Sida

Avlopp ur bruk

1(2)

Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggenheten
Skickas till:

Miljö- och byggnämnden
mob@boden.se

Fastighetsägare/sökande

Alt till:

Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Namn

Organisationsnr/personnr

Adress

Fastighetsbeteckning (där avloppsanordningen är placerad)

Postnr, ort

Telefon, dagtid

E-postadress (kan komma användas vid utskick i ärendet)

Hur nyttjas bostadshuset

 Permanentbostad

 Fritidsbostad

Typ av avloppsanordning




Slamavskiljare





Obebodd bostad

Annat:___________________________


Sluten tank

Annat:

Minireningsverk

Senaste tömningen skedde:

Uppgifter om hur avloppsanordningen tagits ur bruk

(för godtagbara åtgärder, se punkt nr 2 under Upplysningar på nästa sida)
Alla rörledningar som leder avloppsvatten till avloppsanordningen är kapade och pluggade med permanenta pluggar
(OBS! temporära rörpluggar är inte tillräckliga!)






Slamavskiljaren är fylld med jord/sand/sten
Avloppsanordningen är uppgrävd
Annat:

Datum då avloppsanordningen togs ur drift:
Har en ny avloppsanordning inrättats på fastigheten?



Nej

 Ja

Datum:

Har anslutningen till det kommunala avloppsnätet skett?



Nej

 Ja

Datum:

Beskriv hur ni gått till väga när avloppsanordningen togs ur bruk



Fotografier bifogas, se punkt nr 4 under Upplysningar på nästa sida

Postadress

Bodens kommun
961 86 Boden

Hemsida

www.boden.se

Telefon

0921-620 00

E-post

mob@boden.se

Organisationsnr

212000-2767

2

Upplysningar

Vill du ta din avloppsanordning ur bruk finns det några saker du bör tänka på.
Kontakta alltid miljö- och byggenheten innan ni vidtar åtgärder på er avloppsanordning.
1. Har avloppsanordningen nyttjats samma år som den ska tas ur bruk, då ska en sluttömning ske. Avloppsanordningen ska
vara tom när den tas ur bruk.
2. En avloppsanordning bedöms som obrukbar när åtgärder har vidtagits som gör att den inte längre går att använda.
Åtgärderna ska vara varaktiga och vidtas utanför husgrunden. Exempelvis kan avloppsledningen mellan bostadshuset och
avloppsanordningen avlägsnas och pluggas igen alternativt kan slamavskiljaren fyllas igen eller tas bort. Se till att
återställa marken ordentligt.
3. Fastighetsägaren/sökanden bär ansvaret för att arbetet utförts korrekt.
4. Åtgärderna ska styrkas med tydliga fotografier som visar hur ni gått till väga. Fotodokumentera även
avloppsanordningens placering innan samt efter vidtagna åtgärder. Fotografierna skickas till miljö- och byggenheten
tillsammans med denna blankett
5. När uppgifterna inkommit till miljö- och byggenheten och åtgärderna bedömts som godtagbara tas avloppsanordningen ur
slamtömningsregistret

Härmed intygas att avloppsanordningen är tagen ur bruk på det sätt som anges ovan.

Underskrift

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter - De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, anmälan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt
reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av
dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till miljö- och byggenheten. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter
rättade. På boden.se/gdpr hittar du mer information om hur Bodens kommun arbetar med frågor kopplade till GDPR.

Skriv ut

