Sida 1 (2)

ANSÖKAN

Längre tömningsintervall för slamavskiljare
Skickas till:

Mora Orsa miljökontor
Box 23
794 21 Orsa

Information om ansökan om längre tömningsintervall för slamavkiljare

Slamtömning
Slamtömning av två- och trekammarbrunnar bör ske
regelbundet så att inte det efterföljande reningsstegets
funktion äventyras. Efter ansökan hos miljönämnden kan
dispens från kravet på årlig tömning medges om belastningen
är låg.

Villkor
Medgivande till förlängt tömningsintervall för
slamavskiljare gäller 10 år eller tills boende- eller
ägandeförhållande ändras.
Medgivande kan återkallas om olägenheter ur hälsoeller miljöskyddssynpunkt uppstår.

Förlängt tämningsintervall kan beviljas till maximalt
vartannat för WC-avlopp och vart fjärde år för BDT-avlopp.

Handläggningen
För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det
viktigt att du fyller i alla uppgifter.

Krav på anläggning
För att längre slamtömningsintervall ska beviljas krävs att
anläggningen är rätt dimensionerad. Om du har en
slamavskiljare krävs tvåkammarbrunn för bad-, dusch- och
tvättvatten och trekammarbrunn (minst 2 m3) för WC.
Längre slamtömningsintervall beviljas inte om
avloppsanläggningen har fått åtgärdskrav efter tillsyn.

Innan miljökontoret fattar sitt beslut skickas ärendet för
yttrande till huvudman för vatten och avlopp.
Handläggningsavgift
En avgift för handläggningen av ansökan tas ut enligt
fastställd taxa. Avgiften för 2022 är 2 076 kr.
Blanketten kan också skickas in via e-post till
miljokontoret@mora.se. Kom ihåg att blanketten ska
vara underskriven av sökande.

Sökande
Namn

Personnummer-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-post

Telefon dagtid

Telefon mobil

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Telefon dagtid

Namn

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Postnummer

Fastighetens adress
Typ av bostad

Antal personer i hushållet

Permanentbostad

Postort
Nyttjandegrad

Fritidshus

Typ av anläggning
Tvåkammarbrunn
Maximal slamvolym, m

3

Trekammarbrunn

Sluten tank
Volym på sluten tank, m

Minireningsverk
3
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Anläggningen belastas med

WC

Bad, disk och tvättvatten

Senaste slamtömning, år

Information om behandling av personuppgifter
Mora Orsa miljönämnd kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom
nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer
information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se

Sökandens underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

