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SE-294 80 Sölvesborg Tel:+46 456 816 000 E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Klostergatan 1 Fax:+46 456 194 56 Webb: miljovast.se 

Handläggningsrutiner för enskilda avlopp 
Schematisk beskrivning av ett tillstånds-/anmälningsärende som det ser ut i normalfallet. 

Sökande kan alltid kontakta Miljöförbundet om denna har allmänna frågor om avlopps-
lösningar, lagar och regler eller andra funderingar kring handläggningsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att välja lämplig avloppslösning behövs information om markens 
beskaffenhet och avstånd till grundvatten och eller berg. Denna 

information får man genom att gräva en provgrop. 

 

För att välja lämplig avloppslösning behövs information om markens 
beskaffenhet och avstånd till grundvatten och eller berg. Denna 

information får man genom att gräva en provgrop. 

Provgrop grävs och ansökan/anmälan fylls i och skickas till MBV.  

 

Provgrop grävs och ansökan/anmälan fylls i och skickas till MBV.  

Eventuella kompletteringar 
begärs in. 

 

Eventuella kompletteringar 
begärs in. 

Ansökningshandlingarna 
sänds till berörda grannar för 

yttrande. 

 

Ansökningshandlingarna 
sänds till berörda grannar för 

yttrande. 

Tillstånds-/anmälningsbeslut kan lämnas. Kopia på beslutet skickas till 
ansvarig gräventreprenör samt berörda grannar. 

 

Tillstånds-/anmälningsbeslut kan lämnas. Kopia på beslutet skickas till 
ansvarig gräventreprenör samt berörda grannar. 

MBV kan utföra inspektion 
under anläggningsarbetet.  

 

MBV kan utföra inspektion 
under anläggningsarbetet.  

Ansvarig gräventreprenör/ 
sökande skickar in 

entreprenörsrapport 
tillsammans med foton från 

anläggningsarbetet. 

 

Ansvarig gräventreprenör/ 
sökande skickar in 

entreprenörsrapport 
tillsammans med foton från 

anläggningsarbetet. 

Meddelande om att anläggningen är utförd i enlighet med tillståndet sänds 
till sökande och VMAB. Ärendet avslutas. 

 

Meddelande om att anläggningen är utförd i enlighet med tillståndet sänds 
till sökande och VMAB. Ärendet avslutas. 

Sökande återsänder delgivningskvittot för beslutet. Den nya 
avloppsanläggningen anläggs  

 

Sökande återsänder delgivningskvittot för beslutet. Den nya 
avloppsanläggningen anläggs  

MBV genomför platsbesök och tittar då bl.a. på provgropen. 

 

MBV genomför platsbesök. 

MBV granskar ansökan utifrån inlämnade/inhämtade uppgifter i ärendet. 

 

MBV granskar ansökan utifrån inlämnade/inhämtade uppgifter i ärendet. 

Åtgärda avloppet om villkoren i 
tillståndet inte följts. 

 

Åtgärda avloppet om villkoren i 
tillståndet inte följts. 

Sökande kontaktar sakkunnig entreprenör för att få hjälp att välja en 
lämplig avloppslöning. 

 

Sökande kontaktar sakkunnig entreprenör för att få hjälp att välja en 
lämplig avloppslöning. 


