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Information till dig som ansöker 

Enligt kommunens lokala renhållningsordning ska slamavskiljare tömmas en gång 
per år. Det är möjligt att ansöka om dispens från den årliga tömningen av slam från 
enskilda avloppsanläggningar om det finns särskilda skäl. Miljö- och byggnadsnämn-
den har tagit fram en policy där det specificeras vad som definieras som särskilda 
skäl.  

För fritidshus som används under några veckor på sommaren samt vid enstaka till-
fällen under övriga delen av året kan man få längre hämtningsintervall. Även för fas-
tigheter som bebos av en person kan längre hämtningsintervall vara möjligt. Fastig-
heter som är obebodda kan få total befrielse från slamtömning. För detta finns en 
särskild blankett Ansökan om uppehåll i sophämtning-slamtömning. 

En kopia på beslutet sänds också till RagnSells. 

För handläggning av ansökan debiterar miljö och byggnadsnämnden en avgift på 890 
kronor om ansökan avser eget omhändertagande av slammet och 890 kr om ansökan 
avser dispens från den årliga tömningen. 

Behandling av personuppgifter
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
Dataskyddsförordningen. De personuppgifter som du lämnar i denna handling 
behandlas digitalt av Miljö- och byggnadsnämnden för att ärendet ska kunna 
handläggas, för administration och för statistik. Du har rätt att begära att få 
information om vilka personuppgifter som rör dig och som vi behandlar. Nämnden 
är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av 
sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 
För mer information om kommunens behandling av personuppgifter, se 
www.vara.se/personuppgifter

www.vara.se/personuppgifter
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Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam från enskild av-

loppsanläggning 
 

Fastighetsbeteckning:  

 

Sökanden 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Telefonnummer E-post Personnummer 

 

 
 
Jag/vi ansöker om dispens från kravet på årlig tömning av fastighetens avloppsan-
läggning.  
 

1. Skäl för dispens från kravet på årlig tömning 

 
  Fastigheten bebos av en person  
  Fastigheten är obebodd minst 5 månader per året 
  Fastigheten är ett fritidshus som använd högst två månader per år 
  Fastigheten är ett fritidshus som använd mer än två månader per år 

 

2. Ange typ av slamskiljare 

 
3-kammarbrunn    
2-kammarbrunn 
1-kammarbrunn 

 
Annat:………………………………………………………………….. 
 
Volym på slamavskiljaren.……… m3 
 
Slamavskiljaren har T-rör*  Ja  Nej 

*(det T-formade rör som sitter vid slamavskiljarens utlopp för att avskilja flytslam) 

 
 
 .....................................................   ..........................................................  
 
Ort och datum  Namn 
 
För handläggning av ansökan debiterar miljö och byggnadsnämnden en avgift på 
890:- (2019). Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. 
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