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Anmälan insänds till  
Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog 
E-post: kommun@arjeplog.se 

Anmälan om att avloppsanläggning tas ur bruk  
Enligt 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Sökande 

Namn Personnr/Org.nr 
  
Adress Postnummer & Ort 
  
E-postadress Telefon dagtid 
  
Faktureringsadress (om annan än ovan) Mobiltelefon 
  

 
Fastighetsuppgifter för avloppets placering 

Fastighetsbeteckning 

 

Fastighetsadress Postnummer & Ort 

Hur används fastigheten idag? Vad är kopplat till avloppsanläggningen? 

 Permanentboende  WC 

 Fritidsboende  Bad-, disk- och tvättvatten (gråvatten) 

 Annat (ange):  Både WC och bad-, disk- och tvättvatten 
 
Anmälan gäller:  

Finns flera avloppsanordningar på fastigheten? 

 
 
Ja, dessa är belägna: 
 

 

 Nej, endast den anläggning som anmälan avser. 
 
Avloppsanläggningen består av: 

 Stenkista eller slamavskiljare gjord av betong Slamavskiljarens storlek: 

      Slamavskiljare gjord av plast  
                                         m3 

 Sluten tank 

 Minireningsverk Antal kammare: 

      Infiltrationsbädd, infiltrationskasetter eller biomoduler  En kammare 

 Markbädd  Två kammare 

 Annat (ange):  Tre kammare 
 
Avloppsanläggningens tillståndsprövning 

 

Har avloppsanläggningen ett tillstånd? 

 
 

Ja, år: 
  

 

Nej.  
 

Vet ej. 
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Uppgifter om hur anläggningen ska tas ur bruk 
Avloppsanläggningen ska grävas upp 

Stenkista eller slamavskiljare gjord av betong ska fyllas med sand och/eller grus. 
Alla rörledningar som leder avloppsvatten till avloppsanläggningen ska kapas och pluggas med 
permanenta pluggar. (Notera: Temporära rörpluggar är inte tillräckliga) 
Annat (ange): 

 

Om avloppsanläggningen grävs upp, beskriv hur anläggningen och avfallet omhändertas: 

Vilket datum planeras avloppet att tas ur bruk?

Sluttömning: 
 

Jag (sökande) är medveten om att jag ska beställa sluttömning.  
Sluttömning beställs hos Medborgarservice, 0961 -144 44 eller kommun@arjeplog.se 

Hur ska framtida avloppsvatten omhändertas? 
Fastigheten kommer inte att användas. 
En förmultnings-, förbrännings-, torrtoalett eller liknande anordning kommer installeras. (Notera: 
Anmälan krävs) 
En ny avloppsanläggning ska anläggas. (Notera: Ansökan eller anmälan krävs) 
Avloppsvattnet ska ledas till kommunal avloppsanläggning. (Notera: VA-ansökan krävs) 

Avloppsvattnet ska ledas till befintlig enskild avloppsanläggning. (Notera: Anmälan krävs) 

Bifoga en situationsplan och tillstånd till din anmälan 
Anmälan ska inkludera en situationsplan. I situationsplanen ska det framgå vart avloppsanläggningen är 
placerad. Om det finns flera avloppsanläggningar på fastigheten ska dessa ritas in i situationsplanen, med en 
tydlig notering om vilken anläggning som avses att tas ur bruk. 

Anmälan ska också inkludera avloppsanläggningens tillstånd, om sådant finns. 

Information och upplysningar 
• Med hänsyn till miljöskäl bör stenkistor eller slamavskiljare som inte är gjord av betong grävas upp ur

marken. 
• Avloppsanläggningen behöver genomgå sluttömning i nära anslutning tills dess att avloppet tas ur bruk.

Avloppet får inte användas efter sluttömningen. Beställningen görs hos Medborgarservice på 
0961-144 44 eller kommun@arjeplog.se 

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

• Fastighetsägaren/sökande bär ansvaret för att avloppet tas ur bruk på ett korrekt sätt enligt miljöbalken
och inlämnad anmälan. 

• Avloppsanläggningen kommer att avregistreras från slamtömning.
För avloppsanläggningar med påkopplat WC som tas ur bruk 

• Avloppsanläggning med WC kommer att föreläggas med förbud och kommer inte att få användas efter
att beslutet vinner laga kraft. 

• Lantmäteriet (inskrivningsmyndighet för fastighetsuppgifter) kommer att underrättas av Miljöenheten
om att avloppsanläggningen är tagen ur bruk och belagd med förbud om utsläpp av WC-vatten. 

(fylls i åååå-mm-dd)
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Avgift 
För handläggningen kommer en avgift att tas ut. Avgiften är baserad på gällande taxa, fastställd av 
Kommunfullmäktige. En avgift tas även ut för beslut om avslag, avvisning eller avskrivning. 
 
Kontakt 
När ni lämnar eller skickar in blanketter till Arjeplogs kommun så ger ni oss vissa personuppgifter om er själva. 
Era uppgifter loggas och innehållet som har inkommit sparas så att vi kan hantera ert ärende. Hur vi behandlar 
och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen. Mer 
information finns på kommunens hemsida https://arjeplog.se/ 
 
Ifylld och signerad blankett med bifogade bilagor skickas till: 
 
Arjeplogs kommun 
938 81 Arjeplog 
Eller via e-post till: 
kommun@arjeplog.se (Ange i ämnesfältet vad ansökan avser) 
 
Kontaktsätt 

Jag vill ta emot beslut, skrivelser, delgivningar och andra dokument via:  E-post  Brev 

 
Underskrift (Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta. Jag samtycker till att 
uppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning) 

Datum Ort 

  

Namnunderskrift sökande/behörig firmatecknare Namnförtydligande 
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