
Små avloppsanläggningar 

Information till den som ska anlägga en ny 
eller ändra en befintlig anläggning.
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Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och 
måste tas omhand innan det släpps ut. De vanligaste föroreningarna är 
bakterier, kväve, fosfor och organiskt material.

Det finns många anledningar till varför man ska ha ett fungerande 
avlopp. Ett dåligt avlopp kan innebära risk för att man förorenar sitt 
eget eller grannarnas dricksvatten eller ytvatten som människor och 
djur kan komma i kontakt med. Får man orenat avloppsvatten till en 
dricksvattenbrunn kan det räcka med så lite som att borsta tänderna 
i vattnet för att man ska bli sjuk. Det är inte heller bra för miljön om 
orenat avloppsvatten släpps ut eftersom de kan orsaka övergödning, leda 
till igenväxta sjöar och syrebrist i vattendragen. 

Lagstiftning & krav
Små avloppsanläggningar betraktas som miljöfarlig verksamhet och omfattas 
därför av miljöbalken (1988:808) och dess förordningar.  Enligt miljöbalken 
(1988:808) ska avloppsvatten avledas och renas så att olägenheter för 
människors hälsa och miljö inte uppstår.
En avloppsanläggning dimensioneras alltid för en bostad och för fem 
personer. Det är ingen skillnad om det gäller fritidshus eller permanent 
bostad.  Anläggningen ska rena vattnet från toaletterna och från bad, disk 
och tvätt. Allt avloppsvatten leds till en slamavskiljare och för en bostad 
med vattentoalett ska slamavskiljaren alltid ha en volym av minst 2 000 liter.  
Det ställs krav på längre gående rening än slamavskiljning när det gäller 
avloppsvatten från vattentoalett.  Har man någon typ av torrtoalett behöver 
man bara rena avloppsvattnet från bad, disk och tvätt. Reningssteget byggs på 
samma sätt som då man har vattentoalett men anläggningen kan göras mindre.

För dig som vill veta ännu mer finns information på:
www.avloppsguiden.se 
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7
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Avgifter
En avgift tas ut för tillstånd eller anmälan om inrättande/ändring av 
avloppsanläggning enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 
Har man anlagt en avloppsanläggning eller anslutit en vattentoalett till en 
befintlig avloppsanordning utan att ha ett tillstånd eller gjort en anmälan blir 
man ålagd att betala en miljösanktionsavgift. 

Tillståndsansökan/anmälan
När man ska anlägga en ny eller utföra en förbättring av sin befintliga 
avloppsanläggning måste en tillståndsansökan eller anmälan ha inkommit 
till miljö- och byggförvaltningen. Du måste ha fått ett tillstånd innan du kan 
påbörja arbetet med din anläggning. För avloppsanläggningar som bara kräver 
en anmälan, ska den ha inkommit 6 veckor innan arbetet påbörjas. 

Ansökningsblankett finns på: www.gallivare.se eller kan hämtas på miljö- och 
byggförvaltningens kontor.
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 Lämnar in ansökan/anmälan till Miljö-
nämnden. Kontrollerar att uppgifterna är 
kompletta. 

Registrerar ansökan/anmälan. Kontrollerar 
att handlingarna är kompletta. Om inte 
skickas begäran om komplettering. 

Gör eventuellt en komplettering av ansökan/ 
anmälan. 

Gör ett platsbesök.  

Gör en samlad bedömning och beslutar i 
ärendet.   
Beslutet skickas till sökande. 

Tar emot och granskar beslutet.  
Beslut om föreläggande eller tillstånd med 
villkor är bindande, men går att överklaga.  
 

Anlägger avloppet. Anlitar helst en diplomerad 
entreprenör och delger denne beslut och 
ritningar. Fotodokumenterar under arbetets 
gång. 
 

Granskar utförandeintyg och foton. Avslutar 
ärendet.   

Skickar in utförandeintyg och foton till 
miljökontoret när anläggningen är klar. 
 

Inhämtar yttranden från ev. grannar.  

 
Söker information från miljökontoret eller från 
webbplatser, t ex avloppsguiden.se 

Ger information vid besök på kontoret eller per 
telefon. Skickar ut informationsmaterial och 
blankett för ansökan/anmälan eller hänvisar till 
kommunens webbplats. 

