ANSÖKAN
Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult
Tfn 0476-550 00

Ansökan om förlängt tömningsintervall av slam
enligt 41 § avfallsföreskrifter för Älmhults kommun

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer och postort

Telefon arbetet

Telefon bostaden

Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning
Ansökan gäller

fritidsbostad som nyttjas

månader per år

permanentbostad, antal personer i hushållet
Avloppsanläggningen består av trekammarbrunn och infiltrationsanläggning och är godkänd av miljö- och byggnämnden

Ja

Nej

Slamavskiljaren har en volym på

m3
Följande avloppsvatten leds till slamavskiljaren

WC-vatten

Bad, dusch och tvättvatten (BDT-vatten)

Avloppsanläggningen är godkänd av miljö- och byggnämnden

Ja

Nej

Ytterligare upplysningar eller särskilda skäl för ansökan

En avgift på 825 kr tas ut för prövning av ansökan enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgift tas ut
även om ansökan avslås.
Förlängt hämtningsintervall ges under förutsättning att följande uppfylls:
För fritidshus gäller att de ska nyttjas högst 4 månader per år. Avloppsanläggningen ska bestå av trekammarbrunn samt infiltration, och vara godkänd av
miljö- och byggnämnden.
Om avloppsvattnet endast består av bad-, disk- och
tvättvatten (i de fall förmultningstoalett eller dylikt
brukas) ska det ledas till tvåkammarbrunn samt infiltration, som godkänts av miljö- och byggnämnden.
I detta fall kan fritidshuset nyttjas upp till 12 månader
per år.

Ort och datum

Permanentbostäder ska ha en trekammarbrunn på
2 m3, och hushållet utgöras av högst en person. Avloppsanläggningen ska bestå av trekammarbrunn
samt infiltration, och vara godkänd av miljö- och
byggnämnden.
Om avloppsvattnet endast består av bad-, disk- och
tvättvatten (i de fall förmultningstoalett eller dylikt
brukas) ska det ledas till tvåkammarbrunn samt infiltration, som godkänts av miljö- och byggnämnden.
I detta fall kan hushåll med 2 m 3 slamavskiljare utgöras av högst fem personer.
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Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan/anmälan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt
ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt
register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.

