ANSÖKAN OM ÄNDRAT HÄMTNINGSINTERVALL
FÖR SLAMTÖMNING
(Enligt § 39 a och b, Älvdalens kommuns föreskrifter om avfallshantering)

SÖKANDE Var vänlig texta tydligt
Fastighetsägare / nyttjanderättshavare

Personnummer / org nr

Hemadress

Tfn (bostad)

Postnr / ort

Tfn (arbete)

ANSÖKAN GÄLLER Var vänlig texta tydligt
Fastighetsbeteckning

Kundnummer

Fastighetsägare/verksamhet
Fastighetens adress
Postnr / ort
Ansökan gäller
Permanenthus

Fritidshus

Flerfamiljshus

UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN
Anläggningen används även av
Fastighetsbeteckning:………………………………………………………………………………..
Fastighetsägare:

Kundnr:

ÄNDRAT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMTÖMNING
Ansökan om förlängt hämtningsintervall, vart annat år (39 a §)

ÄLVDALENS
KOMMUN
VILLKOR FÖR
FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL ELLER
UPPEHÅLL
Förlängt hämtningsintervall
kan beviljas för
slamavskiljare med särskilt
låg belastning om det kan
ske utan risk för människors
hälsa eller miljön.
Förlängningen kan maximalt
omfatta tömning vartannat
år.
Uppehåll från skyldighet att
tömma enskild
avloppsanläggning kan, om
fastigheten inte nyttjas,
beviljas för två år i taget.
Ansökan ska inlämnas senast
4 veckor innan uppehållet
ska gälla.
UPPLYSNINGAR
Medgivandet gäller så länge
boende- eller
ägarförhållande inte ändras.
Medgivandet kan återkallas
om olägenhet ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt
uppstår.

Ansökan om uppehåll för slamtömning på obebodd fastighet (39 b §)
Ange skäl (obligatoriskt)

INSÄNDES TILL
ÄLVDALENS KOMMUN
SAMHÄLLSENHETEN
BOX 100
796 22 ÄLVDALEN
Tfn 0251-313 00
kommun@alvdalen.se
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TYP AV AVLOPPSANLÄGGNING
□ Enkammarbrunn

□ Tvåkammarbrunn

Volym på slamavskiljaren:
Typ av rening
□ Saknar rening

□ Sluten tank

m3

□ Infiltration

Anläggningen belastas med

□ Trekammarbrunn

□ WC

□ Annan rening än infiltration, nämligen:

□ Bad-, disk- och tvättvatten

Senaste slamtömningen gjordes år:
Installerades och färdigställdes år:
Tillstånd för avloppsanläggningen finns: □ Nej

□ Ja, sedan:

Underskrift
Datum

Namnteckning, fastighetsägare/nyttjanderättshavare

Datum

Namnteckning, om flera fastigheter är anslutna till anläggningen

Behandling av personuppgifter – För din information vill vi meddela att dina personuppgifter används
för att behandla din ansökan/anmälan. Om du vill ha ytterligare information om hur dina
personuppgifter används eller vill att de skall ändras, är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till,
Älvdalens kommun, Samhällsenheten, Box 100, 796 22 Älvdalen.
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