ANSÖKAN

Förlängt hämtningsintervall för slam
Skickas till:
Sollefteå kommun
Kommunstyrelsen
881 80 Sollefteå
Ansökan (för den avsedda fastigheten)
Fastighetsbeteckning
Adress

Postnr

Postort

Fastighetsägare
Namn

Personnr

Adress

Postnr

Telefon

E-post

Postort

Fastigheten används som
Permanent bostad

Fritidshus

Antal personer

Avloppsanordning
Brunn

Antal kamrar

Plast

Volym

Betong

m³

Diameter

m

Annat

Ja

Finns T-rör på utgående ledning

Nej

Vet ej

Reningsanläggning
Infiltration
Storlek

Markbädd

Annat

m²

Är avloppsanläggningen godkänd

Ja, årtal

Nej

Bifoga gärna en kopia på tillståndsbeviset

Övriga upplysningar (ex hur många dagar fritidsfastigheten besöks per år)

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas
Ort

Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Vattendjup

m

Renhållningsordning
Enligt Sollefteå kommuns renhållningsordning (föreskrifter om avfallshantering):
§ 39 kan hämtningsintervallet för tömning av slamavskiljare förlängas, efter prövning av
kommunstyrelsen. Förutsättning är att avloppsanläggningen är överdimensionerad samt att
den uppfyller gällande krav eller inte bedöms orsaka olägenheter från hälso- och
miljöskyddssynpunkt.
§ 27 är meddelade undantag från föreskrifter personliga och gäller inte längre om
förutsättningarna för beviljat tillstånd ändras.
Bilaga 3 – Kriterier för förlängt hämtningsintervall för slam
Permanentbostäder
 Avloppsanläggningen måste uppfylla gällande krav (generellt innebär detta en
trekammarbrunn med t-rör eller liknande samt efterföljande rening) och ska vara
funktionell
 Avloppsanläggningen får inte vara äldre än 30 år
 Volymen på slamavskiljaren måste vara minst 2 kubikmeter och vara uppenbart
överdimensionerad
 Hushållet består av endast en person
Förlängt hämtningsintervall för slam ges endast för tömning vartannat år.
Fritidsbostäder
 Avloppsanläggningen måste uppfylla gällande krav (generellt innebär detta en
trekammarbrunn med t-rör eller liknande samt efterföljande rening) och ska vara
funktionell
 Avloppsanläggningen får inte vara äldre än 30 år
 Volymen på slamavskiljaren måste vara minst 2 kubikmeter och vara uppenbart
överdimensionerad
Förlängt hämtningsintervall för slam ges endast för tömning vart tredje år. För sluten tank
kan förlängt hämtningsintervall ges för tömning vartannat år. Undantag från
slamtömningsrutinen är personligt och gäller inte längre om förutsättningarna för det
beviljade undantaget förändras.
Slamavskiljare
Sluten tank

Permantentbostad
Tömning vart annat år
(T ex tömning år 2014-2016-2018)
Förlängt hämtningsintervall
beviljas ej

Fritidsbostad
Tömning vart tredje år (T ex tömning
år 2014-2017-2020)
Tömning vartannat år (T ex tömning
år 2014-2016-2018)

Avgift
Enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (fastställd av
kommunfullmäktige Sollefteå kommun 2012-10-29 § 165):
§ 6, § 9 ska avgift för prövning av ansökningar om dispens eller undantag betalas i form av
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan. För närvarande är timtaxan 840 kr.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:2104)
Personuppgiftslagen (PUL) skyddar dig som privatperson så att de personuppgifter du lämnar behandlas på ett sätt som inte kränker din
personliga integritet. Sollefteå kommun behöver registrera vissa av de uppgifter du lämnar i samband med att din ansökan behandlas. Vill du
veta vilka uppgifter om dig och ditt ärende som finns registrerade hos Sollefteå kommun? Skicka en begäran till Sollefteå kommun, 881 80
SOLLEFTEÅ.

