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Begäran om förlängning  
av slamtömningsintervall 
till vartannat år 

Skickas eller lämnas in till Skickas eller lämnas in till 

Information 
Aktuella regler: 15 kap 8 § miljöbalken samt aktuella avfallsföreskrifter. 
 
Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och 
utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa ska 
ändras eller om du inte vill att uppgifterna ska kunna användas för marknadsföring är vi tacksamma för ett skrift-
ligt besked till Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
Information om gällande avgifter återfinns på hemsidan 

Aktuella namnuppgifter 
Namn 
 
Gatuadress 
 
Postnummer Ort Personnummer 
   
Telefon Mobiltelefon E-post 
   

Aktuella fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning Antal boende på fastigheten 

  

Fastighetens adress 

 

Postadress 
 

Ytterligare fastighetsägares namn och adress (om annan än ovanstående): 
 

Typ av fastighet 

 Åretruntbostad  Fritidsbostad  Jordbruksfastighet 
Uppgifter om avloppsanläggningen 
Typ av avloppsanläggning 

 Infiltrationsanläggning  Markbädd  Annat: 
Typ av slamavskiljare 

 Trekammarbrunn  Tvåkammarbrunn  Annat: 
Finns tillstånd för avloppsanläggningen  

 Ja  Nej 
Datum för utfärdat tillstånd: Slamavskiljarens volym (m3) 
  

Underskrift 
Ort och datum 
 
Namnteckning Namnförtydligande 
  

Gällande regeltillämpning 
Förlängt slamtömningsintervall kan medges om fastigheten har en godkänd avloppsanläggning och att  
slamavskiljaren är överdimensionerad. 
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