Tar ev. kontakt med konsult/entreprenör.  

 

Kontrollerar om fastigheten ligger inom om-
råde med normal eller hög skyddsnivå. För 
mer information kontaktas miljökontoret.  

Kontrollerar de lokala förutsättningarna. 
Kontakt med konsult rekommenderas. 

Väljer avloppslösning. 

 
Sökanden Miljö- och byggförvaltningen
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Detta behövs när du söker tillstånd för en 
avloppsanläggning
Uppgifter i blanketten:
• Sökandes namn, adress, telefonnummer och e-postadress (om sådan finns)
• Fastighetsbeteckning och adress
• Antal hushåll som ska anslutas
• Uppgift om eventuell anslutning av bubbelbadkar/jacuzzi 
• Aktuell skyddsnivå
• Typ och dimensionering av anläggning
• Avstånd från markytan till grundvattenyta och ev. berg

Bilagor:
• Resultat av siktanalys eller perkolationsprov (vid infiltration)
• Ritningar över anläggningen. Planritning, längdsektion och tvärsektion bör 

ingå. 
• Beskrivning av anläggningen. Funktion, dimensionering, lutning på rör, läge 

i förhållande till grundvattnet bör framgå.
• Eventuellt serviceavtal (minireningsverk)
• Situationsplan 

Situationsplanen ska vara en skalenlig kartskiss som visar följande:
1)  Fastighetsgränser och tillfartsvägar.
2)  Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
3)  Förslag på placering av anläggningen. 
4)  Plats för provgropar/jordprov.
5)  Dricksvattenbrunnar inom 200 m från avloppsanläggningen, befintliga och 
 planerade.
6)  Borrhål för bergvärme inom 100 m från anläggningen.
7)  Utsläppspunkt (markbädd och minireningsverk).
8)  Diken och vattendrag inom 100 m från anläggningen.
9)  Eventuellt ytvatten (sjö, älv eller hav) inom 100 m.
10) Uppskattning av flödesriktningen på grundvattnet (visas med pilar)
11) Marklutning i form av nivåkurvor, plushöjder eller pilar 
 (med förklarande text).
12) Uppställningsplats för slamtömningsfordon
13) Norrpil och uppgift om skala
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Skyddsområden Gällivare kommun

Inom Gällivare kommun gäller högre skyddskrav inom nedanstående 
områden. Inom övriga områden gäller oftast normala skyddskrav.

•	 Primär och sekundär skyddszon för vattentäkt

•	 Inom en radie av 100 m från badplats

•	 Inom en zon av 200 m från sjöar och vattendrag där statusen avseende 
näringsämnen är sämre än god.

•	 Inom eller i närheten av Natura 2000-områden.
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Krav på normal respektive hög skyddsnivå

Reningskraven kan variera för olika områden inom kommunen, i vissa 
områden ställs det krav på högre skyddsnivå medan det räcker med normal 
skyddsnivå i andra områden.

Smittskydd Miljöskydd Teknik

Normal skyddsnivå Bedömning 
av rening & 

utsläppspunkt

Ska inte leda 
till ökad risk 

för smitta eller 
annan olägenhet

Ta bort 70 % 
fosfor

Ta bort 90 % 
BOD

All traditionell 
teknik klarar 
inte normal 
skyddsnivå

Hög skyddsnivå Eventuellt 
krävs ytterligare 
skyddsåtgärder

Eventuellt fler 
reningssteg 

krävs

Ta bort 90 % 
fosfor

Ta bort 90 % 
BOD

Ta bort 50 % 
kväve

Ny teknik krävs 
för att klara hög 

skyddsnivå

Exempelvis 
minireningsverk

 
Tabell som visar kraven på normal & högskyddsnivå.
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Skyddsavstånd 
Det finns några avstånd som är avgörande för var man kan placera en 
avloppsanläggning 

•	 Vertikala avståndet mellan infiltrationsytan och högsta 
grundvattenytan eller berg ska vara minst 1 m. I vissa lägen måste 
bädden byggas upplyft. Då pumpar man vattnet från slamavskiljaren 
till bädden.

•	 Horisontellt skyddsavstånd från avloppsanläggningen till 
dricksvattentäkt bör motsvara grundvattnets transportsträcka under 
2-3 månader, den bör minst vara 50 m.

