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ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT
SLAMTÖMNINGSINTERVALL / UPPEHÅLL

Miljö- och byggförvaltningen
Ansökan om dispens enligt 34 § och 35 § Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun
Sökande
Namn

Personnummer/Organisationsnr. Telefonnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Ägare av fastigheten (om annan än sökande)

Adress (om annan än sökande)

Postadress (om annan än sökande)

Beskrivning av befintlig avloppsanläggning
Abonemangsnummer:
WC

Bad, dusch, disk och tvätt

Enbart diskho, tvättställ

st permanentbostäder med i genomsnitt
st fritidshus med som mest

personer

personer. Fritidshuset brukas

veckor per år.

Övrigt (ange avloppsvattnets typ och mängd)

Slamavskiljare
Volym

Betongbrunn

Antal kammrar
3

________m

Plasttank typ______________

________ st

Finns väg farbar för slamsugningsbilen närmare än 20 meter från slamavskiljaren?
Ja, året runt

Ja, sommartid

Nej, (ange hur slamtömning kan ske under övriga
upplysningar)

Ange motiv för förlängt slamtömningsintervall / uppehåll i slamtömning

Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 SVEG

Telefon:
0680-161 00 vx

Telefax:
0680-169 66

Epost: miljo.bygg@herjedalen.se
Hemsida: www.herjedalen.se
150325
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ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT
SLAMTÖMNINGSINTERVALL/UPPEHÅLL

Miljö- och byggförvaltningen

Information
Förutsättningar för förlängt tömningsintervall
Förlängt tömningsintervall kan beviljas under förutsättning att sluten tank och slamavskiljare har låg belastning och att
inte olägenhet för människors hälsa eller miljö uppstår.
Förlängning kan maximalt omfatta tömning:
-varannat år för sluten tank och anläggning med WC ansluten.
-vart fjärde år gällande slamavskiljare som inte har WC ansluten.
Förlängning av tömningsintervall kan medges för maximalt åtta år i taget.
Ansökan ska inlämnas till miljö- och byggnämnden minst fyra veckor innan period med förlängt intervall ska börja
gälla. Tömning kan behöva utföras innan period inleds, detta beslutas av miljö- och byggnämnden.
Efter uppehållsperiodens slut återuppdas tömning automatiskt enligt normalt tömningsintervall, om inte fastighetsägaren
gör en ny ansökan. Beslutet upphör att gälla om boende- eller ägarförhållandena ändras.
Förutsättningar för uppehåll i tömning
Ansökan om uppehåll från skyldighet att tömma enskild avloppsanlägging kan göras, om fastigheten inte nyttjas.
Ansökan ska inlämnas till miljö- och byggnämnden minst fyra veckor innan uppehållet ska börja gälla.
Tömning ska ske innan uppehåll inleds. Efter uppehållsperiodens slut återupptas tömning automatiskt enligt normalt
tömningsintervall, om inte fastighetsägaren gör en ny ansökan. Innan anläggingen återtas i bruk ska funktionen kontrolleras
av fastighetsägaren. Beslutet upphör att gälla om nyttjande- eller ägarförhållandena ändras.

Slamtömning
Det är till renhållningen ni vänder er för beställning av slamtömning.
Renhållningen, Medborgarhuset, 842 80 Sveg, tel. 0680-163 00 (mån-fre, 09:00-12:00) eller
epost: renhallningen@herjedalen.se

Extra tömningstillfälle
Det har hänt i flera fall att personer som begärt färre tömningsintervall blivit tvungna att beställa extra tömning.
Kostnaden för en extra tömning finns att tillgå i kommunens renhållningstaxa.

Avgifter
Vid handläggning av ansökan tar miljö- och byggförvaltningen ut avgift enligt miljö- och
byggnämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (2013-11-27 Kf § 176).

Datum

Fastighetsägarens underskrift

Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 SVEG

Telefon:
0680-161 00 vx

Namnförtydligande

Telefax:
0680-169 66

Epost: miljo.bygg@herjedalen.se
Hemsida: www.herjedalen.se
150521

