BLANKETT
ANMÄLAN GÄLLANDE GLESARE
SLAMSUGNINGSINTERVALL
SID 1/2

Blankett
Anmälan gällande glesare
slamsugningsintervall

SKICKA T ILL:
VALLENTUNA KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA

BLANKETTEN KAN OCKSÅ MEJLAS TILL:
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

1. Allmänna uppgifter
FASTIGHETSÄGARE / SÖKANDE

PERSON-/ORGANISATIONSNUMMER

FASTIGHETSBETECKNING

FASTIGHETENS ADRESS

POSTADRESS

POSTNUMMER OCH ORT

TELEFON

E-POST

☐

PERMANENTBOENDE

☐

FRITIDSBOENDE

2. Uppgifter om anläggningen
ANMÄLAN AVSER
☐

SLUTEN TANK, TANKVOLYM: ______ m3

☐

3-KAMMARBRUNN, BRUNNENS VOLYM ______ m3

☐

ANNAT, ANGE VAD: _________________________________________________________________________

TILL AVLOPPSANLÄGGNINGEN GÅR VATTEN FRÅN
☐

BDT (bad, disk, tvätt)

☐

VATTENTOALETT

ANTAL PERSONER SOM VISTAS PÅ FASTIGHETEN: ______________
ANTAL VECKOR/ÅR SOM DESSA PERSONER VISTAS PÅ FASTIGHETEN: ______________

3. Orsak till utglesning av hämtningsintervall
Ange orsak:

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA TFN: 08 587 850 00
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

BLANKETT
ANMÄLAN GÄLLANDE GLESARE
SLAMSUGNINGSINTERVALL
SID 2/2

Blankett
Anmälan gällande glesare
slamsugningsintervall

SKICKA T ILL:
VALLENTUNA KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA

Information
•

Anmälan ska ha inkommit till Vallentuna kommun minst 3 månader innan
ordinarie schemalagd tömning.

•

För att få dispens för glesare tömning av slamavskiljare/sluten tank krävs
bl.a. att avloppsanläggningen är godkänd av Bygg- och miljötillsynsnämnden
i Vallentuna kommun.

•

Längre intervall mellan hämtningarna av spillvatten från slutna tankar får medges
en- och tvåpersonershushåll med låg spillvattenproduktion. Det kan även medges i
andra fall då detta är motiverat med hänsyn till beräknad mängd spillvatten och den
slutna tankens storlek.

•

Längre intervall mellan hämtningarna av slam från slamavskiljare får medges då
detta är motiverat med hänsyn till den beräknade slammängden och slamavskiljarens storlek. Längre intervall mellan hämtningarna av visst avfall
(fosforfiltermaterial) får medges då lägre behov av tömning finns.

•

Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter föreskriver hur ofta slutna tankar och
slamavskiljare ska tömmas. Undantag från föreskrifterna kan medges efter särskild
prövning.

•

Anmälan är personlig.

•

Glesare intervall upphör att gälla vid ägarbyte eller vid ändrade förhållanden på
fastigheten som ligger till grund för anmälan.

•

Om återgång till slamsugning enligt ordinarie hämtningsintervall önskas, skall
skriftlig anmälan göras till entreprenören Ragn-Sells, tel. 010-723 23 23 senast två
veckor innan schemalagd hämtningsvecka.

•

För fastighetsinnehavare som medgivits glesare hämtningsintervall reduceras
hämtningsavgiften enligt gällande taxa.

Jag förbinder mig att iaktta ovan angivna villkor

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT SÖKANDE

Information om Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204)
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter kommer
att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt de
regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte
är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Du har rätt att gratis, en gång per
kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar
och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA TFN: 08 587 850 00
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

