Malmö stad

Miljönämnden

ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER
ÄNDRING AV ENSKILD
AVLOPPSANORDNING VID KOLONISTUGA

Information om behandling av personuppgifter: För att kunna administrera ditt ärende krävs registrering i vårt dataregister. Uppgifterna kan även användas för
uppföljning och förnyad kontakt. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även att begära rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig:
Miljöförvaltningen. Vårt utsedda personuppgiftsombud kan nås på telefon 040-34 10 24.

KOLONILOTTEN
Område

Gata/väg

Tomt/Stuga

Namn

Telefon (bostad/mobil)

Telefon (arbete)

Gatuadress

E-post

Postadress

Personnummer

SÖKANDEN

BEFINTLIGA INSTALLATIONER
Antal wc, st

Antal bad/dusch, st

Antal slamavskiljare, st

Antal tvättställ, st

Antal diskbänkar, st

Sluten tank, st

á m3

Antal stenkista, st

Antal Mulltoalett

Antal annan torrtoalett, st

Markbädd, st

á m3

Infiltration, st

Fabrikat (Mulltoalett/Torrtoalett)

Modell, typ (Mulltoalett/Torrtoalett)

Kommunalt/gemensamt
vatten

Antal avloppsköksbrunn, st

á m3

Egen brunn

NYA INSTALLATIONER
Antal wc, st

Antal bad/dusch, st

Antal slamavskiljare, st

Antal tvättställ, st

Antal diskbänkar, st

Sluten tank, st

á m3

Antal stenkista, st

Antal Mulltoalett

Antal annan torrtoalett, st

Markbädd, st

á m3

Infiltration, st

Fabrikat (Mulltoalett/Torrtoalett)

Modell, typ (Mulltoalett/Torrtoalett)

Kommunalt/gemensamt
vatten

Antal avloppsköksbrunn, st

á m3

Egen brunn

INSTALLATIONSRITNINGAR
Planritning och situationsplan ska ifyllas på blankettens baksida eller bifogas på externt blad. Se
Miljöförvaltningens ”exempel på installationsritning” för vägledning
För handläggningen tas en avgift ut enligt Malmö stads taxa enligt miljöbalken.
I detta ärende kan Miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges
er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på. Minst en dag senare
skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven
handlingen två veckor från det att vi skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni
anses delgiven. Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller annat.
Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått
kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast.

UNDERSKRIFT
Ort och datum

UNDERSKRIFT (Styrelsen i koloniföreningen underrättad)
Ort och datum

Namnteckning sökande

Namnteckning, styrelserepresentant

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Tänk på att åtgärden kan innebära anmälningsplikt även till stadsbyggnadskontoret. Kunddisk: 040-34 22 73.

