
 

 

 
 

   
 

        ATT ANLÄGGA EN AVLOPPSANLÄGGNING 
 

 
Avgifter 

 
Inrättande av sluten tank,     2 979 kr 
 
Anordnande av avloppsanläggning med ansluten vattentoalett 5 958 kr 

 
Anordnande av flera avloppsanläggningar enligt punkterna 1 eller 2 vid 
samma tillfälle på samma fastighet   7 944 kr 

 
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning    3 972 kr 

 
Anordnande av gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 
6 till 10 personekvivalenter.   7 944 kr 

 
Anordnande av gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 
11 till 50 personekvivalenter.   9 930 kr 

 
Anordnande av avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT)  3 972 kr 
 
Inrättande av sluten tank med ansluten vattentoalett och anordnande av avlopps- 
anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT) vid samma tillfälle   5 958 kr 
 
Ändring av avloppsanläggning som kan medföra väsentlig ändring av  
avloppsvattnets mängd eller sammansättning   2 979 kr 
 
 
Vilka övriga handlingar och uppgifter behövs? 

 
Ansökningshandlingarna ska bestå av: 

• Ifylld ansökningsblankett 

• En situationsplan/karta över området (se exempel på baksidan). Den ska ge information om 

anläggningens placering, närhet till dike, vattendrag, byggnader, tomtgräns och vägar. Vattentäkter 
inom 200 m ska redovisas. Det ska också anges väg som gör slamtömning möjlig (längsta avstånd 20 
m och största höjdskillnaden 6 m). Avståndet bör vara så kort som möjligt ur arbetsmiljösynpunkt. 

• Ritningar samt tekniska beskrivningar med de uppgifter som är nödvändiga för att kunna bedöma 

anläggandet, driften och behovet av övervakning av avloppsanordningen 
• En siktkurva över siktat jordprov (om marken inte består av ren lera). Den talar om vilka kornstorlekar 

jorden innehåller och hur dessa är fördelade. Det finns flera konsultfirmor som kan hjälpa till med sikt-
ningen. 

• Information om högsta grundvattenyta (en provgrop ska grävas) och avstånd till berg. Infiltrationsledningen 
ska ligga minst en meter över högsta grundvatten och berg. 

Vänd… 



 

 

Postadress: Miljönämnden, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad  Besöksadress: Gustaf Lovéns gata 30 
Tel: 054-540 00 00 E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se   

 

 
 
 
 
 
 
Vart skickar jag min ansökan? 

 
Miljöförvaltningen 
Karlstads Kommun 
651 84 Karlstad 
 

 
Vad händer med min ansökan? 
 
I samband med ansökan/anmälan gör miljöförvaltningen en inspektion på plats. Vi diskuterar med sökanden om 
den bästa lösningen. Därefter fattas beslut. I beslutet anges krav på utformning och i regel att slutbesiktning ska 
ske innan anläggningen får tas i bruk. En slutbesiktning görs när alla ledningar och brunnar är på plats men in-
nan man börjat fylla igen 
 
På miljöförvaltningen får du information och ansökningsblanketter 

För information kontakta någon av handläggarna på miljöförvaltningen 054-540 00 00 
 

 

 


