
     

      
 

 
 

   

   

 

 
  

   

 

 
  

 

 

  

   

   

   

    

     

     

   

 

 

      

   

    
    

  
  

Bygg- och miljönämnden 

Ansökan/Anmälan om 
avloppsanläggning  
Enligt §13 och §14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Fastigheten där avloppsanläggningen ska anläggas 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress Postnummer Ort 

Vid gemensam avloppsanläggning, ange fastighet/er 

När ska avloppet grävas? 

Sökande 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

E-postadress Telefonnummer 

Anlitad entreprenör 
Företag Kontaktperson 

Telefonnummer E-postadress

Branschutbildning 

Ansökan/anmälan avser 

WC och BDT (bad/dusch-, disk- och tvättvatten) 

Enbart BDT 

Installation av torrtoalett, förmultningstoalett eller eltoalett 

Anslutning av ytterligare hushåll eller verksamhet till en befintlig avloppsanläggning 

Åretruntbostad Fritidsbostad Antal hushåll: 

Badkar motsvarande mer än 300 liter Dricksvattenfilter som backspolas 

Samlingslokal avsedd för __________personer 

Annan verksamhet (beskriv): 

Slamtömning 

Finns farbar väg för slamtömningsfordon Ja Nej 

Avstånd från slamavskiljare/minireningsverk/sluten tank till uppställningsplats för slamtömningsfordon_____ m 

Tjänsten ni sökt är avgiftsbelagd. Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.skelleftea.se/blanketter. 
Postadress Besöksadress Telefon kundtjänst E-postadress:

kundtjanst@skelleftea.seSkellefteå kommun Trädgårdsgatan 7 0910-73 50 00 
Samhällsbyggnad Hemsida: 
931 85 Skellefteå www.skelleftea.se 

www.skelleftea.se
mailto:kundtjanst@skelleftea.se
www.skelleftea.se/blanketter


   
 

 

  
  

  
  
   

   
   
  
  

 
 

   

  

Bifoga bilagor 

Ni ska alltid bifoga bilaga 1 och 2. För att ansökan/anmälan ska vara komplett ska även någon 
av bilagorna 3A-3D bifogas. 
Kryssa i vilka bilagor ni bifogar: 
Bilaga 1  Situationsplan 
Bilaga 2  Markförhållanden och dricksvatten 
Bilaga 3A  Slamavskiljare och infiltration 
Bilaga 3B  Slamavskiljare och markbädd 
Bilaga 3C  Minireningsverk 
Bilaga 3D  BDT, torra toaletter och sluten tank 

Underskrift 
Datum Underskrift Namnförtydligande 
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