ANSÖKAN
om dispens i slamtömningen

Sida
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enligt Habo eller Mullsjö kommuns
renhållningsordning (Kf 2011-12-15 §109
respektive Kf 2014-11-25 § 94)

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner
kan enligt renhållningsordningen i respektive
kommun besluta om förlängt
tömningsintervall avseende slam från
slamavskiljare. En förutsättning för ett sådant
beslut är att den aktuella avloppsanläggningen
uppfyller gällande krav på utformning och
rening samt att korrekta uppgifter om
slamavskiljarens volym finns tillgängliga.
Miljönämnden kan också enligt respektive
kommuns renhållningsordning besluta om
befrielse från hämtning av slam från
slamavskiljare under förutsättning att slammet
hanteras på ett sätt som är godtagbart med
hänsyn till människors hälsa och miljön. Detta
kan beviljas i maximalt fem år.

För handläggning av ansökan om befrielse från
hämtning av slam samt för förändrat
slamtömningsintervall kommer miljönämnden
att ta ut en timavgift. Taxan finns att hämta på
miljöförvaltningens expedition eller webbplats.
Obs! Handläggningen kan inte påbörjas förrän
en fullständig ansökan inkommit. Var därför
noga med att fylla i blanketten. Ansökan ska
vara inskickad minst 6 veckor innan den ska
börja gälla. Mer information finns på
kommunernas webbplatser habokommun.se/
mullsjo.se. Har du frågor är du välkommen att
kontakta miljöförvaltningen.

Ansökan avser (sätt kryss):
Förlängt slamtömningsintervall
Önskat tömningsintervall:

vartannat år

vart tredje år

vart fjärde år

Egen tömning av slamavskiljare
Plats/fastighet där spridning kommer att ske
(om annan fastighet än den egna): ………………...…………………………………………
Marken används för: ……………………………………………………………………….
Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Fastighetsbeteckning/ar

Postnummer
Telefon/Mobil

Ort

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Telefon till fastighetsägaren (om annan än sökande)

E-postadress

Fortsättning på nästa sida.
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Uppgifter om anläggningen
Typ av bostad

Fritidsbostad, antal besöksdagar/år …………..….

Permanentbostad

antal övernattningar/år ……..…….
Annan användning, nämligen ………………………………………………………………...
Antal hushåll som är anslutna

Totalt antal personer som använder anläggningen

Volym på slamavskiljare (m3)

Finns tillstånd för anläggningen

Ja, från år……………………..

Nej

Rening efter slamavskiljare

Infiltration (rening genom sandlager för diffus spridning genom marken till grundvatten).
Markbädd (rening genom sandlager och ledning till dike, å eller sjö).
Annan, nämligen…………………………………………………………………………………
Övriga upplysningar

Sökandes underskrift

Datum

Namn

De personuppgifter du lämnar till Miljöförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är
personuppgiftsansvarig. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla personuppgifter
eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna kan
komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras
utanför EU/EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då
nämndsekreterare på Miljöförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/
personuppgifter
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