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  Till: Samhällsbyggarnämnden 
 

 Skriftlig ansökan lämnas till miljö- 
kontoret minst sex veckor i förväg. 

 

 
Avlopp ur bruk 
Enligt NFS 2016:6 och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

Sökande: 
Namn 
 

      

Telefon/mobil 
 

      
Utdelningsadress 
 

      

Person-/organisationsnummer 
 

      
Postnummer och ort 
 

      

E-postadress 

      

Fastighetsbeteckning (där avloppsanläggningen är placerad) 
 

      

Fastighetens adress (där avloppsanläggningen är placerad) 

      

Undertecknad fastighetsägare meddelar härmed om att ta en avloppsanläggning ur bruk. 

 

Ansökan gäller:   Slamavskiljare 

   
   Sluten tank 
 
   Minireningsverk 
 
   Annat (ange): 

 

Fastigheten är en:   Permanentbostad   

 
   Fritidsbostad   

 
Uppgifter om hur anläggningen tagits ur bruk (välj det/de alternativ som stämmer) 
 

 Inkommande vatten till fastigheten är avstängt (eller finns ej). 
 

 Alla rörledningar som leder avloppsvatten till avloppsanläggningen är kapade och pluggade med 
     permanenta pluggar. (Beakta: Temporära rörpluggar är inte är tillräckliga.) 
 

 Slamavskiljaren är sandfylld. 
 

 Annat: _______________________________________________________________________ 
 

 
Tidpunkt för senaste tömning: ___________________ 
 

Utförandeintyg 
 

 Jag intygar att avloppsanläggningen tagits ur bruk 

Datum: 

Av (ange namn eller företag): 
 
 
       forts. nästa sida 
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Bilagor (kryssa för den/de bilaga/-or som bifogas) 

 
 Fotografier som visar alla kapade rörledningar med pluggar som leder avloppsvatten till  

     avloppsanläggningen. 
 

 Fotografier som visar sandfyllningen av slamavskiljaren. 
 

 
Upplysning 
• Anläggningen behöver vara tömd samma år som avloppet tas ur bruk samt ej använd, innan 

arbetet att ta den ur bruk påbörjas. 

• Det får inte produceras avloppsvatten från toalett, dusch, disk eller tvätt på fastigheten utan att 
det finns godkänd avloppsanläggning som tar emot det. 

• Avloppsanläggningen kommer att förläggas med förbud och kommer inte få användas i framtiden. 

• Uppgifterna som lämnas in ska vara sanningsenliga. (Enligt lag (1962:700) 15 kap§ 7.) 

• Fastighetsägaren/ansökande bär ansvaret för att arbetet utförts korrekt. 

• Lantmäteriet kommer upplysas om att avloppsanläggningen är tagen ur bruk och belagd med 
förbud. 

• Medborgaren själv, meddelar Skatteverket om förändringen. 
 
 

 
      
    

Ort och datum Underskrift  Namnförtydligande 
 

 
Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina 

personuppgifter används för att behandla ditt ärende. Mer information finns på kommunens hemsida www.jokkmokk.se 
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