UPPEHÅLL I HÄMTNING AV SLAM
FRÅN ENSKILT AVLOPP
ANSÖKAN FÖR FASTIGHET I RÄTTVIKS KOMMUN.

KUNDUPPGIFTER

VAD SÄGER FÖRESKRIFTERNA
Tömning av enskilda avlopp styrs av
Rättviks kommuns föreskrifter om
hantering av hushållsavfall.

Var vänlig texta tydligt!

Fastighetsbeteckning

Antal boende i fastigheten

Fastighetens adress

Tömning av slam skall ske så ofta att
god funktion upprätthålls:

Fastighetsägare

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postnr Ort

Mobiltelefon

- slamavskiljare med WC minst en
gång per år.
- slamavskiljare för bad-, disk- och
tvättvatten minst vartannat år.
- sluten tank minst vart tredje år.
- minireningsverk minst en gång per
år eller enligt intervall som föreskrivits i gällande tillstånd för
anläggningen.

E-post

VILLKOR FÖR UPPEHÅLL I
HÄMTNING AV SLAM
Uppehåll i hämtning av slam kan
medges om fastigheten inte kommer
att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år.

UPPGIFTER OM AVLOPPSANLÄGGNINGEN
Ansökan avser slamavskiljare där:
vattentoalett är ansluten

vattentoalett inte är ansluten

Typ av slamavskiljare:
1-kammarbrunn

Volym:
2-kammarbrunn

3-kammarbrunn

m3

Efter slamavskiljningen leds avloppsvattnet till:
Infiltrationsanläggning

Markbädd

Annat:

Avloppsanläggningen är gjord år:
Orsak till uppehåll i hämtning av slam:

Beslut om uppehåll gäller i max 3 år.
Slamtömning måste ske innan
uppehållet inleds.
NÄR SKER ÄNDRINGEN
Ändringen börjar gälla tidigast 4
veckor efter det datum då fullständiga ansökningshandlingar inkommit.
VID ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN
Vid ägarbyte eller annat ändrat
förhållande måste detta anmälas och
ny ansökan göras.
SKICKA ANSÖKAN TILL:
Miljö- och byggenheten
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
HAR DU FRÅGOR, KONTAKTA:
Rättviks kommun
Växel 0248-70 000
Fax: 0248-70 127
E-post: miljo.bygg@rattvik.se
Hemsida
www.rattvik.se

UNDERSKRIFT Fastighetsägarens underskrift
Datum

Namnteckning

OBSERVERA att anmälan behöver skrivas under innan den skickas in.
Skicka in via post eller fax, alternativt skanna in och skicka via epost.

Blankett 2015-04-01

Miljö- och byggenheten tar ut en avgift för prövningen av ansökan enligt en taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Behandling av personuppgifter - Vi vill meddela att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration
av din ansökan och framtida kundärenden. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används
eller om du vill att de ändras, kontakta Rättviks kommun, 795 80 Rättvik.

Besöksadress: Vasagatan 1
(flygelbyggnaden), Rättvik

