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ANSÖKAN OM ENSKILT AVLOPP 

 
 

 
 Ansökan om att få installera avloppsanläggning för vattentoalett och/eller bad-, disk och tvättvatten 

Ansökan avser 

 Ny anläggning  Ändring av befintlig anläggning 
Fastighetsbeteckning 

      

Fastighetsadress 

       Sökt bygglov för hus 

Sökande 
Namn Personnummer/Organisationsnummer 

            

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

      

Telefon bostaden (även riktnummer) Telefon arbetet (även riktnummer) Telefon mobil 

                  

E-postadress 

      

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn Telefon (även riktnummer) 

            

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

      

Sakkunnig avloppsentreprenör 
Namn 

      

Adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

      

Telefon arbetet (även riktnummer) Telefon mobil 

            

Typ av boende 
 Antal personer  Antal personer 

 Permanentboende        Fritidsboende       

I huset kommer att finnas 

 Bad  Dusch  Handfat  Diskbänk   Tvättmaskin  Diskmaskin 

 WC, antal        Förmultningstoalett  Urinseparerande toalett  Annan toalett, ange typ       

Bad-, disk- och tvättvatten ska avledas till 

 Slamavskiljare- och  Infiltration  Markbädd 

 Reningsverk  Sluten tank  Annan lösning       
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WC-avloppet ska avledas till 

 Sluten tank  Reningsverk  

Annan lösning 

(beskriv)       

Slamavskiljare 
Fabrikat Våtvolym i m3 

            

Beskrivning av infiltrationsbädd eller markbädd och eventuell efterpolering 

      

Sluten tank 
Fabrikat Material Volym i m3 

                  

Reningsverk 
Fabrikat Dimensionerat för antal personer 

            

Vattenförsörjning på fastigheten 
Vatten indraget i huset 

 Ja  Nej 

 År Grävd/borrad Djup i meter 

 Egen brunn                   

 År Grävd/borrad Djup i meter 

 Gemensam brunn                   

  

 Sommarvatten  Kommunalt vatten 

Beskrivning av nuvarande avlopp 
Hur omhändertas avloppet idag och vilka VA-installationer finns 

      

Ansökan skall kompletteras med följande uppgifter 

1. Skalenlig situationsplan med höjdkurvor som utvisar 

a)  vattenbrunnars läge inom fastigheten samt på närmast omkringliggande fastigheter. 

b)  avloppsanläggningens placering. 

OBS! Om ansökan är ofullständigt ifylld eller om handlingar saknas begärs komplettering vilket leder till att ärendet 

fördröjs. 

En avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Informationen om gällande taxa finns tillgänglig på Nacka 

kommuns hemsida, www.nacka.se. 

 Underskrift 

Ort och datum 

      

Namnteckning, sökande Namnförtydligande 

 
      

Ansökan skickas till Nacka kommun, Miljöenheten, 131 81 Nacka 
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Exempel på situationsplan 
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