
Ansökan – ändring av slamtömningsintervall

_________________________________________________________________________________________ 
FILIPSTADS KOMMUN Tel  0590 – 611 00 Org.nr:  212000-1876 
 Box 303 Internet: www.filipstad.se/miljo 
 682 27  FILIPSTAD 

Fax: 0590 – 615 88 
E-post: mos@filipstad.se

 Besök: Hantverksgatan 22 

Ansökan/anmälan avser 

 Förlängd tömningsintervall av trekammarbrunn. 

 Förlängd tömningsintervall av sluten tank. 

 Förlängd tömningsintervall av minireningsverk 

 Övrigt 

Sökande 
Namn Telefon 

Utdelningsadress Mobil  

Postnummer Ort E-post

Fastighet 
Fastighetsägare  Samma som sökande Fastighetsbeteckning 

Typ av bostad 

 Permanent boende 

 Antal boende:………………. 

 Fritidshus 

 Vistelsetidens längd, sommar / vinter………………………………. 
 Antal boende………………………………………………… 

Enligt § 3 Renhållningslagen ingår tömning av trekammarbrunnar och slutna tankar i det 
kommunala hämtningsmonopolet för hushållsavfall och kan därför inte utföras av annan än 
kommunen eller den av kommunen anlitad entreprenör. Enligt beslut i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 940210 § 3 kan fastighetsinnehavare få reducering av slamtömning från 
årstömning till tvåårstömning efter ansökan. Förutsättning för reducerad tömningsintervall är en 
godkänd avloppsanläggning med minst 2 kbm våtvolym vad beträffar avloppsbrunnen. 

Tillståndet gäller tidigast fr o m nästkommande debiteringsperiod. 

En avgift tas ut för handläggning enligt fastställt taxa.

Information om anläggningen 

Anläggningens byggår: Trekammarbrunnens volym: 

 Godkänd infiltrationsanläggning 

 Godkänd markbädd 

 Godkänd sluten tank 

 Godkänt minireningsverk 

Nuvarande tömningsintervall: 

Härmed intygas att de uppgifter jag lämnat stämmer med verkligheten. 
Underskrift 

Ort och datum Namnteckning 

De personuppgifter du lämnar oss behöver vi för att handlägga anmälan. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande 
dataskyddslagstiftning och rättslig förpliktelse som laglig grund. Det är miljö- och byggnadsnämnden som är personuppgift-
sansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer 
information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
www.filipstad.se. 
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