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Datum 

2018-11-15 

Enskild avloppsanläggning 

Hur söker jag tillstånd? 

För att anlägga enskilt avlopp måste du först få tillstånd från bygg- och 
miljönämnden i Sigtuna kommun. Ansökningsblanketter går att hämta på Sigtuna 

kommuns hemsida eller genom att kontakta bygg- och miljöförvaltningen. 

Ansökan om tillstånd måste inlämnas i god tid innan arbetet påbörjas eftersom det 

krävs både inspektion och samråd med berörda innan tillstånd kan lämnas. Se till att 

lämna in din ansökan tillsammans med alla handlingar som vi efterfrågar i blanketten. 

I en ansökningsprocess finns flera roller inblandade. Dessa är 

sökande/fastighetsägaren och bygg- och miljöförvaltningen i Sigtuna kommun. 

Ibland är även VA-rådgivaren från Sigtuna Vatten och Renhållning AB samt 

entreprenörer inblandade. Nedan förklarar vi de olika rollerna.  

Fastighetsägare/sökande 

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för din avloppsanläggning. Du är 

också ansvarig för att skicka in de dokument som bygg- och miljöförvaltningen 

behöver i bedömningen av ett tillstånd som du ansökt för. Om du vill bygga en ny 

avloppsanläggning är du ansvarig för att skaffa sig nödvändig kunskap. Ofta gör du 

det genom att vända dig till en entreprenör som kan hjälpa till med att skriva ansökan 

samt bygga avloppsanläggningen. 

Bygg- och miljöförvaltningen
En miljö- och hälsoskyddsinspektör på bygg- och miljöförvaltningen granskar din 

ansökan och gör bedömning om den föreslagna anläggningen är lämplig. Bygg- och 
miljöförvaltningen kan också ge generell information om vanliga avloppslösningar 

men en bedömning görs i varje enskilt fall. 

VA-rådgivare 

VA-rådgivarens roll är att ge rådgivning till dig som ansöker om enskilt avlopp och 

beslutar inte i ärendet. VA-rådgivarens kostnadsfria hjälp består i att ge dig som 

fastighetsägare kunskapsunderlag om olika typer av enskilda avlopp. Även hur du kan 

gå tillväga för att åtgärda brister i befintliga avloppsanläggningar eller vid 

nyanläggning av enskilda avlopp. 

Entreprenör 

En sakkunnig entreprenör inom området enskilt avlopp kan hjälpa dig i din ansökan 

på olika sätt. Från att hjälpa dig välja teknik och fylla i ansökningsblanketten till att 

endast bygga/installera den anläggningen som du fått tillstånd till. Vad du än väljer 

bör den som utför installationen vara sakkunnig inom området.  
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Vad händer vid en ansökan? 
När en ansökan kommer in till bygg- och miljöförvaltningen startas ett så kallat 

ärende hos bygg- och miljöförvaltningen. Här nedan ser du de olika stegen som sker 

vid handläggning av ett sådant ärende. Det är inte förrän du som sökt visar att 

anläggningen är installerad på det sätt som tillståndet anger genom att skicka in en 

entreprenörsrapport som ärendet avslutas. Om du har ett ärende med föreläggande 

om förbud mot utsläpp på fastigheten är det även då som det ärendet avslutas. Det är 

även nu som Lantmäteriet får meddelande från oss att ta bort anteckningen om 

förbud på fastigheten.  

1. Ansökningshandlingar

Börja med att fundera igenom vilken anläggning som passar på din tomt och fyll i 
uppgifterna på bygg- och miljöförvaltningens ansökningsblankett. En komplett 
ansökan går snabbare att handlägga. För att ge ett fullgott underlag till beslut om 
tillstånd behöver din ansökan innehålla följande uppgifter:

 Fullständigt ifylld ansökningsblankett 

 Tomtkarta (situationsplan) där den föreslagna anläggningen inklusive 

slamavskiljare, slutna tankar och rörledningar är utritad. På tomtkartan ska 

också närliggande dricksvattenbrunnar inom 150 meter redovisas med 

avstånd och riktning (pil) från den föreslagna anläggningen. Observera att det 

är mycket viktigt att ange samtliga dricksvattenbrunnar.  

