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För kortast möjliga handläggningstid är det 
viktigt att du fyller i alla uppgifter. 

ANSÖKAN 
Förlängt slamtömningsintervall

Insändes till: 

Samhällsenheten 
Box 100 
796 22 Älvdalen

eller kommun@alvdalen.se

Sökande 
Namn Personnummer-/organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

E-post Telefon dagtid Telefon mobil 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Namn Telefon dagtid 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress Postnummer Postort 

Typ av bostad 

 Permanentbostad 

Antal personer i hushållet 

 Fritidshus 
Nyttjandegrad (veckor/år) 

Ansökan 
Anläggningen belastas med 

 WC  Bad, disk och tvättvatten 

Senaste slamtömning, år 

Tillstånd 
Anläggningen har gilltigt tillstånd

Ja 

Jag har bifogat tillstånd med ansökan

Anläggningen anlades, år
Nej 

Typ av slamavskiljare 

 Enkammarbrunn  Tvåkammarbrunn  Trekammarbrunn 

Finns t-rör i slamavskiljaren? Volym på slamavskiljare, minireningsverk, minireningsverk, m3 

 Minireningsverk 

Efterföljande rening 

 infiltration  markbädd  annat
Om annat ange vad: Storlek på rening eller efterpolering, m2 

 Sluten tank 

Ja Nej

Vid minireningsverk ange efterpolering:
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Övrig information
Version 2023-03-14 

pplysningar 
lamtömning av två- och trekammarbrunnar bör 
ke regelbundet så att inte det efterföljande 
eningsstegets funktion äventyras. Efter ansökan 
os samhällsenheten kan förlängt 
ämtningsintervall medges om belastningen är 
åg. 
örlängt hämtningsintervall kan beviljas till 
aximalt vartannat år (WC-avlopp) och vart 

järde år (BDT-avlopp). 
rav för dispens 
ör att förlängt hämtningsintervall för 
lamtömning ska beviljas krävs att 
vloppsanläggningen är i fullgott skick och att 
lamavskiljaren är rätt dimensionerad. 
et krävs att avloppsanläggningen har ett giltigt 

illstånd. 
ör BDT krävs tvåkammarbrunn och för WC 
rävs trekammarbrunn med en volym på minst 
 m3. Längre slamtömningsintervall beviljas 
nte om avloppsanläggningen har fått 
tgärdskrav efter tillsyn.

Villkor 
Ansökan ska vara Samhällsenheten tillhanda 
senast 6 veckor innan avsedd start. För att få en 
effektiv handläggningstid är det viktigt att du 
fyller i alla uppgifter. 
Medgivande till förlängt hämtningsintervall 
för slamtömning gäller max 10 år och så 
länge boende- och ägarförhållandena inte ändras. 
Medgivande kan återkallas om olägenheter ur 
hälso- eller miljöskyddssynpunkt uppstår.

nformation om ansökan om längre slamtömningsintervall 

Handläggningsavgift 
Timavgift (1027 kr/h) enligt fastställd taxa 

vanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter 
nvänds för att behandla din ansökan. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller vill att 
e skall ändras, är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Samhällsenheten. 

Sökandens underskrift 
atum Namnunderskrift Namnförtydligande 
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