Ansökan om förlängt hämtningsintervall
för slamavskiljare
Enligt 35 § renhållningsföreskrifter för
Hässleholms kommun
Genom att ange en e-postadress godkänner jag att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.
1. Sökande

Namn

Adress
Postnr

Ort

E-post
2. Fastighet

Fastighetsbeteckning

Person-/Organisationsnummer
Telefon/mobil

Fastighetsägare om annan än sökande

Följande uppgifter behöver redovisas som underlag för miljö- och stadsbyggnadsnämndens bedömning. Saknas uppgifter kan detta komma att ligga till grund för avslag.
3. Nyttjandegrad

Helårsboende
Fritidsbostad, ungefärligt antal vistelsedagar ____________________________
Antal personer i hushållet______________________________________________

4. Typ av slamavskiljare

Trekammarbrunn

Enkammarbrunn

Tvåkammarbrunn

Annan typ av brunn – beskriv kortfattat
_________________________________________
_________________________________________

Djup _______________________m (från brunnens botten upp till underkanten på utloppsröret)
Diameter ____________________m
Våtvolym____________________m3 (Våtvolymen = 3,14 x radien x radien x djupet)
(Observera att det som anges på fakturan från Hässleholm Miljö AB är en avgiftsgrupp för tömningen, inte den
faktiska våtvolymen)

5. Efter slamavskiljning avleds det avslammande vattnet till

Infiltrationsanläggning

Recipient (vattendrag, bäck e dyl.)

Sjunkbrunn/stenkista

Annat___________________________________________

Dräneringsledning
Finns tillstånd för avloppsanläggningen från nämnd för miljöfrågor
Anläggningsår _________________________

ja

nej

Om ja, bifoga kopia

6. Anordningar som är kopplade till avloppsanläggningen

WC

Diskmaskin

Bad/dusch

Tvättmaskin

Köksavlopp

Annat __________________________________________

Upplysningar

Hämtningsintervallet kan endast förlängas till vartannat år och medges inte för sluten tank. Beslut om förlängt
hämtningsintervall meddelas endast om nyttjandegraden av avloppsanordningen årligen inte överstiger 25 procent. Ett
eventuellt beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i högst 8 år. Om miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer
att befintlig avloppsanordning inte uppfyller dagens krav på rening kan åtgärder komma att krävas. Vid prövningen tas
hänsyn till din befintliga avloppsanläggnings status och funktion.
Om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst 12 månader har du istället
möjlighet att ansöka om helt uppehåll i hämtningen. Uppehåll i hämtningen medges för högst två år åt gången och
kostar 524 kr (gäller 2021) per gång du ansöker. Använd e-tjänsten ”Ansökan om uppehåll i avfallshämtning”.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är
myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta
oss via e-post: miljonamnden@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta dataskyddsombudet
på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Hässleholms
kommun hanterar personuppgifter.

Avgift

Avgift för handläggning av ansökan om förlängt hämtningsintervall är enligt fastställd taxa 1 047 kr under 2021.
Avgift tas ut även om ansökan avslås. Avgiften ändras årligen utifrån prisbasbeloppet.
Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Adresseras till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1
Telefon: 0451 - 26 70 00 Fax: 0451 - 801 40 E-post: miljonamnden@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se

