
*Fastighetsbeteckning *Fastighetens adress

Fettavskiljare 

Typ av byggnad* 

Enbostadshus 

Rad-, par-, kedjehus 

Tvåbostadshus 

Flerbostadshus

Fritidshus med en eller två bostäder 

Anslutning till: Kommunalt Gemensamhetsanläggning Enskild anläggning
Vatten

Avlopp
Dagvatten

Ärende, installation eller väsentlig ändring*

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 
Fredsgatan 12
792 80 Mora

Anmälan om installation av vatten, avlopp, fett- och oljeavskiljare

Telefon: 0250-262 60
E-post:   stadsbygg@mora.se

Fastighet 

Oljeavskiljare

Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) 

Industri- eller lagerbyggnad

Studentbostadshus 

Anslutning av tomt

Annat:

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter 

Bilagor 

Situationsplan

Planritningar  

Fasadritningar 

Kontrollplan

* = Obligatorisk uppgift

Miljö- och 
Byggnadsförvaltningen
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Miljö- och Byggnadsförvaltning 
Fredsgatan 12, 792 80 Mora



Sid 2 (2) 

*Telefonnummer

*Postnummer & postort

E-postadress 

*Företagsnamn eller personnamn *Organisations- eller personnummer

*Utdelningsadress

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag) 

*Telefon & e-post*Namn

Telefonnummer

*Postnummer  & postort

E-postadress

Eventuell medanmälare 
*Namn *Personnummer

*Utdelningsadress

Faktureringsadress (om annan än anmälaren) 

Ja Nej

*Datum och anmälarens underskrift

*Namnförtydligande

*Datum och eventuell medanmälares underskrift

*Namnförtydligande

*Godkänns kommunikation via e-post?

*Underskrift

*Anmälare

Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Anvisningar och förklaringar 

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats.

Kommunen debiterar enligt särskild taxa för Anmälan. 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 
Fredsgatan 12
792 80 Mora

Telefon: 0250-262 60
E-post:   stadsbygg@mora.se
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