
       

   
       

                
         

  
   

  

   

 
 

  

   

  

   

   

  
   

    

 

  
 

 

 

 

  

 

Ansökan om förlängt 
hämtningsintervall för slam 

Blanketten skickas till: Miljöenheten 
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se 

Observera följande: En avgift tas ut för handläggning av ansökan. Den baserar 
sig på kommunernas fastställda taxa. Se www.ulricehamn.se/taxor 

Ansökan gäller 

Förlängning av tidigare tillstånd Har ej tidigare haft förlängt hämtningsintervall 

Utdrag ur Ulricehamns renhållningsordning § 3:7 
Fastighetsinnehavare med avloppsanordning som har god funktion kan efter ansökan medges att slammet hämtas 
vartannat år om fastigheten är ett fritidshus eller fastigheten bebos av en person eller att WC ej är anslutet eller att 
anläggningen är överdimensionerad. Undantag medges för högst tre år i taget. Därefter måste en ny ansökan göras. 

Fastighets- och ägaruppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Fastighetsägare Personnummer/organisationsnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Telefon 

E-post 

Nyttjanderättshavare (om annan än fastighetsägaren) 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress Telefon 

Postadress (Utdelningsadress, postnummer och postort) 

E-post 

Antal boende på fasigheten 

Fritidshus Överdimensionerad anläggning 

Permanentboende WC är inte anslutet 

Befintlig avloppsanläggning 
Anläggningsår Avloppstillstånd finns från: 

Trekammarbrunn Tvåkammarbrunn T-rör finns Fördelningsbrunn 

Brunnsvolym 

3m

Infiltrationsbädd 

Yta 2 m 

Antal spridarrör 
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Underskrift (Fastighetsägare) 
Namnteckning Ort och datum 

Namnförtydligande 

Underskrift (Nyttjanderättshavare, om annan änfastighetsägaren) 
Namnteckning Ort och datum 

Namnförtydligande 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla 
har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en 
sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam. Anledningen är att 
Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för 
myndighetsutövning. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära 
registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 
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