Datum

20190430
Till

Mohv

Förfrågan om tillstånd till enskild avloppsanläggning
Norrtälje kommuns Kontaktcenter har från fastighetsmäklare fått frågan om det finns tillstånd till
enskild avloppsanläggning på fastigheten Gryta 1:10*.
Kontaktcenter har sökt i kommunens arkiv och kan meddela att:
På fastigheten finns tillstånd för wc och bdt-avlopp till slamavskiljare.
Tillståndet/en är utfärdat år 1986.
Det finns inget tillstånd till avloppsanläggning på fastigheten.
Ev. anteckning: .
*Ett tillstånd för avloppsanläggning måste efterfrågas och sökas på den fastighetsbeteckning fastigheten hade
vid ansökningstillfället för anläggningen. Kontaktcenter har inte undersökt om fastigheten har haft en annan
beteckning än den ovan efterfrågade. Eventuella tillstånd har därför endast sökts på ovanstående fastighetsbeteckning.

Till spekulant av fastighet i Norrtälje kommun
En avloppsanläggning kräver tillstånd

Enligt miljöbalken och Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön, ska det finnas ett skriftligt tillstånd från kommunen på en avloppsanläggning. Tillståndet är
en värdehandling som hör till fastigheten. Vid ägarskifte bör den nye fastighetsägaren överta eller
få en kopia av tillståndet.
Om tillstånd finns

Om tillstånd finns utfärdat på fastigheten är det inte en garanti för att avloppsanläggningens funktion är tillfredsställande. En avloppsanläggnings livslängd är ca 15-25 år beroende på belastning
och skötsel. En av de viktigaste skötselåtgärderna är att, utifrån anläggningens belastning, slamtömma anläggningen regelbundet. Kontaktcenter kan lämna upplysning om det abonnemang för
slamtömning som finns på fastigheten.
Ett äldre tillstånd kan innebära att avloppsanläggningen inte är utförd enligt dagens gällande regelverk. En avloppsanläggning får till exempel inte ha direktutsläpp, förorsaka olägenheter eller
miljöstörningar. Fastighetsägaren är alltid ansvarig för anläggningens utförande, drift och skötsel.
Ny eller ändring av avloppsanläggning

Om du avser att anordna en ny, eller ändra befintlig avloppsanläggning, ska du först lämna in en
ansökan om detta till bygg- och miljönämnden. Information om enskild avloppsanläggning hittar
du på norrtalje.se/enskiltavlopp.
För mer information

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till Kontaktcenter, kontaktuppgifterna hittar
du nedan i sidfoten.
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