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ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT 
SLAMTÖMNINGSINTERVALL  
VID PERMANENTBOENDE 
Renhållningsföreskrifter för Säffle och 
Åmåls kommuner § 44 
 
OBS: Läs bifogat informationsblad 

662 22 Åmål 
   Uppgifter om fastigheten där avloppsanläggningen ligger 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Antal hushåll som belastar avloppsanläggningen:  

Totalt antal personer i hushållet/hushållen: 

 
Personuppgifter - sökanden 
Namn 
 

Personnr Telefon hem 

Utdelningsadress 
 

Telefon jobb Mobil 

Postnummer och ort 
 

E-post 

 
Uppgifter om avloppsanläggningen 
Typ av slamavskiljare (t.ex. 2- el. 3-kammarbrunn): ............................................................. Volym (m3): 

..............     

Den efterföljande reningen består 

av:   
 markbädd med utlopp till: ……………  infiltration (i mark)    

 Annat: 

………………………….… 

 Ingen rening utöver slamavskiljning, utlopp leds till: 

………………. 

Tillstånd utfärdat år: ...........   Anläggningen färdigställdes år: ..........   Senaste slamhämtningen 

skedde år: .......... 
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Skäl till förlängt slamtömningsintervall (texta tydligt):  
...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 
Underskrift 
Ort och datum Sökandens namnteckning 

 
 
För handläggning av dispensansökan tas avgift ut på 705 kr (2018) 
 
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas enligt PUL, se nästa sida 
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INFORMATION (Riv gärna av och behåll denna information) 
 
PUL, personuppgiftslagen 
Personuppgifter som lämnas i blanketten kommer att användas för miljöenhetens 
administration, fakturering och andra åtgärder som behövs för att handlägga eller pröva 
ärendet, samt för framtida tillsyn och sammanställning av statistik. Uppgifterna måste lämnas 
för att ärendet ska kunna handläggas eller prövas. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan 
komma att samlas in för dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifterna kan 
komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt 
offentlighetsprincipen. Registrerad har rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år utan 
kostnad, få veta om personuppgifter behandlats eller inte. Efter begäran rättas eller raderas 
ofullständiga eller felaktiga uppgifter.  
 
Gällande lagstiftning 
Enligt Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner, § 35-36, ska skriftlig ansökan 
om undantag från föreskrifterna lämnas till miljöenheten. Ansökan ska innehålla uppgifter om 
avfallsslag och beskrivning av hur det ska omhändertas utan att det innebär risk för olägenhet 
för människors hälsa och miljön. Enligt § 44 kan förlängt hämtningsintervall av slam till 
vartannat år medges vid permanentboenden under förutsättning att anläggningen i sin helhet 
är tillfredställande utförd, är av fullgod kvalitet och att tillstånd har meddelats med stöd av 
miljöbalken. 

Tillstånd eller undantag som är beviljade enligt § 40-54 i renhållningsföreskrifterna gäller enligt 
§ 39 i högst 4 år. Om förhållandena ändras och/eller förutsättningarna inte uppfylls kan 
besluten enligt § 38 återkallas med omedelbar verkan. Om förhållandena ändras, eller något 
annat inträffar som kan påverka ett beviljat undantag, är fastighetsägare/nyttjanderättshavare, 
enligt § 38, skyldig att omgående meddela detta till miljöenheten. 
 
Förlängt slamtömningsintervall 
Ordinarie slamtömning vid permanentboende ska ske minst en gång per år och utöver det 
ansvarar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren för att beställa ytterligare tömningar om 
det behövs för god funktion i slamavskiljaren.  

Vid permanentboende med liten belastning kan i vissa fall undantag från den ordinarie 
slamtömningen beviljas. För att ansöka lämnas en ifylld ansökningsblankett till miljöenheten 
för prövning. För att beviljas förlängt slamtömningsintervall till vartannat år krävs att 
avloppsanläggningen i sin helhet är tillfredställande utförd och är av fullgod kvalitet. Utöver 
detta krävs också att ett beslut om tillstånd, utfärdat med stöd av miljöbalken, har meddelats 
för avloppsanläggningen. 
 
Giltighetstid 
Ett beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i högst 4 år. Detta under förutsättning att man 
bor kvar på fastigheten, inga större förändringar sker i hushållet och att inget annat bryter mot 
gällande bestämmelser. 
 
Kostnad 
Prövning av ansökan debiteras enligt kommunens fastställda taxa.  


