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ANSÖKAN
om förlängt tömningsintervall av
slamavskiljare enligt 36 § föreskrifter om
avfallshantering för Falkenbergs
kommun
ANSÖKAN
om att själv ombesörja slamtömning
enligt 35 § föreskrifter om
avfallshantering för Falkenbergs
kommun
Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Postnummer och ort

Uppgifter om sökande
Sökandes namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mobil

E-postadress

Fastigheten används som
Antal personer

Helårsbostad

Fritidshus

Annat

Följande gäller för fastigheten
Maskinell utrustning för tömning, spridning och nedbrytning finns att tillgå
Vid fastigheten bedrivs djurhållning i tillräcklig omfattning
(minst tredubbla volymen gödsel i förhållande till slamavskiljarens våtvolym
krävs vid inblandning)
Avlopps- och gödselvårdsanläggningen är utförd i enlighet med
miljö- och hälsoskyddskontorets regler och anvisningar
Slam och slamtömning kommer att tas omhand av annan fastighetsägare.
Ange fastighetsägare och fastighetsbeteckning under övriga uppgifter

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Beskrivning av avloppsanläggningen (trekammarbrunn, infiltration, markbädd, minireningsverk etc)

Postadress
Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskydd
311 80 Falkenberg

Besöksadress
Storgatan 27

Telefon
växel 0346-88 60 00

E-postadress
miljo.halsa@falkenberg.se

fax 0346-173 45

Internetadress
kommun.falkenberg.se
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Övriga uppgifter

Underskrift
Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Handläggning
Ansökningshandlingarna kan kompletteras i efterhand, men det underlättar om de redan från början är
fullständiga. Det ger en möjlighet till kortare handläggningstid.
Observera att ansökan ska göras av fastighetsägaren, inte hyresgästen.
Avses slamtömning ombesörjas av annan än fastighetsägaren krävs miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillstånd för omhändertagandet. I sådant fall fyller båda fastighetsägarna i var sin blankett.
Avgifter
För handläggning uttas prövningsavgift enligt gällande taxa.
Frågor
Tveka inte att ta kontakt med oss på telefon eller e-post om ni har några frågor. Vid frågor rörande
slamtömning hänvisas till VIVAB (Vatten och Miljö i Väst AB), telefon 0757-27 40 00.

Registrering av personuppgifter Ovan lämnade personuppgifter kommer att registreras hos kommunen
och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
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