Ansökan om dispens från ordinarie slamtömning
Sökande och fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Sökandens namn

Organisations-/Personnummer

Sökandens adress
Postnummer och ort
Telefon, arbetet

Mobil
Telefon, bostaden

E-post

Fastigheten används som
Permanentbostad

Fritidsbostad

Antal personer i hushållet (1)

Utsläpp från (2)
WC

BDT (bad, disk,
tvätt)

Avloppstillstånd lämnat år (3), om möjligt bifoga kopia

Slamavskiljare (4)
Trekammarbrunn

Tvåkammarbrunn

Volym i kubikmeter (5)

Enkammarbrunn
Senaste slamtömning (7)

T-rör finns (6)

Efterföljande reningsanläggning (8)
Spridningsledningens längd i meter

Infiltration

Spridningsledningens längd i meter

Markbädd

Utlopp från markbädd/annan anläggning leds till

Annan anläggning

För att dispens skall beviljas måste avloppsanläggningen vara konstruerad så att en god reningsfunktion uppnås.
Uppgifter i ansökan som tyder på otillräcklig rening kan medföra krav på åtgärder. Utsläpp av avloppsvatten som inte
genomgått längre gående rening än slamavskiljare får inte förekomma. Slamtömningsintervall med längre mellanrum än
två år medges inte.
Miljö- och byggnämnden kommer att debitera en avgift för handläggning av ärendet.
Jag har tagit del av informationen om slamdispens i foldern ”Ansökan om dispens från ordinarie slamtömning”.
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Jag kan även kontaktas på e-posten vid frågor

Underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har tagit del av informationen

Information på nästa sida 
Skicka blanketten till

Torsby kommun
5. Miljö- och byggkontoret
685 80 Torsby

Vid frågor, kontakta

0560 - 160 60 exp
0560 - 160 25 fax

Internet

www.torsby.se
mbr@torsby.se

Sida
1 (2)

1. Antal personer måste anges för att en bedömning skall kunna göras om belastningen på anläggningen tillåter
tömning vartannat år.
2. Här anges om vattentoalett finns. Även det övriga avloppet som t ex disk och dusch (sk BDT-vatten) skall anges.
3. Här anges när beslut från miljö- och byggnämnden eller motsvarande lämnades. Om det gamla beslutet finns kan
en kopia skickas med. I beslutet finns de flesta uppgifter som behövs för bedömning av dispensansökan.
4. Slamavskiljaren skall vara indelad i ett antal fack. En skiljevägg delar av brunnen på mitten och därefter kan den
ena halvan även vara delad på mitten. Äldre konstruktioner kan vara att två eller tre brunnar är seriekopplade.
Funktionen på dessa blir i princip densamma, men rörkopplingen emellan måste då vara helt tät.

5. Volymen på en slamavskiljare räknas ut enligt formeln Volymen = 3,14 x radien2 x höjden. Då det är våtvolymen
som avses mäts höjden från botten av brunnen och upp till utloppsröret.
6. På utloppet från slamavskiljaren brukar det finnas en konstruktion som hindrar eventuell slam från att komma ut i
den efterföljande reningsanläggningen. Är anläggningen gammal kan detta vara gjort av betong medan det på
senare modeller är av plast.
7. Här anges när slamavskiljaren senast tömdes. Denna uppgift kan hämtas från fakturan från kommunens
entreprenör.
8. Efterföljande rening kan vara svår att se. På det gamla beslutet brukar det stå vad för rening som finns.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
För att hantera ansökan
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning
Slam och Brunnrensning AB, NKI, Ekonomiavdelningen
Bevaras
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

Blankett information: TORSBY7001
Filnamn: Slamdispans
Beskrivning: Ansökan om dispens från ordinarie slamtömningsintervall

