Ansökan om förlängt hämtningsintervall av
slam

Miljö- och byggenheten

* = Obligatorisk uppgift

Box 74, 285 22 Markaryd
mbn@markaryd.se, 0433-720 00

För att få beviljat ändring av hämtningsintervall av slam behöver anläggningen vara godkänd enligt dagens krav och
ha följande förutsättningar:
Permanentbostäder med påkopplad vattentoalett ska ha en trekammarbrunn på minst 2m3 och hushållet får utgöras av
maximalt två personer. Fritidshus ska nyttjas högst fyra månader per år. Anläggningar som består av trekammarbrunn samt
infiltration eller markbädd uppfyller kraven, enkammarbrunnar och stenkistor uppfyller ej dagens krav.
Är enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT) anslutet ska anläggningen bestå av minst en tvåkammarbrunn samt efterföljande
rening och inte betjäna mer än 5 personer. Hämtningsintervall av slam kan beviljas till vartannat år och gäller i maximalt 10 år.
Om avloppet inte kommer att användas de närmsta 5 åren kan man ansöka om hämtning av slam vart femte år och beslutet
gäller i maximalt 5 år.

Är du osäker på din anläggning kan miljö- och byggenheten göra en inspektion, tillsynsavgift kommer då att tas ut enligt
kommunfullmäktiges antagna timtaxa. Inspektion kan föranleda till beslut om förbud om anläggningen inte uppfyller dagens
krav.

Önskat intervall för slamtömning

☐ Vartannat år
☐ Vart femte år
Uppgifter om anläggningen
Fastighetsbeteckning*

Typ av fastighet*

Typ av anläggning*

☐ Permanentbostad ☐ Fritidsbostad, nyttjas……….....månader
☐ Obebodd
☐Annat…………………………………………

☐ Vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
☐ Endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

Avloppsanläggningen betjänar adress/adresserna*

Antal anslutna personer*

Slamavskiljarens volym (m3)*

Finns tillstånd för anläggningen?

☐ Ja
Typ av slamavskiljare*

☐ Nej

Reningssteg efter slamavskiljaren*

☐ Tvåkammarbrunn ☐ Trekammarbrunn

☐ Infiltration**

☐ Annat, ange vad………………………………………………

☐ Annat, ange vad………………………………………………..

** Anlagd enligt naturvårdsverkets allmänna råd 1987:6 om små avloppsanläggningar
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☐ Markbädd**

Orsak till ansökan*

Kontaktuppgifter
Postnummer och Postort*

Namn*

Personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Underskrift
Datum och underskrift*

Namnförtydligande*

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut även vid avslag.

Hantering av personuppgifter:
Markaryds kommun (miljö- och byggnadsnämnden) behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna
används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till
offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina
personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida
(www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr

Sida 2 av 3

Sida 3 av 3

