SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ansökan om utsträckt intervall för tömning av
slamavskiljare
- enligt 40 § i föreskrifterna om avfallshantering inom
Katrineholms kommun

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter. Du medger att
informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Sökanden
Namn

Person/organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box, etc.)

Telefonnummer

Postnummer och ort

(E-postadress)

Kund/abonnentnummer hos Sörmland Vatten

Fastighet som ansökan avser
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress/besöksadress

Kontaktperson

Bostads/mobiltelefonnummer

Beskrivning av förhållandena
Fastigheten bebos
året runt

Antal personer boende på fastigheten
som fritidsbostad, ca ……….. månader per år

Till slamavskiljaren går följande avlopp
wc

bad-, disk- och tvätt

annat……………………………………….……

Efter slamavskiljaren avleds spillvattnet till
infiltration/markbädd

annat …………………………………….……...
3

Slamavskiljarens våtvolym: ……………….. m
Avstånd från avloppsanläggning till
brunn för dricksvatten

……………. m

ytvatten, dike, sjö etc ………….. m

Finns bygg- och miljönämndens tillstånd för anläggningen?
Ja (om ja bifoga kopia på tillståndet eller ange dnr: …………………………….)
Skäl till begäran om förlängt tömningsintervall

Sökandens underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80 Katrineholm

Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM
http://www.katrineholm.se

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-577 00
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Nej

Information angående prövning av utsträckt tömningsintervall

En slamavskiljare är beroende av regelbunden slamtömning i tillräcklig omfattning, för att fungera
som avsett. Normalt är den konstruerad för tömning varje år. Vid mycket låg belastning kan dock
tömningsintervallen förlängas.
Ordinarie tömningsintervall enligt avfallsföreskrifterna är en gång per år. Under förutsättning att
belastningen är låg och att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår kan
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare medges att hämtning av slam från slamavskiljare
sker vartannat år. Ansökan om utsträckt intervall inlämnas till bygg- och miljönämnden.

Information om taxor och avgifter

För handläggning av ansökan tas ingen avgift ut i enlighet med taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet enligt miljöbalken, antagen av kommunfullmäktige.
Den avgiftsskyldighet för renhållningen som fortsatt gäller vid olika undantag framgår av
”Renhållningstaxa för hushållsavfall i Katrineholms kommun” antagen av kommunfullmäktige.
Gällande taxor finns att tillgå på www.katrineholm.se

