Råd och anvisningar

För anläggandet av enskilda avloppsanläggningar

Miljö- och byggnadsnämnden

Inför anläggandet av enskilt avlopp

Miljö- och byggförvaltningen ger inte förslag på vilken anläggning du ska ha, vår uppgift är
att granska ansökan när den kommer in.
En sakkunnig ska anlitas för anläggandet av ett enskilt avlopp.
Bra information finns på www.avloppsguiden.se
En ansökan kan inte behandlas förrän den är komplett. För att den ska vara komplett
krävs att du fyller i all efterfrågad information på blanketten samt bifogar en
situationsplan. En översiktskarta behövs också om det finns enskilda
dricksvattenbrunnar inom 200 m från platsen där avloppsvatten ska släppas ut.
Ibland går det att använda den situationsplan som finns i bygglovshandlingarna. Är den
fortfarande aktuell kan man få tag på en kopia i arkivet (Agneta Floresjö, vxl 0241-151
00).
Situationsplanen (kartan) beställer du annars direkt från vår Kart & GIS-enhet, per telefon
0241-151 59.
Ett tillstånd för att anlägga enskilt avlopp förfaller om arbetet inte påbörjas inom två år och
slutförs inom fem år
Tillstånd för enskilt avlopp av typen markbädd eller infiltration har en giltighetstid på 15 år.
Det är den beräknade livslängden för en sådan anläggning.
Om minireningsverk ska installeras krävs serviceavtal med sakkunnig.
Anläggningen ska utföras enligt tillverkarens beskrivning samt enligt ansökan.
Slamavskiljare och tankar bör placeras så att de är lättåtkomliga för slamtömning.
Ett ifyllt kontrollprogram med bilder ska alltid lämnas in när anläggningen är färdigställd,
annars saknar beslutet giltighet!
Tömning av slamavskiljaren ska ske minst en gång per år, men om du har en anläggning
som används lite i förhållande till kapaciteten kan du ansöka om att få slamtömning
vartannat år. Blankett finns på www.gagnef.se
Du som har enskilt avlopp ansvarar för att din avloppsanläggning fungerar och uppfyller
kraven i tillståndet.
Aktuella service- och driftsinstruktioner ska finnas tillgängliga för den installerade
anläggningen.

Kostnad för ansökan:
Handläggningsavgift uttas enligt gällande taxa (Kf § 42 2012-03-12), utdrag nedan:
o
o
o

Vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten (markbädd, infiltration,
minireningsverk) = 6 timmars handläggning x timavgift
Ändring av befintlig anläggning = 4-5 timmars handläggning x timavgift
Gemensam avloppsanordning för 5-24 personekvivalenter = 9 timmars
handläggning x timavgift.

För närvarande är timavgiften 816 kronor.
Observera att kartkostnad tillkommer!

Ansökan sänds till:

Miljö- och byggförvaltningen
Gagnefs kommun
785 80 Gagnef

Kontakta gärna förvaltningen för mer information:
tomas.skymning@gagnef.se
Tomas Skymning

