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ANSÖKAN/ANMÄLAN
Större avloppsanordningar
Bygg- och miljönämnden

Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister

Ansökan/anmälan avser
Ny avloppsanordning >200 pe. Anmälan enligt 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Ny avloppsanordning 25-200 pe. Ansökan enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Ändring av befintlig avloppsanordning 25-200 pe. Anmälan enligt 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Administrativa uppgifter
Anordningens namn

Organisationsnummer

Besöksadress

Utdelningsadress

Telefon (även riktnummer)

Telefax (även riktnummer)

E-postadress
Fastighetsbeteckning (där avloppsanordningen ska placeras)
Kontaktperson

Telefon (även riktnummer)

Huvudman
Adress

Postadress

Kod för verksamheten 1) (Endast vid anmälan enligt 21 §)
Faktureringsadress om annan än ovanstående

Postnummer och ort

Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vid fakturering

1) Enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ange vilka bilagor som bifogas anmälan
Bilaga 1: Situationsplan som visar anordningens placering, ledningsdragning, närliggande vattentäkter, utsläppspunkt m m
Bilaga 2: Ritning över avloppsanordningens utformning (tvär- och längdsektionsritning)
Bilaga 3: VA-ritning
Bilaga 4: Egenkontrollsprogram
Bilaga 5: Utredning om belastning
Bilaga 6: Översiktskarta där berörda fastigheter markeras

Besöksadress: Drottninggatan 45, Linköping Postadress: Linköpings kommun, Miljökontoret, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 60 00 E-postadress: miljokontoret@linkoping.se
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Gällande beslut enligt miljöbalken
Ange om det finns gällande beslut för verksamheten
Gällande beslut finns. Ange beslutens datum och beslutsmyndighet.

Lokalisering
Bifoga situationsplan (Bilaga 1) och karta över området (Bilaga 6).
Beskriv den närmaste omgivningen. Ange hur området klassas i gällande detaljplan och vilka krav som finns från
Bygg- och miljönämnden.

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, vattentäkter, typ av vattentäkter, vattendrag m m.
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Beskrivning av avloppsanordningen
Bifoga ritningar över avloppsanordningen (Bilaga 2).
Beskriv verksamheten som släpper ut avloppsvattnet till avloppsanordningen. Beskriv i korthet mängd utgående
avloppsvatten (l/dygn), typ av avloppsvatten, hur avloppsanordningen är utförd, hur det fungerar, dimensioneringen,
antal anslutna personer, slamtömning, driftförhållanden, energiförbrukning, m m (Bilaga 5).
Vid ändring av avloppsanordningen: Beskriv den ändring som anmälan avser och varför ändringen vidtas samt
förväntade miljökonsekvenser, negativa och positiva.

Utsläpp till vatten
Bifoga ritning över spill-, och dagvattennäten i bilaga 3.
Beskriv de avloppsvattenströmmar, förutom sanitärt vatten, som uppkommer. Ange mängd avloppsvatten per år,
samt beskriv eventuella reningsanläggningar (typ fettavskiljare m m.)
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Egenkontroll
Beskriv den egenkontroll av avloppsanordningen som behövs för att förhindra att onödiga störningar uppkommer.
Redogör för mätningar, provtagningar, skötselrutiner, journalföring m m. Tillsätts kemikalier som t ex
flockningsmedel ange i så fall mängd per år samt bifoga varuinformationsblad (Bilaga 4).

Driftstörningar och haverier
Beskriv de rutiner som finns för att förhindra störningar på yttre miljön i händelse av spill eller haverier.

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan/anmälan skickas till Linköpings kommun, Miljökontoret, 581 81 Linköping eller lämnas på
Miljökontoret, Drottninggatan 45, Linköping
Avgift för handläggning av ansökan/anmälan
Miljökontoret tar ut timavgift för handläggning av ansökan. Kompletta handlingar förkortar handläggningstiden och
avgiften blir mindre.
Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))
Personuppgifter som lämnas i blankett behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder
som behövs för att handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas
av bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.
Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter.
För frågor kontakta bygg- och miljönämndens förvaltning enligt följande: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, epost: moskundtjanst@linkoping.se telefonnummer: 013-20 64 00

