
 1(2) 
 

Postadress Besöksadress Telefon Hemsida E-post 
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 www.smfo.se info@smfo.se 
264 21 Klippan Klippan    

 

  

Avloppsdeklaration 
 

 
 
 

 

Sökande 
Fastighetsbeteckning och adress som avloppsanläggningen betjänar 

 
Fastighetsägare 

 
Adress 

 
Postnummer Ort 

Telefonnummer 

 
E-post 

 
Boende och vatten 
 

Typ av boende 
 Åretruntboende för _______ personer 
 Fritidshus som används ca ________ dagar/år 
 Helt obebott 
 Annat, nämligen ___________________________ 

 

 

Är vatten indraget i huset? 
 Ja 
 Nej 

 

Fastighetens dricksvatten kommer från 
 Grävd brunn           Kommunalt vatten           
 Borrad brunn          Vet ej 

 

 

Dricksvattenbrunnen ligger på 
 Ovan nämnd fastighet 
 Annan fastighet, nämligen _____________________ 

 
Typ av avloppsvatten  

 

 

Vilken typ av avloppsvatten uppkommer på fastigheten? 
 Vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten 

 Endast bad-, disk- och tvättvatten  
 Avlopp saknas helt  

 
Om vattentoalett saknas, vilken toalettlösning finns istället? 
 

 Utedass / latrin  
 Toalett saknas helt 

 

 Förbränningstoalett  Mulltoalett  Annat, ange vad_________________ 

 
Ålder och tillstånd 
 

Vilket år anlades avloppsanläggningen? __________________________ 
 
Finns tillstånd eller beslut från miljökontor, miljönämnd eller motsvarande? 
 

 Ja (bifoga gärna kopia)           Nej                    Vet ej 
 

 
Avloppsanläggningens olika delar 
 

Går allt avloppsvatten till en och samma avloppsanläggning? 
 Ja. Vatten från vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten leds till samma avloppsanläggning 
 Nej. Vatten från vattentoalett leds till en avloppsanläggning och bad-, disk- och tvättvatten leds till en annan. 

 
Vilka delar av avloppsanläggningen slamtöms? 

 Vet ej 
 

 1-kammarbrunn 
 2-kammarbrunn 
 3-kammarbrunn 
 Slamavskiljare saknas 

 

 
 

 Sluten tank för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten 
 Sluten tank för endast vattentoalett 

 
Volym ________ m3                       Antal tömningar/år _________ 

Annat, ange vad: ____________________________________________________________ 
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Kryssa i vilket efterföljande reningssteg som finns i avloppsanläggningen 

Vet ej 

 Infiltration, bäddens yta _______ m2 

 Markbädd, bäddens yta _______ m2 
 Stenkista 
 Sandfilterbrunn 
 Sjunkbrunn/infiltrationsbrunn (utan utlopp) 
 Annat, nämligen ______________________________ 
 Efterföljande rening saknas. Efter slamavskiljaren leds spillvattnet till: 

                                                            Vet ej  
                                                            Öppet dike 
                                                            Åkerdränering eller täckdike 
                                                            Vattendrag (å, bäck eller vattenförande dike)  
                                                            Annat, nämligen __________________________ 
 

 

Planskiss 
Rita in ditt hus, var avloppsanläggningen ligger och var ett eventuellt utsläpp sker. Rita också in var dricksvattenbrunnen 
ligger. Ange ungefärliga avstånd i meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 

 

Personuppgifter 
De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. 
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  

Delgivning 
Delgivning i ärendet kan komma att ske med så kallad förenklad delgivning, se bifogat informationsblad. 

 

Jag intygar att ovanstående uppgifter är sanningsenliga 

 
 
 

  

Datum  
 
 
 
 

Underskrift Namnförtydligande 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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