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Version 2021-12-17 

Uppgift om enskild
VA-anläggning 
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge 

Administrativa 
uppgifter

Namn 

Adress Postnummer och ort 

E-post Telefon

Fakturamottagare om annan än sökande (Namn, person-/ organisationsnummer, adress)

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webbsida 
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 5 08-606 93 00 08-606 93 01 miljokontoret@smohf.se www.smohf.se 

Fastighetsbeteckning, (anläggningens placering)

Vatten-
försörjning

Kommunalt vatten

Gemensamhetsanläggning:

Egen brunn 

Avlopps-
anläggning

Egen anläggning Gemensamhetsanläggning:

Anläggningen byggd år:

Finns tillstånd för anläggningen? Nej Ja (bifoga kopia)

Typ av anläggning (bifoga karta med inritad anläggning)

1) SLAMAVSKILJNING, volym:  m3 och antal kamrar en två tre

2) EFTERBEHANDLING

särskilt iordningställd infiltration, yta: m2

särskild iordningställd markbädd, yta: m2

saknas
m3. Ange även hur bad-, disk- och tvättvattnet renas.3) SLUTEN TANK för wc, volym:

4) MINIRENINGSVERK, modell:
5) TORRTOALETT. Glöm inte att ange hur bad-, disk- och tvättvattnet renas.

6) ANNAN ANLÄGGNING (beskriv på nästa sida under "Övriga upplysningar")

Byggnaden 
används för

Permanentboende

Fritidsboende

Annat: 

Fastighetsägare:
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Ort och datum 

Uppgiftslämnare Namnförtydligande 

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr 

Övriga 
upplysningar
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