ANSÖKAN om hämtning av slam
från avloppsanläggning vartannat år
enligt § 30 bilaga 2, Föreskrifter om
avfallshantering för Eslöv, Höör, Hörby

Miljö- och Samhällsbyggnad
241 80 Eslöv
Sökande
Person/organisationsnummer

Namn

E-post

Adress

Telefon

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Fastigheten utnyttjas som: □ årsbostad □ fritidsbostad, utnyttjandegrad:
Antal personer som ingår i hushållet:

dagar per år

VA-standard

Avloppsanläggningen omfattar

□ Dusch
□ Badkar
□ Diskmaskin
□ Tvättmaskin

□ Sluten tank
□ Trekammarbrunn med markbädd
□ Annan anläggning:

Volym på slamavskiljare/tank:

m3

Vattenförbrukning:

m3/år

Övrigt (t.ex. arbetsförhållanden)

Datum och ort

Underskrift

Namnförtydligande

Förutsättningar för tömning av slamavskiljaren:
Tömning av slamavskiljare eller sluten tank vartannat år kan beviljas om vattenförbrukningen kan styrkas
vara mindre än 25 kbm per år. Endast de som har godkänd avloppsanläggning kan beviljas förlängt
tömningsintervall.
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Beslut
Utskrivningsdatum
Handläggningsavgift:
Kommunstyrelsen beviljar ovanstående ansökan med följande erinringar:
• Innehavaren ser till att tömning utförs vartannat år.
• Innehavaren skall kontrollera trekammarbrunnens utgående fack så att slamflykt inte
förekommer. Om slamflykt inträffar skall tömning ske snarast.
• Ändring i de förhållanden som legat till grund för beslutet anmäls till Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Anmälan är personlig och gäller således ej om fastigheten byter ägare.
• Beslutet är tidsbegränsat och gäller t o m: ______________________
För Kommunstyrelsen
Underskrift

Information om Personuppgiftslagen (PUL)
De personuppgifter du lämnar i din ansökan/anmälan som behövs för att behandla ditt ärende kommer
att registreras i kommunens databas. Eslövs kommun behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna
i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om
hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du felaktigheter är myndigheten skyldig att på din begäran
rätta uppgifterna.
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