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ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN 

SKYLDIGHETEN ATT ANSLUTA SIG TILL 

VATTEN- OCH AVLOPPSNÄTET 

Lag om vattentjänster 119/2001 11§  

STADSMILJÖSEKTORN 

Miljöskydd 

 

1 Ansökan om befrielse 
gäller 

☐ Anslutning till 

vattenledning 

☐ Anslutning till avlopp 

2 Fastighetsägare Namn Telefon 

Näradress Postnummer och postanstalt 

 3 Sökande, om annan än 
fastighetsägare 

Namn Telefon 

Näradress Postnummer och postanstalt 

4 Uppgifter om 
fastigheten 

Objektets adress 

Stadsdel Kvarter/by Tomtens/lokalens 
fastighetsbeteckning 

Tomtens yta, m² 

Byggnadsår 

 
Till fastigheten hör 

☐ Bostadshus  

☐ Sommarstuga 

☐ Djurstall 

☐ Bastu 

☐ Övrig byggnad, vilken 

 

 

Fastighetens bruk  

☐ I permanent bruk 

☐ I tillfälligt bruk          mån/år  

☐ Obebodd/tom 

Personantal 

 

Befrielse ansöks för 

☐ Bostadshus  

☐ Sommarstuga 

☐ Djurstall  

☐ Bastu  

☐ Övrig byggnad, vilken    

 

5 Utredning om 

anskaffning av 
hushållsavloppsvatten 

  Vattnet tas från 

☐ Från borrbrunn som ligger på egen fastighet 

☐ Från schaktbrunn som ligger på egen fastighet  

☐ Från annat ställe, varifrån 

 

Vattnets tillräcklighet 

 

Uppskattad vattenförbrukning          l/dygn 

☐ Vattnet räcker till för hushållets behov ☐ Vattnet räcker tidvis inte till 

6 Behandling av 

avloppsvatten 
☐ Utedass , modell 

☐ Vattenklosett 
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 Fastighetens avloppsvatten leds  

☐ Allt vatten leds till en sluten 

cistern 

 

      WC-vatten 

 ☐ Till en sluten cistern 

☐ Till slamavskiljare med ____ 

delar  

☐ Övrigt, vart 

 

 Från en slamavskiljare leds 

avloppsvattnet till  

 ☐ Ett öppet dike 

 ☐ Ett täckdike  

 ☐ En infiltrationsbädd  

 ☐ Ett markfiltreringsfält  

 ☐ Ett minireningsverk  

 ☐ Annat ställe, vart 

 

 

 

 

Övrigt avloppsvatten 

☐ Till sluten cistern 

☐ Till slamavskiljare med ____ delar   

☐ Till annat ställe, vart                                                   

7 Motiveringar för 
befrielse (fortsätt 

vid behov i en 

separat bilaga) 

 

8 Tid för vilken 

befrielse söks 
Befrielse söks tills 

9 Bilagor Vi ber er bifoga följande dokument och uppgifter till ansökan: 
 

1) Planritning över avloppsvattnens behandlingssystem och placering ☐ 

2) Uppgifter om skötsel- och serviceåtgärder som gjorts i avloppssystemet ☐ 

3) Kopia av utredning om avloppsvatten ☐ 

4) Resultat från utredning om hushållsvattnets kvalitet ☐ 
 
Punkter: 1, 2 och 3 rör befrielsen från avlopp för avloppsvatten 

              4 Befrielse från anslutning till vattenledning 

 

10 Underskrift Plats och datum Den sökandes underskrift och namnförtydligande 
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ANVISNINGAR FÖR DEN SOM FYLLER I ANSÖKAN 

Fastigheter som ligger på vattentjänstverkets verksamhetsområde har en skyldighet att ansluta sig till 

vatten- och avloppsnätet. Kommunens miljöskyddsmyndighet kan ge lov till befrielse från 

anslutningsskyldigheten. Anslutningsskyldigheten gäller även gårds- och strandbastur. 

Vid ansökan om befrielse ska fastighetens ägare motivera varför den ifrågavarande fastigheten kan 
lämnas utanför vattentjänsterna. 

 

 
Enligt 11 § i lagen om vattentjänster kan befrielse från anslutningsskyldigheten beviljas om 

 anslutningen till ledningsnätet blir oskälig för fastighetens ägare eller innehavare med beaktande 

av kostnaderna för byggande av fastighetens vatten- och avloppsanordningar, kostnaderna för 

anslutningen, det obetydliga behovet av vattentjänstverkets tjänster eller någon annan 

motsvarande särskild orsak, och 

 befrielsen inte riskerar en ekonomisk och ändamålsenlig skötsel av vattentjänsterna inom 

vattentjänstverkets verksamhetsområde. 

Därtill 

 förutsätter befrielse från skyldigheten att ansluta fastigheten till vattenledning att fastigheten 

har tillgång till en tillräcklig mängd hushållsvatten som uppfyller kraven 

 det på en fastighet som befrias från anslutning till avlopp är möjligt att ordna uppsamlingen och 

behandlingen av avloppsvatten så att varken sanitär olägenhet eller förorening av miljön uppstår 

 

 
Ansökan om befrielse görs skriftligen på blanketten som fås från miljö- och 

planläggningsämbetsverket. Med ansökan ska följande bilagor lämnas in: 

 Om man ansöker om befrielse från anslutning till vattenledningen, ska med ansökan bifogas en 

undersökning av hushållsvattnets kvalitet som gäller kvaliteten på brunnsvattnet (De egenskaper 

och nivåer som granskas är: nitrat, nitrit, fluorid, Escherichia coli, koliformiska bakterier och enterokocker) 

Undersökningen av hushållsvattnets kvalitet får vara högst 3 år gammal. En mer omfattande 

undersökning rekommenderas utföras med 6 års mellanrum. Från borrbrunnar ska man därtill 

mäta arseniknivåer och mätning av radonnivåer rekommenderas. 

 Vid ansökan om befrielse från anslutning till avloppet, ska befrielseansökan innehålla en 

planritning om systemet för behandling av avloppsvatten, kopia på undersökningen av 

avloppsvatten samt uppgifter om skötselåtgärder som gjorts i avloppssystemet 
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