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Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanläggning
enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 7 §

Sökandes namn och kontaktuppgifter*
Namn

Telefonnummer dagtid / mobiltelefon

Adress

E-post

Postnummer och ort

Personnummer

Fastighet/tomtplats där anläggningen ska utföras
Fastighetsbesteckning

Tomtplatsbeteckning

Adress

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Postadress

Typ av anläggning
Beskriv anläggningen så noga du kan. Fabrikat, volym, infiltrationsarea m.m. Redovisa om wc och/eller bad-, disk och tvättvatten ska kopplas till anläggningen.
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Forts nästa sida 

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker
enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas
efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 613 81 Oxelösund. Vill
Du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 0155-380 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Org.nr

613 81 Oxelösund

Höjdgatan 26

0155-380 00 (vx)

0155-380 03

miljo@oxelosund.se

212000-0324
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Anordningen utförs av (entreprenör)
Företag/namn

Kontaktperson

Adress

Telefonnummer

Postadress

Mobiltelefon

Organisationsnummer

E-post

Handlingar som ska bifogas:
 Skriftliga yttranden från de grannar som är, eller kan tänkas bli, berörda av avloppsanläggningen. T.ex. om
anläggningen hamnar närmare tomtgräns än fyra meter eller om dricksvattenbrunnar berörs.
 Situationsplan över fastigheten med anläggningens läge inritad. Utdrag ur kommunens primärkarta ska
användas. Lämpligen skala 1:400.
 Konstruktions- och sektionsritningar i skala 1:100.
 Det kan tänkas att andra tekniska beskrivningar kan behöva inlämnas för att bedöma om anläggningen kan
godkännas.
Denna blankett kan även användas för att anmäla ändring av en befintlig avloppsanläggning

Sökandes underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 OXELÖSUND

Avgift
Handläggningavgift utgår enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

