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Anmälan om dispens från årlig slamtömning av
trekammarbrunn
Till anmälan ska bifogas de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska kunna bedöma anmälan.

Fastighetsuppgifter*
Namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Telefon bostad

Postnummer och ort

Telefon arbete/mobiltelefon

Vid fritidshus, ange ”året runt”-adress om annan än ovan

Anmälan avser
Dispens söks för

Uppehåll på grund av obebodd fastighet t o m år

Förlängt tömningsintervall till vartannat år
Antal boende på fastigheten

Fastigheten bebos

st

året runt

Om fritidshus, antal övernattningar/år

Ca

som fritidshus

Vilka avlopp är anslutna till avloppsanläggningen

WC

st

Kök

Slamavskiljarens volym

Dusch/bad

Tvätt-/diskmaskin

Avloppsanläggningen godkänd, datum

m3

Skäl till ansökan / övriga upplysningar

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

SIG721 v 1.0 2006-10-11

Underskrift

Blanketten sänds till

Avgift

Sigtuna kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
195 85 MÄRSTA

Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd
taxa.

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker
enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas
efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 195 85 Märsta. Vill Du begära
rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Org.nr

195 85 Märsta

Södergatan 20, Märsta

08-591 260 00 vx

08-591 260 36

sigtuna.kommun@sigtuna.se

212000-0225
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Kriterier för att få dispens från årlig tömning av slamavskiljare
•
•
•
•
•

Slamavskiljaren ska vara överdimensionerad.
Belastningen på avloppsanläggningen ska vara låg.
Slamavskiljaren ska vara typgodkänd alternativt likvärdig om äldre typ.
Det vattendrag, dike, sjö eller liknande som tar emot det renade avloppsvattnet efter avloppsanläggningen
ska vara okänslig. D v s ska ej påverkas negativt av det utgående avloppsvattnet.
Avloppsanläggningen ska i övrigt vara godkänd av miljö- och hälsoskyddskontoret
och uppfylla dagens krav på rening.

