötillsynsnämnden om åtgärden medför väsentlig ändring  av 

avloppsvattnets mängd eller sammansättning (Förordningen (1998:899) om miljö- 

farlig verksamhet och hälsoskydd, 14 §).  

Såväl en  ökning som en minskning av belastningen till avloppsanläggning betraktas 

som en v äsentlig ändring. 

När må ste du anmäla ändring av avloppsanläggning? 

• Vid renovering av infiltration/markbädd råder anmälningsplikt. Då du

gräver om en markbädd eller infiltrationsbädd anses det vara en sådan

åtgärd som kan medföra en väsentlig ändring av avloppsvattnets

sammansättning, även om syftet är att förbättra anläggningen.

När måste du ansöka om nytt tillstånd för avloppsanläggning? 

• Att ändra platsen för befintlig infiltration betraktas som omlokalisering

vilket kräver nytt tillstånd.

• Att byta anläggningsteknik kräver nytt tillstånd, t.ex. från infiltration till

markbädd eller minireningsverk.

När behöver du inte anmäla ändring av avloppanläggning? 

• Vid ersättning av t.ex. en (bristfällig) slamavskiljare mot en ny på samma

plats anses inte vara en anmälningspliktig ändring.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
186 86 VALLENTUNA  
ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 

Orsak till ändring av avloppsanläggning: 

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

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

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

Anmälan om ändring av befintligt tillstånd för: 
☐ WC-avlopp Enligt 9 kap 7 § Miljöbalken 
☐ BDT-avlopp Enligt 9 kap 7 § Miljöbalken 

Sökande 
NAMN PERSON/ORG NR 

ADRESS POSTADRESS 

E-MAIL TELEFON 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
NAMN PERSON/ORG NR 

ADRESS POSTADRESS 

E-MAIL TELEFON 

Entreprenör (för avloppsinstallationen) 
NAMN TELEFON E-MAIL

ADRESS POSTADRESS 

Huset (sätt kryss för tilltänkta åtgärder/förhållanden): 
☐ Permanentbostad
☐ Fritidshus

☐ Ombyggnad
☐ Nybyggnad

Antal boende: ................................ personer 

Dagvattnet leds till: (regnvatten från tak, stuprör etc.) 

☐ Öppetdike ☐ Åkerdräneringssystem ☐ Stenkista ☐ Gräsmatta
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
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ORG NR 212000-0027 
TELEFON 08-587 850 00 
FAX 08-587 851 00 

Vattentäkt 
☐ Egen brunn
☐ Gemensam vattentäkt som

omfattas av
dricksvattenföreskrifter SLVFS
2001:30*

☐ Gemensam mindre vattentäkt
☐ Endast sommarvatten

*Större vattentäkter som betjänar mer än 50 personer eller tar upp mer
än 10 m3/dygn 

Avstånd från den planerade avloppsanläggningen till: 

Egen vattentäkt .......................................................................... meter 

Grannes vattentäkt, inom 100 m radie ........................................... meter 

Dike/vattendrag .......................................................................... meter 

Närmsta tomtgräns ..................................................................... meter 

Egen/grannars bergvärmehål ……………………………………………………………..meter 

Avstånd mellan anslutningspunkt för 
slamsugning (slamavskiljare/sluten tank) 
och uppställningsplats för slamsugbilen .........................................  meter 
Bör vara högst 10 meter enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

Förbehandling/ 
Omhändertagande 

Fabrikat Våtvolym 
(m3) 

☐ Slamavskiljare WC +
BDT (trekammarbrunn)

☐ Slamavskiljare BDT
(tvåkammarbrunn)

☐ Sluten tank

☐ Biologiskt/kemiskt
reningsverk

Annat:  ..............................................................................................  

 .........................................................................................................  

Typ av brunn:  Grannes brunn: 
☐ Borrad ☐ Grävd ☐ Borrad ☐ Grävd

Djup………………………m  Djup…………………………m 
 (Om mer än en granne, bifoga uppgifter) 
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186 86 VALLENTUNA  
ORG NR 212000-0027 
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Fosforavlastning (i förekommande fall) 
Typ ...................................................................................................  

Pumpanläggning (i förekommande fall) 

Typ .....................................................Pumpvolym .............................  

Tryckledning, typ ................................................................................  

Efterbehandling 
☐ Infiltration ☐ Singelbädd/stenkista ☐ Markbädd

Storlek på efterbehandling i m3……………………………………………………………………… 

☐ Annan efterbehandling: ....................................................................  

För att kunna göra en bedömning av markförutsättningarna på 
platsen behöver miljöavdelningen besiktiga provgropar  

När planeras provgropar vara grävda och färdiga för besiktning? 

Datum ...............................................................................................  

Grundvattnets högsta nivå fastställd till ................. meter under markytan 

Datum ...............................  

Till ansökan bifogas tekniskt underlag innehållande: 

☐ Situationsplan över fastigheten

☐ Sektionsritning av avloppsanläggningen

☐ Befintligt tillstånd

Avgift 

För handläggning av anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning 
kommer en timavgift att tas ut enligt taxa fastställd av kommun-
fullmäktige 2009-11-09 KF § 80 och justerad 2017-12-11 KF § 180. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 1 
186 86 VALLENTUNA  
ORG NR 212000-0027 
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Information om behandling av personuppgifter 

Vallentuna kommun är en personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 
personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma 
att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för 
att kunna handlägga ditt ärende. Läs gärna hela vår information om behandling av 
personuppgifter på vår webbplats www.vallentuna.se/kommun-och-politik/
arenden-och-handlingar/hantering-av-personuppgifter. Där beskriver vi dina 
rättigheter och hur kommunen samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Underskrift (sökande) 

ORT, DATUM UNDERSKRIFT 

NAMNFÖRTYDLIGANDE 
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