SA MH Ä L L SBYGGN A D

Tillstånd för enskild avloppsanläggning
Varför måste du ha tillstånd? När du vill anlägga
en enskild avloppsanläggning, eller ändra på
en befintlig anläggning, krävs tillstånd eller ett
godkännande från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Om ett enskilt avlopp anläggs utan tillstånd är
det förenat med miljösanktionsavgift. Dessutom
kan Samhällsbyggnadsförvaltningen förelägga
dig som fastighetsägare att åtgärda avloppet, om
anläggningen bedöms ge upphov till allvarlig
hälsorisk eller miljöskada.

Grannhörande

Hur ansöker jag?

För att behandla din anmälan eller ansökan tar vi ut
en handläggningsavgift. Skulle din ansökan behöva
kompletteras eller om ytterligare platsbesök krävs
tillkommer ytterligare timavgift.

Oavsett om du ansöker eller anmäler om en
enskild avloppsanläggning eller söker för en
förhandsbedömning, behöver du fylla i en
ansökan och gräva en provgrop som vi på
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ut och
inspekterar. Du meddelar oss på förvaltningen
när gropen är grävd. Din ansökan skall också
innehålla en situationsplan.
Blankett för ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
finns på förvaltningen eller på
vår hemsida www.borgholm.se

Handläggning av ansökan

• Kontroll av markförhållanden; provgrop och
besök på plats.
• Bedömning av skyddsnivå; hög/normal.
• Granskning av situationsplan.
• Teknisk granskning av avloppet; teknikval,
dimensionering och placering.
• Ev. kompletteringar av situationsplan, grannes
medgivande etc.
• Beslut; tillstånd.

Sakägare är grannar som berörs av
avloppsanläggningen. Dessa ska få möjlighet att
yttra sig över ansökan innan beslut fattas i ärendet.
Om grannar behöver höras, gör vi det. Du får ta
del av grannarnas eventuella synpunkter och får
möjlighet att yttra dig. Svarstiden för sakägarna
är normalt två veckor och ditt ärende kommer
därför att ta lite längre tid.

Avgift

Entreprenörer

Det finns flera entreprenörer som kan hjälpa dig
med både ansökan och anläggningsarbetet. En lista
med diplomerade entreprenörer hittar du på vår
hemsida. Där kan du även hitta blanketter
och ytterligare information rörande enskilda
avloppsanläggningar.

Tips

Avloppsguiden är en bra hemsida som innehåller
mycket bra information för dig som funderar på att
anlägga ett enskilt avlopp. Här hittar du mer
information om vad som är viktigt att tänka på inför
din ansökan och vilka tekniker som finns
tillgängliga.

Kontakta oss

Har du frågor om ditt ärende är du alltid välkommen
att kontakta Servicecenter 0485-880 00, vardagar kl.
8:00-16:00.

Handläggningstid: upp till 6 veckor.
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