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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel) 
0171-62 50 00

Org. nr. 
212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post  
miljoavdelningen@enkoping.se

Exempel på situationsplan 
på sidan 2.

Avtal för att anlägga avlopp på annans mark

Avtalet gäller endast om ansvarig för avloppsanläggningen

• utför anläggningsarbetet på det sätt som miljö- och byggnads nämnden  gett tillstånd för

• placerar avloppsanläggningen enligt situationsplanen

• att anläggningsarbetet utförs så att ingreppet blir så litet som möjligt

• avloppsanläggningen får inte orsaka hinder när marken ska användas eller orsaka skador på befintlig dränering

• den ansvarige följer de villkor som finns om skötsel och försiktighets åtgärder i avloppstillståndet

• ersätter eventuella skador som kan uppstå vid anläggningsarbete och underhåll

• sköter anläggningsarbetet i samråd med fastighets ägaren

Fastighetsägare Namn Personnummer

Adress

Postnummer och postadress

E-post * Telefon

Ägare till fastigheten (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)

Tillåter att marken används för:

Avloppsledning Avloppsanläggning Annat _____________________________________

Till förmån för fastigheten   ___________________________________________________________________________

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post. Anger du ingen e-postadress 
skickar vi all skriftlig kommunikation per post.

Exempel på situationsplan 
på sidan 2.

Om någon del av avloppsanläggningen placeras på annans mark måste 
berörda markägare ge skriftligt tillstånd. 
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Skriv ut, underteckna och skicka avtalet samt situationsplan till: 
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Eller e-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Avtalet kan användas som underlag för inskrivning av servitut i  
fastighets registret. Kontakta lantmäteriet för mer information.  

Underskrift av 
den som äger 
marken

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Bevittnas av (person 1) 

Underskrift 
av den som 
ansöker om 
tillstånd för 
avlopp

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Bevittnas av (person 1) 

Copyright © 2014 Enköpings kommun och Lantmäteriet
0 25 50 reteM5,21

1:800

Borrad vattentäkt
85 meter från markbädden

Borrad vattentäkt
60 meter från
markbädden

Borrhål för bergvärme
55 meter från markbädden

Provtagnings-
brunn

Utlopp till öppet dikeMarkbädd

Trekammarbrunn
Plats för
slambil

Grävd vattentäkt
140 meter från markbädden

FASTIGHET 2:3

FASTIGHET 2:2

FASTIGHET 1:4

FASTIGHET 1:2FASTIGHET 2:4

Exempel på 
situationsplan
för avlopp

Se exempel på situationsplan 
på enkoping.se

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 
Läs mer i bilagan till denna blankett.
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