BLANKETT

Uppdaterad 2017-01-04

Ansökan om utsträckt
tömningsintervall för slam
Enligt 33 § Herrljunga kommuns
renhållningsföreskrifter antagna
2016-11-08

Personuppgiftslagen – PUL Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningen
av ärendet. Vid frågor vänligen kontakta kommunen Tel. 0513-170 000

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökandens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon (dagtid)

E-post

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ansökan avser:
Antal hushållsmedlemmar: …………

Permanentboende

Fritidshus

WC + BDT

Endast BDT (Bad, disk, tvätt)

Typ av slamavskiljare och antal kammare

Storlek m³

Typ av reningsanläggning

Storlek, m²

Orsak:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Övriga upplysningar:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Var god vänd, läs mer på baksidan!
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Utdrag ur Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter, antagna 2016-11-08.
33 § Tömningsintervallet för slam från enskild avloppsanläggning kan efter tillståndsansökan till bygg- och
miljönämnden förlängas till en gång vartannat år. Tillstånd gällande utsträckt tömningsintervall kan ges om
hushållets belastning är låg t.ex. fritidshus eller ensamhushåll. Vid synnerliga skäl kan längre
tömningsintervall än en gång vartannat år medges. Prövning sker då i det enskilda fallet.
Tömningsintervallet för anläggning enbart kopplad till BDT (bad, disk, tvätt) kan efter prövning av bygg- och
miljönämnden förlängas till maximalt var fjärde år.
Bygg- och miljönämnden beslutar om tillståndets giltighetstid samt under vilka villkor tillståndet beviljas. Vid
skifte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare krävs ny ansökan.

Personuppgiftslagen – PUL Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningen
av ärendet. Vid frågor vänligen kontakta kommunen Tel. 0513-170 000

Avgift för handläggning: För handläggning av ansökan kommer bygg- och miljönämnden att ta ut avgift
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är 820 kr för 2017.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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