Malmö stad

Miljöförvaltningen

ANSÖKAN 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.

Så här går ni tillväga vid ansökan
1. Bestäm er för vilken avloppsanläggning ni vill ha. 2. Fyll i och skicka in ansökan 3. Miljöförvaltningen bedömer er ansökan.
4. Ni får ett tillståndsbeslut. 5. Nu kan ni sätta igång att göra anläggningen. 6. Innan jord täcks över avloppsanläggningen:
kontakta miljöförvaltningen som kommer och tittar på anläggningen.
KOLONILOTTEN
Område

Gata/väg

Tomt/stuga/nummer

Namn

Telefon (bostad/mobil)

Telefon (arbete)

Gatuadress

E-post

Postadress

Personnummer

SÖKANDEN

VATTENFÖRSÖRJNING
Kommunalt/gemensamt vatten

Egen brunn

NYA INSTALLATIONER
Antal wc

Antal bad/dusch

Antal slamavskiljare

Antal avloppsköksbrunn

Antal tvättställ

Antal diskbänkar

Markbädd, antal

à m2

Infiltration, antal

Antal mulltoalett

Antal annan torrtoalett

Sluten tank, antal

à m3

Stenkista, antal

Fabrikat (mulltoalett/torrtoalett)

Modell, typ (mulltoalett/torrtoalett)

Fabrikat (sluten tank)

à m2

ÄLDRE INSTALLATIONER SOM SKA FORTSÄTTA ANVÄNDAS
Antal wc

Antal bad/dusch

Antal slamavskiljare

Antal avloppsköksbrunn

Antal tvättställ

Antal diskbänkar

Sluten tank

à m3

Antal stenkista

Antal mulltoalett

Antal annan torrtoalett

Markbädd, antal

à m2

Infiltration, antal

Fabrikat (mulltoalett/torrtoalett)

Modell, typ (mulltoalett/torrtoalett)

Fabrikat (sluten tank)

à m2

INSTALLATIONSRITNINGAR

Planritning och situationsplan ska fyllas i på blankettens baksida eller bifogas. Se miljöförvaltningens ”exempel på
installationsritning” för vägledning. Den finns att hämta på vår hemsida malmo.se/installationsritningexempel

Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank bör ej överskrida 20 meter.

Bifoga produktblad på den typ av fabrikat som du ska installera. Om du avser att installera en begagnad sluten tank:
redovisa att den är trycktestad av en fackman. Nivålarm ska alltid finnas installerat och tanken ska förankras enligt
tillverkarens anvisning.
För handläggningen tar miljöförvaltningen ut en avgift ut enligt Malmö stads taxa enligt miljöbalken.
Se www.malmo.se/miljotaxor.
Besöksadress Bergsgatan 17 • Postadress 20580 Malmö • Telefon 040-34 10 00 • Fax 040-30 41 05
Organisationsnummer 212000-1124 • www.malmo.se • miljo@malmo.se

Förenklad delgivning
I detta ärende kan miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet 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 (Sökanden)
Ort och datum

UNDERSKRIFT (Styrelsen i koloniföreningen är underrättad)
Ort och datum

Namnteckning, sökande

Namnteckning, styrelserepresentant

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö eller via e-post till miljo@malmo.se
Tänk på att nyinstallation av enskilt avlopp vid byggnader som tidigare inte har rinnande vatten samt andra större ändringar av
avloppsledningar i mark och byggnader är anmälningspliktiga till stadsbyggnadskontoret enligt plan och bygglagen. För mer
information kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk telefon 040–34 22 73.

Här nedan kan du rita en planritning och situationsplan över anläggningens placering på tomten (eller bifoga).

