
 

 Jokkmokks kommun 
  

 Miljökontoret 

 

 

 

 

 

 

 
Postadress Webbsideadress Telefon Telefax Postgiro 

Jokkmokks kommun 

962 85 JOKKMOKK www.jokkmokk.se 0971-170 00 0971-172 01 6 00 54 - 4 

 

 

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning 
Enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Sökande  

Namn Personnummer 

            

Utdelningsadress Telefon (dagtid) 

            

Postnummer Ort E-postadress 

                  

Fastighet 

 
Fastighetsbeteckning 

 

Typ av fastighet 

       

 

 Permanentbostad  Fritidshus  Annat 

Fastighetens adress 

       

 Fastighetsägare (namn och adress) Telefon 

             

 Ansökan/anmälan gäller 

  Ny anläggning  Befintlig anläggning  Ändrad anläggning 

Sluten tank 

 
Sluten tank för Volym 

 

Material 

 Wc  Bad, disk, tvätt         m3  Glasfiberarmerad plast  Annat:       

Placering 

 Nedgrävs i mark enligt ritning  Annan:       

Reningsanläggning 

 
Reningsanläggning för 

  Wc  Bad, disk, tvätt 

 Typ  Våtvolym 

 Slamavskiljare  Trekammarbrunn  Annan:       

 

        m3 

 Avloppsvattnet leds sedan till                                                                                                                                                   

 

Infiltrationsarea 

 Infiltration       Markbädd och vidare till                m2  

 

 

 Annan anläggning           Ange (t ex TC, förmultningstoalett): 

 

 

 

 

 

 Latrinkompostering (fyll i blankett anmälan om latrinkompostering) 

 Uppsamling av latrin via kommunens entreprenör (Kontakta LBC för mer information) 

Anläggningen ska betjäna 

 

Övriga upplysningar 

        

 

st hushåll 

 

      

Placering Placering helt eller delvis på annans mark 

 Helt på egen tomt  På fastigheten:        Markägarens tillstånd bifogas 

 

               

Datum  Sökandens underskrift  Namnförtydligande 
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Uppgifter och handlingar som ska ingå i en ansökan/anmälan 
 

Situationsplan i lämplig skala med måttangivelser som visar följande: 

- Fastighetens läge samt fastighetsgränser 

- Farbara vägar för slamtömningsfordon 

- Befintliga och planerade byggnader 

- Planerad placering av avloppsanläggning  

- Befintliga och planerade närliggande vattentäkter och bergvärmeborrhål inom 200 

m från anläggningen (även grannars) 

- Avstånd till sjö/vattendrag/dike inom 100 m 

- Lutningsförhållanden (anges med nivåkurvor och/eller pilar) 

- Avledning av ytvatten 

Aktuell grundvattennivå och datum när den uppmättes samt den förmodade högsta 

grundvattennivån. Krävs endast om markbädd eller infiltration ska anläggas.  

En 2.5 m djup provgrop grävs vid planerat läge för infiltration/markbädd. 

Kornfördelningsdiagram som visar markens genomsläpplighet om infiltration skall 

anläggas. Jordprov tas i provgropen från tänkt spridningslednings nivå på ca 0.6-1 m 

djup och nedåt på ca 2 m djup. 

Markägarintyg om anläggningen eller ledningar kommer att passera annans mark. 

Intyg från de närmaste grannarna att de fått information om den planerade 

anläggningen. 

 
Anläggningen skall utföras enligt naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7. 

Detta innebär bland annat rekommendation minsta avstånd: 

Till väg och fastighetsgräns: 5 m 

Slamavskiljare – bostad, fastighetsgräns: 10 m. Avståndet till uppställningsplats för 

slamfordonet bör om möjligt vara mindre än 15 m. Avståndet får inte vara längre än 50 

m. Maximal höjdskillnad 6 m mellan slamavskiljarens/tankens botten och 

slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt. Vägen för tömningsfordonet ska vara 

farbar och snöröjd/vegetationsröjd. 

Typgodkänd slamavskiljare – vattentäkt 20 m 

Täthetsprovade ledningar – vattentäkt 10 m 

Icke täthetsprovade ledningar – vattentäkt 20 m 

 

Information 
Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter används för att behandla ditt 

ärende. Mer information finns på kommunens hemsida www.jokkmokk.se 

http://www.jokkmokk.se/
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För handläggning av ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning tas en avgift ut, 

enligt den av Jokkmokks kommunfullmäktige antagna taxa. Faktura skickas ut efter 

avslutad handläggning. 

 

Kom ihåg att... 
Det är alltid fastighetsinnehavaren som ansvarar för att avloppsanläggningen inte 

förorsakar olägenheter för närboende eller miljöstörningar. 

Samhällsbyggarnämndens roll som tillsynsmyndighet är att utifrån sökandens 

handlingar bedöma att gällande lagstiftning och regelverk uppfylls. 

 

 

Miljökontoret 

Jokkmokks Kommun 


