
Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon 0472-150 00, Fax 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

 

ANSÖKAN om förlängt tömningsintervall 
för slam enl. 29 § renhållningsordningen 
 

 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

  
Fastighetens adress Postadress Telefon bostaden 

   
Sökandens namn Org. Nummer /Personnr Telefon arbetet 

   
Postadress  Postnummer och postort Mobiltelefon 

   
Antal månader bostaden nyttjas per år: Antal personer som vistas på fastigheten: Abonnentnr (se räkning) 

   

Typ av avloppsanläggning 

 Infiltration  Markbädd Stenkista  Direkt utsläpp  Annat ………………………. 
Volym på slamavskiljaren: Anläggningsår: Anläggningen är godkänd av Bygg & Miljö 

                                            m3
 

   Ja, Datum för ev. godkännande…………………..  Nej  
Ytterligare upplysningar eller särskilda skäl för ansökan  

 

Information 
• För handläggning av ansökan debiteras timavgift enligt taxa. Avgift tas ut även för avslag. 

• Förlängt tömningsintervall för slam kan medges om slamavskiljaren är så stor att den klarar den 
ökade belastningen. 

• Observera att tillståndet alltid gäller fastighetsägaren och beslutet upphör att gälla vid ägarbyte 
eller vid ändrade förhållanden på fastigheten. 

• Det är viktigt att slamavskiljaren töms i tid. Hur ofta slamavskiljaren behöver tömmas är beroende 
av belastningen och våtvolymen. Efterhand som avloppet används ökar mängden slam i 
slamavskiljaren. Om inte slamavskiljaren töms i tid kommer slam att passera igenom 
slamavskiljaren och risken för att efterföljande delar av anläggningen ”sätts igen” ökar. 

• För att få tillstånd ska avloppsanläggningen bestå av trekammarbrunn med efterföljande rening 
och vara godkänd av Bygg & Miljö. 

• Tillstånd ges i första hand till tömning vartannat år.  

• Tillståndet kan upphävas om olägenhet uppstår. 
 
 
 
……………………………………………………. …………………………………………………………… 
Ort och datum Sökandens underskrift 
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