ANSÖKAN OM DISPENS
VILHELMINA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

om förlängt tömningsintervall av
sluten tank/slamavskiljare

Ansökan avser förlängt tömningsintervall till en gång vart annat år
Sökande
Namn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon

Postnummer och ort

Mail

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet

Permanentbostad

Fritidshus

Fastighetsadress

Antal personer i hushållet

Antal vistelsedagar på fastigheten

Uppgifter om avloppsanläggningen
Typ av brunn

Trekammarbrunn

Tvåkammarbrunn

Enkammarbrunn

Sluten tank

Annat:_________________________________________

Volym på slamavskiljare/ sluten tank: ________________m3
Avloppsvattnet avleds till

Infiltration/Markbädd
Dike

Stenkista

Dränering

Vattendrag

Annat:_______________________________________________

Avlopp från

WC + bad-, disk- och tvättvatten

WC

Bad-, disk- och tvättvatten

Finns ett giltigt tillstånd för anläggningen?

Ja (bifoga kopia över tillståndet)

Nej

Orsak till glesare tömning av slamavskiljaren

Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Underskrift

Ärendet kommer inte att handläggas innan alla handlingar är kompletta.
Var god vänd →

(1/2)

2 (2)

Avgift
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, för
handläggning av ärendet. Ansökan om dispens enligt kommunens lokala föreskrifter om
avfallshantering debiteras 1000 kr.
Fakturan skickas separat.

Anmälan med bilagor skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Vilhelmina kommun
Torget 6, 912 81 Vilhelmina
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i vår databas för administration och andra åtgärder som
behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik.
Information om hur Dina personuppgifter används lämnas av Vilhelmina kommun, som är personuppgiftsansvarig, tel.
0940-140 00.
Vill Du att Dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas (28 § PUL) eller vill Du erhålla besked om
registrerade personuppgifter (26 § PUL) kan Du skriftligen begära detta. Skicka Din begäran till Vilhelmina kommun,
912 81 Vilhelmina.

Information
Föreskrifter om avfallshantering för Vilhelmina kommun
Tömning av slamavskiljare och sluten tank ska normalt ske minst en gång om året för
permanenthushåll. Undantag kan medges om det är uppenbart att tömning med ordinarie intervall inte
behövs. Miljö- och byggnadskontoret prövar ansökan om glesare hämtning.
Förutsättningar för slamtömning vartannat år
• Slamavskiljaren (2-kammarbrunn med anslutet BDT eller 3-kammarbrunn med ansluten BDT
och WC) med tillhörande reningsanordning (infiltration, markbädd eller liknande) ska
fungera bra och vara godkänd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
• 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 1 – 2 personer