•	 Avloppsanläggningen ska alltid placeras nedströms vattentäkten. 

•	 Avståndet till närmaste ytvatten eller dike ska minst vara 10 m men 
helst 30 m.

•	 Slamavskiljaren bör lokaliseras minst 10 m från bostadshuset och 
minst 4 m från fastighetsgräns.

•	 Slamavskiljaren ska vara tillgänglig för slamtömningsfordon och ligga 
max 10 m från farbar väg.  

Bild på en lämplig respektive några olämpliga placeringar av avloppsanläggning i 
förhållande till dricksvattenbrunn och grundvatten (källa: avloppsguiden.se)
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Ansökan & val av metod
Ta kontakt med en entreprenör, välj helst en entreprenör som har genomgått 
diplomutbildning inom små avlopp och försäkra dig alltid om att 
entreprenören är sakkunnig. Ett arbete som utförs av en entreprenör omfattas 
av konsumenttjänstlagen och ger tio års reklamationsrätt. 

Tillsammans undersöker ni de lokala förutsättningarna, tar hänsyn till 
skyddsområden och skyddsavstånd. Sedan kommer ni överens om lämplig 
placering för slamavskiljaren och den efterföljande reningen.

Vilken metod man ska välja beror på platsens förutsättningar. Därför krävs 
det undersökningar i form av jordprovtagning eller perkolationsprov för att 
fastställa om en infiltration eller markbädd är rätt metod.
• Om marken är tillräckligt genomsläpplig kan du välja en infiltrationsbädd. 

• Om marken är lerig eller mycket finkornig måste du välja en markbädd.

Infiltration
För att en infiltration ska vara möjlig måste marken vara tillräckligt 
genomsläpplig och ha förmåga att transportera bort vattnet så att 
grundvattenytan under anläggningen inte höjs till en oacceptabel nivå. 
Principen är att avloppsvattnet ska filtreras genom naturliga jordlager och 
sedan nå grundvattnet.  Jorden får heller inte vara för grovkornig eftersom 
vattnet då inte hinner renas innan det når grundvattnet. För att ta reda på 
markens infiltrationskapacitet gräver man en provgrop.

Markbädd
Om marken är lerig eller mycket finkornig kan vattnet inte kan tränga 
ner och man måste bygga en markbädd. En markbädd fungerar som en 
infiltrationsbädd men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i 
markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas vattnet upp och leds 
ut t.ex till ett dike. Både infiltrations- och markbädden bygger man på plats 
men det finns också färdigtillverkade filter som kan användas. 

Kompaktfilter
Kompaktfilter är färdigtillverkade filter som ofta används för att spara 
utrymme. De kan användas både till infiltration och markbädd. Det finns också  
mi nireningsverk och andra filterlösningar.
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Miljö- och byggförvaltningen

Tel: 0970-181 85, exp
E-post: mobpost@gallivare.se

Skicka in ansökan/anmälan
När man har bestämt sig för lämplig metod och fyllt i alla uppgifter i 
ansökningsblanketterna så skickas ansökan till kommunen. När ansökan 
är komplett gör miljö- och byggförvaltningen ett platsbesök innan tillstånd 
lämnas. Ett arbete får inte påbörjas utan tillstånd.

Tillståndets giltighetstid
Arbetet för en avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas måste ha 
påbörjas inom två år efter beslutet och vara utförd inom fem år.

När anläggningen är klar 
När anläggningen är upprättad ska man skicka in ett ” Utförandeintyg” till 
miljö- och byggförvaltningen tillsammans med de foton man tagit under 
anläggningsarbetet.

Skötsel & råd
En avloppsanläggning kräver skötsel om den ska fungera som avsett. 
Slamavskiljaren ska tömmas regelbundet och kommunen har monopol på att 
göra slamtömningar. I ett permanent boende töms slamavskiljaren minst 
en gång per år och i fritidshuset töms slam avskiljare vart fjärde år.
Har man ett minireningsverk krävs mer tillsyn och skötsel i form av påfyllning 
av kemikalier, filterbyten och man behöver upprätta ett serviceavtal med 
leverantören. 

För skötselanvisningar för specifik anläggning kan tillverkaren kontaktas. 


