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Anmälan om förlängt slamtömningsintervall
Anmälan om uppehåll av slamtömning
Anmälan enligt föreskrifter om avfallshantering, Borlänge kommun 2019-05-21

Sökande
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Telefon

Jag/vi äger

Jag/vi äger inte

fastigheten

E-post

Kommunikation med anledning av anmälan ska ske via e-post (digitalt)
Ska ske med post
Anmälan avser ett permanentboende
Fritidsboende
uppge Jordbruksfastighet
Antal hushåll
Tot. antal personer
ungefär antal övernattningar/år:

Samtliga: uppgifter om slamavskiljare/sluten tank/minireningsverk (MRV)
Till slamavskiljaren mottas spillvatten* från:

Ant. slamavskiljare/brunnar att tömma

st

Wc- och bdt-avlopp**

Tot. våtvolym av en/flera slamavskiljare

m3

Bdt-avlopp (endast)

Slamavskiljaren motsvarar

Till sluten tank mottas spillvatten* från:
Wc-avlopp (endast)

1-,

2-

Ant. slutna tankar att tömma

Wc- och bdt-avlopp

3-kamrar
st

Tot. våtvolym av en/flera slutna tankar

m3

Till MRV (el. markbädd på burk) mottas spillvatten* från: Ant. MRV (motsvarande) att tömma
Wc-avlopp (endast)

Wc- och bdt-avlopp

Tot. våtvolym av en/flera MRV (motsv.)

st
m3

*Spillvatten = avloppsvatten, ** bdt-avlopp = bad-, disk- och tvättavlopp

Information: sökanden som vill ha förlängt slamtömningsintervall
Dispens om förlängt tömningsintervall kan beviljas för dubbel tid jmf med ord. hämtningsintervall (44 §).
Max ordinarie tömningsintervall
Slambrunn med wc- och bdt-avlopp = 1 ggr/vart annat år (25 §)
Slambrunn endast med bdt-avlopp = 1 ggr/vart tredje år (25 §)
Slam sluten tank = 1 ggr/ vart tredje år (26 §).
Slam MRV = 1 ggr/vart annat år eller enligt intervall som föreskrivits i tillstånd (28 §).
Om önskat slamtömningsintervall ligger inom nämnda ordinarie intervaller behövs ingen anmälan. Kontakta
Borlänge Energi (0243-730 63) vid ev. ändring. För längre slamtömningsintervall → fyll i uppgifterna nedan.

Postadress
Miljökontoret, 781 81 Borlänge
Besök: Palladium, Sveavägen 21

Telefon Servicecenter
0243-740 00

E-post/webb-sida
miljokontoret@borlange.se
www.borlange.se
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Önskat tidsintervall av slamtömningsintervall
Wc-avlopp, wc- och bdt-avlopp eller MRV (motsv.)
1 ggr/vart 3:e år
1 ggr/vart 4:e år
Bdt-avlopp
1 ggr/vart 4:e år
1 ggr/vart 5:e år
1 ggr/vart 6:e år
Sluten tank
1 ggr/vart 4:e år
1 ggr/vart 5:e år
1 ggr/vart 6:e år

För att en anmälan ska beviljas förutsätts särskilda
skäl och att olägenhet inte uppkommer för människors hälsa eller miljö. Miljökontoret får besluta
om kortare slamtömningsintervall.
Anmälan om dispens gäller tillsvidare och upphör
med ny fastighetsinnehavare. En beviljad dispens
är alltså kopplad till fastighetsinnehavaren.
Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som avviker från beslut kan miljökontoret upphäva dispensen.

Anmälan om uppehåll av slamtömning
Enligt föreskrift kan uppehåll av slamtömning beviljas om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år (45 §). Fastigheten kommer inte att nyttjas (cirka):
från år

månad

till år

månad

Ange orsak till uppehållet

En beviljad anmälan om uppehåll är förenad med en sluttömning av slamavskiljare och sluten tank innan
uppehållet inleds (45 §).

Datum och underskrift av sökanden
Datum

Namnunderskrift

Inskickande av dispensanmälan
Anmälan skickas med e-post till:
eller med post till:

miljokontoret@borlange.se

Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge

Avgift för handläggning
Enligt Taxa för miljönämndens arbetsområden inom miljö och hälsoskydd, fastställd av kommunfullmäktige
2016-12-12 (§ 250), reviderad 2020-11-19 (§ 103), tar miljökontoret ut en fast timavgift för handläggningen.
För anmälan om förlängt slamtömningsintervall alt. uppehåll av slamtömning är handläggartiden 1 timme.
För 2021 är avgiften 992 kr per timme. Frågor? Kontakta miljökontoret via servicecenter, se sidfot.

Information
Lämnade uppgifter kommer att registreras i en databas och behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning (General Data Protection Regulation). Kontakta servicecenter
för mer information om hur Borlänge kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

