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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 avloppslösningar, lagar och regler eller andra funderingar kring handläggningsprocessen.
Sökande kontaktar sakkunnig entreprenör för att få hjälp att välja en
lämplig avloppslöning.
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