
Att anlägga nytt avlopp 

Innan arbetet med att anlägga ett nytt avlopp eller ändra ett befintligt påbörjas 

måste du ha ett skriftligt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. När du ska 

söka tillstånd för ett nytt avlopp finns det några saker att tänka på. I denna bro-

schyr kan du läsa om hur processen går till.  

För handläggning och prövning av tillståndsansökan tar miljö- och byggnads-

nämnden ut avgift enligt gällande taxa. 

Laholms kommun, Miljö– och byggnadsnämnden 
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Enskilt avlopp 
Att söka tillstånd 



Olika typer av avlopp 

Vilken typ av avlopp som är lämplig beror på förutsättningarna på platsen, ex-
empelvis vilket material marken består av och närhet till vattentäkter, sjöar och 
känsliga vattendrag. Om ett avlopp behöver placeras i närheten av öppet vatten 
eller en dricksvattenbrunn ställer miljö– och byggnadsnämnden högre renings-
krav.  

 

 

 
 

1. Kontakta entreprenör 

Den som ska anlägga avloppet ska enligt miljöbalken vara sakkunnig. Sakkun-
nig blir man genom utbildning eller tidigare erfarenhet av att anlägga enskilda 
avlopp. Börja med att ta kontakt med en sakkunnig avloppsentreprenör och dis-
kutera vilken avloppslösning som passar dina behov bäst. Miljökontoret kan ge 
information om olika lösningar, men inte säga vilken du ska välja. 

 

2. Fylla i ansökningsblanketten 

Detta görs lättast tillsammans med din entreprenör. Tillsammans med ansök-
ningsblanketten behöver du skicka in en situationsplan som visar var avloppet 
ska placeras, samt var närliggande dricksvattenbrunnar och vattendrag/sjöar 
finns. Medborgarservice eller miljökontoret kan hjälpa till med att skriva ut an-
sökningsblankett och karta. Ansökningsblankett hittar du även på vår hemsida. 
 

Beroende på vilken typ av avlopp som ska anläggas kan olika bilagor behöva 
skickas in tillsammans med din ansökan.  
För att vara säker på vilka bilagor som du behöver skicka in med ansökan, kon-
takta gärna oss på miljökontoret, kontaktuppgifter finns på baksidan. 

 

3. Platsbesök 

Vid varje tillståndsansökan gör miljökontoret ett platsbesök för att bilda sig en 
uppfattning om markförhållanden och platsens lämplighet. Om en infiltration 
ska anläggas behöver miljökontoret inspektera en provgrop. Provgropen ska 
vara minst 2,5 m djup. Provgropen är till för att undersöka hur marken ser ut 
och var grundvattnet står. Kontakta miljökontoret för att boka en tid.  

 

Tänk på! 

Entreprenörerna har mycket att göra,  

kontakta dem i god tid! 



4. Skriftligt tillstånd 

När vi har fått in en komplett ansökan och gjort platsbesök fattar vi beslut i 
ärendet. Du får inte påbörja avloppsanläggningen förrän du fått ett skriftligt 
tillstånd. Tänk på att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara upp till 
sex veckor efter en komplett ansökan kommit in till miljökontoret.  

I tillståndet finns villkor som måste följas vid anläggandet. Det är därför viktigt 
att den som ska anlägga avloppet vet vad som står i tillståndet. 

När tillståndet har skrivits så kommer en faktura för handläggningsavgiften 
skickas ut. 

I vissa fall krävs en skriftlig anmälan  istället för ansökan. För att veta om det är 
en ansökan eller en anmälan du behöver göra och vilka regler som gäller då, 
kontakta miljökontoret! 

 

När du har fått tillstånd 

När du har fått det skriftliga tillståndet kan arbetet med avloppet påbörjas. Kon-
takta miljökontoret innan arbetet påbörjas då vi vill ha möjlighet att komma ut 
under anläggandet. Fotografera de olika stegen i anläggandet, bilderna ska sedan 
skickas in till miljökontoret tillsammans med utförandeintyget (se mer informat-
ion längre ner).  

 

När ska det nya avloppet vara klart? 

Finns det ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten till det befintliga avloppet så 
behöver det nya avloppet vara anlagt senast den dag då förbudet börjar gälla. 
Finns det inte ett förbud på det befintliga avloppet så har du två år på dig, från 
att tillståndet skrivits, att anlägga det nya avloppet. Tänk på att tillståndet slutar 
att gälla om anläggandet av det nya avloppet inte påbörjats inom två år från det 
att tillståndet skrevs.  

 

 

 

Tänk på! 

Ansökan är komplett när en ifylld ansökningsblankett med  
situationsplan har kommit in och en provgrop grävts. 



 

När det nya avloppet är anlagt 

När det nya avloppet är anlagt ska ett utförandeintyg tillsammans med foton 
från anläggandet skickas in till miljökontoret. Entreprenören hjälper dig att fylla 
i blanketten. Miljökontoret kommer sedan att granska utförandeintyg och foton 
för att kunna bedöma ifall de villkor som finns i tillståndet har följts.  

När miljökontoret granskat utförandeintyg och foton kommer du få en bekräf-
telse från oss. Läs igenom bekräftelsen för att få information om det är något 
speciellt du behöver tänka på framöver. Med bekräftelsen kommer du också få 
information om hur avloppet ska kontrolleras och skötas. Tänk på att miljökon-
toret inte kan avsluta ärendet förrän vi fått in utförandeintyg och foton, och skri-
vit bekräftelsen. Har du fått ett förbud på ditt gamla avlopp är det först när vi 
skickat ut bekräftelsen som anteckningen i fastighetsregistret tas bort. 

För att slippa påminnelser behöver vi få in utförandeintyg och foton så fort som 
möjligt. 

 

Kontaktuppgifter Miljökontoret 

Har du frågor om hur du ska göra när du ska söka tillstånd för ett nytt avlopp så 

hör av dig till oss på miljökontoret!  

E-post: miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se 

Växel: 0430-150 00 

www.laholm.se  

 

 

På https://avloppsguiden.se finns mer information för dig 

som har enskilt avlopp. 

https://avloppsguiden.se

