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Vara kommun St Torget 8 miljo.bygg@vara.se www.vara.se 

534 81 VARA VARA 

TEL VÄXEL

0512-310 00

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP 

Sökande 
Namn Tel 

Adress Postnr Ort

Personnummer e-post

Ansökan eller anmälan 

Ansökan (vattentoalett + ev. BDT) Anmälan (bad-, disk- och tvättvatten)

Fastigheten där avloppet ska utföras 
Fastighetsbeteckning 

Adress Postnummer Ort

Fastighetsägare om annan än sökande Tel 

Fastighetsägarens adress Postnummer Ort 

Hus 

Permanentbostad Nybyggnation Antal hushåll som ska anslutas st

Fritidsbostad Ombyggnation Antal byggnader som ska anslutas st

Annan byggnad, ange vad 

Gemensamhetsanläggning 
Gemensam reningsanläggning tillsammans med fasttigheten/-erna 

Arbetet utförs av 
Namn Tel 

Adress Postnummer Ort

E-post



VARA KOMMUN sid 2 (2) 

Typ av anlªggning 

Infiltration, bilaga 1

Markbädd, bilaga 2 

Minireningsverk, bilaga 3 

Prefabricerad markbädd, bifoga produktblad

Sluten tank, bifoga produktblad

Vattentäkt på egen tomt m Grävd Borrad

Vattenreningsutrustning, ex backspolande filter 

Avstånd till egen tomtgräns m

Avstånd till jordvärme alt. bergvärmehål m

Bifoga situationsplan där följande information är inritad 
Byggnader och tillfartsvägar och gränser för fastigheten
Anläggningens väsentliga delar som t.ex. vatten- och avloppsledningar, eventuell efterbehandling
Plats för slamtömningsfordon
Utsläppspunkt (gäller inte infiltrationer)
Provtagningspunkt (gäller bara minireningsverk)
Vattentäkter inom en radie av 100 m från utsläppspunkten
Ytvatten inom 500 m från utsläppspunkten
Bergvärmehål inom 100 m från den planerade avloppsanläggningen 

Underskrift 
Datum Ort Namnförtydligande

Underskrift 

AVGIFTER 
För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift enligt taxa bestämd av kommunfullmäktige.  

Blanketten sänds till: Miljö- och byggnadsnämnden, 534 81 VARA 

Annat:

Torrtoalett, bifoga produktblad

Kortaste avstånd från avloppsanläggning till 

Bad-, disk-, tvättanläggning

Avstånd till grundvattenyta m
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