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Tillstånd och anmälan av enskild avloppsanläggning 

 

När krävs tillstånd? 

 Inrätta avloppsanläggning för vattentoalett 

 Inrätta avloppsanläggning för bad, disk och tvättvatten  

- Inom detaljplan, sammanhållen bebyggelse samt vattenskyddsområde 

 Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning  

- som tidigare inte haft vattentoalett anslutet. 

 Påkoppling av avlopp från separationstoalett  

- t.ex. urin från urinsorterande toalett till anläggning för bad, disk och tvättvatten 

 Ändring av befintlig avloppsanläggning – som går utanför givet tillstånd 

- Byte av reningsteknik 

- Ändring av lokalisering 

- Lägga till reningssteg 

 Ändring av utsläppspunkt 

OBS, inrättandet av avloppsanläggning får ej påbörjas innan tillståndet vunnit laga kraft. Undantaget 

är åtgärder inom ramen för undersökning och projektering som till exempel provgropar eller liknande 

undersökningar. 

 

När krävs anmälan? 

 Inrätta avloppsanläggning för BDT  

- Utanför detaljplan, sammanhållen bebyggelse samt vattenskyddsområde 

 Ändring av befintlig avloppsanläggning – inom givet tillstånd 

- Åtgärd som väsentligt ändrar mängd eller sammansättning på det utgående avloppsvattnet 

- Åtgärd som förändrar förutsättning för rening av avloppsvattnet utan att ändra 

reningsteknik eller lokalisering, t.ex. 

- Gräva om infiltration eller markbädd utan att ändra lokalisering 

- Tillsätta kemikalier eller mikroorganismer som har syfte att förändra avloppsvattnets 

sammansättning 

- Komplettera en markbädd med fosforfällning 

- Tillsätta urin från en ej vattenspolande urinseparerande toalett 

- Ansluta bubbelbad eller större badkar utan utjämningsanordning 

- Ansluta en hemmafrisering 

- Ansluta t.ex. ett attefallshus som hyrs ut under delar av året. 

- m.m. 

 

Underhåll är inte tillstånds- eller anmälningspliktigt 

 Om åtgärd utförs i syfte att underhålla den tillståndsgivna anläggningen och ingen ny teknik 

tillförs anläggningen eller delar av anläggningen flyttas till ny plats krävs inte något nytt 

tillstånd, t.ex. 

- Utbyte av förslitningsdelar, T-rör, pumpar samt byte av slamavskiljare eller sluten tank 

om den placeras på samma plats som enligt givet tillstånd. Även om inget formellt krav 

finns på tillstånd eller anmälan för att byta ut till exempel en slamavskiljare och placera 

den på samma plats om det genomförs inom tillståndet, så måste slamavskiljaren vara 

anpassad till anläggningens dimensionering. 
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