Ansökan om förlängt tömningsintervall av slamavskiljare
Enligt 36 och 21 §§ renhållningsföreskrifterna i Karlstads kommun
Se nästa sida för mer information, på karlstad.se/handlaggningsavgift hittar du avgiften för handläggningen av ansökan.

Sökande
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Mobiltelefon/telefon arbete

E-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens ägare är sökande

Ja
Typ av fastighet

Helårsfastighet

Nej

Användning av fritidsfastighet per år

Fritidsfastighet

Mindre än 2 månader

2-4 månader

Mer än 4 månader

Avloppsanläggning
Typ av avloppsanläggning

Vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
Antal personer anslutna

Anläggningsår

Endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
Är anläggningen tillståndsprövad/gjordes anmälan vid anläggandet

Nej

Ja: §

Typ av slamavskiljare

Trekammarbrunn

Slamavskiljarens volym

Tvåkammarbrunn

Enkammarbrunn

Infiltration

Markbädd

Reningssteg efter slamavskiljaren

Saknas/stenkista

Annat:

Tömningsintervall
Slamtömning

Tömning av slamavskiljaren önskas vartannat år

Övriga upplysningar

Använd gärna baksidan om utrymmet inte räcker till

Sökande
Datum och underskrift

Ansökan skickas till
Miljöförvaltningen

Namnförtydligande

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Kommunfullmäktige 2014-10-16 KF § 18

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER I KARLSTADS KOMMUN
Enligt 21 § sker ordinarie tömning av slamavskiljare med nedanstående
intervall:
e) Vid fastigheter för permanentboende och fritidsboende töms slamavskiljare med ansluten vattentoalett vid behov, minst en gång per år,
eller enligt särskilt beslut från miljönämnden.
f) Sluten tank töms vid behov efter beställning.
g) Vid fastigheter för permanentboende töms slamavskiljare för bad-,
disk- och tvättvatten vid behov, minst en gång per år, eller enligt särskilt
beslut från miljönämnden.
h) Vid fastigheter för fritidsboende töms slamavskiljare för bad-, diskoch tvättvatten vid behov, minst en gång vartannat år, eller enligt särskilt
beslut från miljönämnden.
Enligt 36 § kan en fastighetsinnehavare ansöka om undantag från kravet
på att slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år för permanentboende och minst en gång vartannat år för fritidsboende.
Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare kan medges om det är
uppenbart att tätare tömning inte behövs. Beslut om förlängt tömningsintervall ska tidsbegränsas. Ansökan ska göras skriftligen till miljönämnden. Miljönämnden ska underrätta Karlstads Energi AB om sitt
beslut.

Kommunfullmäktige 2017-12-21 KF § 16

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE
Enligt taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun tas en avgift för prövning och handläggning av undantag
från renhållningsordningen.

INFORMATION OM HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din ansökan. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi
har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla
våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter,
vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats
karlstad.se/personuppgifter
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