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Ansökan om dispens om förlängt tömningsintervall av sluten tank/slamavskiljare
Ansökan avser
Förlängt tömningsintervall till 1 gång vartannat år

Sökande
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

E-post

Telefon bostad

Mobiltelefon

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Typ av fastighet

Antal boende i hushållet

Uppgifter om den slutna tanken eller slamavskiljaren
Den slutna tankens volym: ____________m

3

Slamavskiljaren volym: ____________m

3

Till tanken/slamavskiljaren går följande avlopp:
från WC

Bad-, disk- och tvättvatten

Har ni Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd för anläggningen?
Ja (om ja, bifoga en kopia över tillståndet)

Nej

Orsak till begäran om förlängt tömningsintervall

När du lämnar in blanketten kommer Knivsta kommuns miljöenhet att behandla dina personuppgifter enligt EU:s
dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning. Uppgifterna du lämnar kommer att användas för att kunna handlägga ditt ärende.
Du har rätt att få utdrag från miljöenhetens register och att få felaktiga uppgifter i dessa rättade. Du kan vända
dig till handläggaren för ditt ärende eller kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombud@knivsta.se).
Läs mer om dina rättigheter på vår hemsida: knivsta.se/dataskydd
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Att lämnade uppgifter är riktiga intygas:

Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Regler om slamtömning
Bestämmelser om dispenser för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar finns i Lokala
renhållningsordningen som Kommunfullmäktige har fastställt.

Förutsättningar för slamtömning vartannat år


Slamavskiljaren (2-kammarbrunn med anslutet BDT eller 3-kammarbrunn med ansluten BDT
och WC) med tillhörande reningsanordning (infiltrationer, markbädd eller liknande) ska
fungera bra och vara godkänd av Bygg- och miljönämnden.



Den mängd slam som produceras per år får inte överstiga hälften av den slammängd som
slamavskiljaren är dimensionerad för, med en normal tömning om en gång/år.



Låg belastning på anläggningen



Litet hushåll på en till två personer.

Avgift
Avgift betalas enligt av kommun fastställd taxa.

Mer information
För mer information kontakta Bygg- och miljö på telefon 018-34 70 00 eller via epostadressen knivsta@knivsta.se.
Skicka ansökan till:

Knivsta kommun
Bygg- och miljönämnden
741 75 Knivsta

Bygg-och miljökontoret
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013