 Skiss på den föreslagna anläggningen med dimensionering, dvs. längd och 

bredd samt höjd på ev. infiltrationsbädd. 

 Resultat av jordprov dvs. siktkurva eller perkolationsprov som visar markens 

infiltrationskapacitet (för infiltrationsanläggningar). Jordprov kan göras 

i samband med provgropen och analyssvar skickas till bygg- och 
miljöförvaltningen som bilaga till ansökan. 

Ansökan skickas till bygg- och miljöförvaltningen som granskar den och begär in 

eventuella kompletteringar. 

2. Provgrop/inspektion

När bygg- och miljöförvaltningen bedömer att ansökan är komplett och anläggningen 

kan vara godtagbar för platsen är det dags för inspektion av den föreslagna platsen. 

Gäller ansökan infiltration eller markbädd måste en provgrop grävas. Provgropen ska 

vara ca 2 m djup eller ner till berg. Provgropen behövs för att man ska kontrollera att 

det finns tillräckligt jorddjup till mark- eller grundvatten för att kunna anlägga en 

infiltration eller markbädd. Man bör undvika att göra provgropar vid regnigt väder 

efter som det då är svårt att avgöra om det vatten som blir i gropen är regn- eller 

grundvatten. Provgropen ska göras något vid sidan av den tänkta infiltrationsplatsen. 

I samband med platsbesöket kontrolleras också marklutningar och att avstånd till 

vattendrag och brunnar är tillräckliga.

För infiltrationer ska sedan ett jordprov tas för analys och resultatet skickas till miljö- 

och hälsoskyddskontoret. 

3. Grannsamråd/Yttranden

Om inga hinder mot att anlägga avloppsanläggning framkommer i samband med 
platsbesöket ges närliggande grannar tillfälle att yttra sig. Normalt sett skickar bygg- 
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och miljöförvaltningen kopia på ansökan till grannarna som sedan ska lämna sina 

synpunkter inom 3 veckor. Om fornminnen finns i närheten eller anläggningen 

placeras inom biotopskydd kan tillstånd från Länsstyrelsen behövas.  

4. Tillstånd/beslut

Beslut om tillstånd meddelas av bygg- och miljönämnden. Du som sökande samt 

berörda grannar har rätt att överklaga beslutet. Ett beslut om tillstånd till att anlägga 

avloppsanläggning gäller i fem år men förfaller efter två år om inte arbetet med 

anläggningen påbörjats. Observera att anläggningen inte får byggas innan tillstånd 

har vunnit laga kraft. Tillståndet vinner laga kraft 3 veckor efter det att berörda 

parter tagit del av det.

5. Entreprenörsrapport/Slutbesiktning

Då anläggningen är färdig fyller entreprenören i uppgifter om anläggningen på en 
särskild blankett. Anläggningen ska även fotograferas innan den täcks över. 
Entreprenörsrapporten och fotografier på anläggningen skickas till bygg- och 
miljöförvaltningen. Bygg- och miljöförvaltningen skickar kopia av 
entreprenörsrapporten och bekräftelse till fastighetsägaren samt Sigtuna Vatten och 
Renhållning AB så att slamtömning kan ske.

Kontaktuppgifter 
Telefonnumret till bygg- och miljöförvaltningens servicetelefon är: 08-591 262 60. 

Den är bemannad mellan kl. 08:00-16:00 måndag till torsdag (fredagar till kl. 15:00), 

samt stängd för lunch mellan 12:00-13:00. 

VA-rådgivning för fastighetsägare med enskilt avlopp erbjuds via VA-rådgivaren 
Friedrich Lieber på telefonnummer 08-409 251 16 eller e-post 
friedrich.lieber@sigtunavatten.se  
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