
De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. 
Dataregistret används för administration av miljö- och bygglovs- nämndens ärenden. För 
information och rättelse i registret vänder man sig till adressen längst ned på blanketten. 
Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se 

Sökande 

ANSÖKAN / ANMÄLAN om att inrätta / ändra 
avloppsanläggning enligt 13-14 §§ förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Insänds till adressen längst ner på sidan 

Namn Telefon dagtid 

Adress (C/O, Gata/Box) Postadress (Postnummer och ort) 

Organisationsnummer/personnummer E-postadress

Faktureringsadress om annan än sökandens Antal hushåll som anläggningen ska försörja 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Typ av fastighet 
Permanentbostad Fritidshus 

Fastighetsägare, Namn och adress (om annan än sökanden) 

Entreprenör 
Namn (firmanamn) Ansvarig utförare 

Adress Telefon dagtid 

Ansökan/anmälan gäller 
1. Avloppsanläggning för vattentoalett a Sluten tank b Utsläpp till mark el vatten 

2. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning

3. Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten, BDT-vatten (I vissa delar av Järfälla krävs ansökan)

4. Ändring av befintlig avloppsanläggning

Anläggningen ska omhänderta avloppsvatten från 

WC WC + BDT BDT 

Slamavskiljare 

Avloppsvattnet renas i 

Infiltration Markbädd Sluten tank 

Minireningsverk Prefabricerad markbäddd 

  Underskrift 
Datum och namnteckning Namnförtydligande 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Telefon växel: 08-580 285 00 
E- post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se 

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
Webbplats: www.jarfalla.se 
Organisationsnummer: 212000-0043

2-kammarbrunn 3-kammarbrunn Fabrikat/Modell Våtvolym, m3 

http://www.jarfalla.se/
http://www.jarfalla.se/


Till ansökan / anmälan bifogas: 

• Skalenlig situationsplan: med fastighetsgränser, befintliga och planerade byggnader,
avloppsanläggningens placering, egen dricksvattenbrunn, befintliga eller planerade
dricksvattenbrunnar inom 100 m, avstånd till vattendrag/dike, höjd- och lutnings- 
förhållanden, farbara vägar för slamtömningsfordon, plats för tänkt utsläpp från
avloppsanläggningen.

• Skalenlig ritning av avloppsanläggningen som visar slamavskiljare, rör, tvärsnitt,
längdsektion, lutning, materialtyp m.m. Bifoga produktblad eller typritning om det finns.

• Dokumentation av anläggningens reningskapacitet avseende fosfor, kväve, biologiskt
syreförbrukande ämnen samt smittämnen.

• Beskrivning av den kontroll och underhåll som kommer att ske när anläggningen är i bruk.
• Vid infiltration: siktanalys med bedömning från jordartslaboratorium, djup till

grundvatten, grundvattnets rörelseriktning, djup till berg, redovisning på situationsplan av
platser där jordprover tagits.

Tänk på att: 

• En komplett ansökan leder till en kortare handläggningstid på miljö- och
hälsoskyddsavdelningen.

• Prata gärna med de närmaste grannarna innan ni skickar in ansökan.

Avgift 

Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är fastställd av 
kommunfullmäktige, Järfälla kommun.

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende: 

• Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 timmar 
• Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 8 timmar 
• Inrättande av annan avloppsanläggning enligt vad kommunen föreskrivit 8 timmar
• Inrättande av flera avloppsanläggningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 vid

samma tillfälle 8 timmar 
• Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning 4 timmar 
• Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 5-24

personekvivalenter 8 timmar 

Handläggning av anmälan avseende: 

• Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordning(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 6 timmar 

• Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4 timmar 
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