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Ansökan om WC-anslutning till befintlig avloppsanläggning
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Sökande
Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Telefon mobil

E-postadress

Uppgifter om fastigheten som ska anslutas
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Permanent

Fritidsbostad

Antal boende:

st

Annan fastighet eller byggnad som ska kopplas till anläggning:
Typ av anslutning
Fabrikat och våtvolym (m3)

Anslutningens utformning

Egen slamavskiljare

Typ av kvalitetsmärkning (t ex BPC, P)

Pumpbrunn
Självfall utan slamavskiljning till den gemensamma anläggningen
Uppgifter om den befintliga avloppsanläggningen
Fastighet där anläggningen är placerad

Antal personekvivalenter som anläggningen är dimensionerad för:

st

Huvudman för anläggningen (t.ex. namn på samfällighet, ekonomisk förening, gemensamhetsanläggning eller privatperson)
Namn på kontaktperson för den befintliga avloppsanläggningen

Organisationsnr/Personnr

Adress för kontaktpersonen

Telefon dagtid

Postnummer och ort för kontaktpersonen

Telefon mobil

Underskrift från kontaktperson för den befintliga avloppsanläggningen
Datum

Namnförtydligande

Ansökan WC-anslutning till befintlig avloppsanläggning 2018-09-27

Underskrift

Forts nästa sida 

Behandling av personuppgifter

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av
dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Åbylundsgatan 8 A
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Grannintyg
Grannintyg ska upprättas om slamavskiljare, pumpbrunn eller motsvarande kommer att ligga närmare än
10 meter till den egna fastighetsgränsen.
Namn

Adress

Namnteckning och datum

Fastighetsbeteckning

Namn

Adress

Namnteckning och datum

Fastighetsbeteckning

Namn

Adress

Namnteckning och datum

Fastighetsbeteckning

Kommunikation

Jag godkänner kommunikation via e-post

(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Sökandes underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
701 35 Örebro

Avgiften för att ansöka om anslutning av vattenklosett
till befintlig avloppsanläggning är 3 760 kr, enligt taxa
fastställd av kommunfullmäktige (2013).

Till ansökan ska du bifoga följande

Situationsplan som ska visa placeringen av avloppsanslutningens alla delar (t.ex. ledningar, slamavskiljare och
pumpbrunn) på din fastighet, vattentäkter, vattendrag, fastighetsgränser mm. Avstånd ska anges.
Sektionsritning som visar avloppsanslutningen i tvärsnitt med höjd- och lutningsförhållanden. Avstånd till
markytan och grundvattenytan, eller berg, ska framgå.

Ärendets gång

Efter det att en komplett ansökan skickats in gör Miljökontorets handläggare en bedömning av den planerade
avloppsanslutningen och dess placering. Är inte ansökan/anmälan komplett blir handläggningstiden längre. Du
hittar ritningsexempel för situationsplan och sektionsritning på www.orebro.se eller så kan du kontakta
Miljökontoret, Servicecenter tel: 019-21 10 00.
När din ansökan är komplett och bedöms som godtagbar, meddelar Miljönämnden tillstånd för anläggningen.
Observera att du inte får börja gräva för avloppsanläggningen innan du fått ett beslut från Miljönämnden. Beslutet
vinner laga kraft tre veckor efter beslutsdatum förutsatt att beslutet inte har överklagats.

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Åbylundsgatan 8 A
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se

