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Tjänstedeklaration – tillstånd till 
enskilt avlopp 
Tjänstedekaration ser vi som en överenskommelse mellan dig som kund och oss som 
utförare av tjänsten. Vi garanterar att pröva din ansökan inom en viss tid och till ett 
visst pris förutsatt att du har gett oss det underlag vi behöver. 

Tjänsten – prövning av ansökan 
Alla som ska installera ett enskilt avlopp ska ansöka om tillstånd hos kommunen. 
Syftet med prövningen är att skydda yt- och grundvatten från föroreningar samt 
skydda omgivningen från olägenhet. 

Vi garanterar 
− att vi kontaktar dig inom 10 arbetsdagar om du behöver komplettera din ansökan. 
− att du får svar på din ansökan inom 6 veckor från det att din ansökan är komplett 

och eventuell provgropsbesiktning är utförd. 

Vi förväntar oss 
att din ansökan är komplett och underskriven, det vill säga 
 
− Situationsplan/tomtkarta som visar, fastighetsgränser, byggnader, var avloppet 

ska placeras, provgroparnas placering, uppställningsplats för 
slamtömningsfordon och inom 100 m var diken, täckdiken, ytvatten, 
dricksvattentäkter finns, samt inom 3o m var andra avloppsanläggningar, berg- 
och jordvärmeanläggningar och fornminnen finns. 

− Uppgifter om vald avloppsreningsmetod, t.ex. ritning av avloppsanläggningen i 
plan och sektion, uppgift om dimensionering, profil med placering i förhållande 
till befintlig marknivå och bergets yta samt analysresultat från eventuell 
jordprovtagning samt uppgift om grundvattenytans högsta nivå under året. 

− Uppgifter om reningsteknik/anläggningsdelar och uppgifter om fabrikat, storlek 
(ex. våtvolym, diameter, djup) 

Avvikelser 
Kan vi inte klara vårt åtagande blir du kontaktad och får en förklaring till dröjsmålet. 

Kostnad 
För tjänsten tas en fast avgift ut enligt politislit beslutad taxa, se Miljöbalkstaxa på 
kommunens hemsida. 

Synpunkter 
Vi vill veta vad du tycker för att kunna utveckla vår service.  
Lämna dina synpunkter via e-post till sbf@vallentuna.se eller kontakta 
miljöavdelningen på tfn o8-587 850 00. 
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