
   

   
 

 

     

 
  

  

  

 

  

  

  
   

   
     

    
  

 

 

Ansökan om dispens från 
slamtömning 

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

Viktig information 

Enligt 3:4 § Ulricehamns kommuns renhållningsförordning får fastighetsinnehavare som på ett från hälsoskydds- och 
miljövårdssynpunkt godtagbart sätt själv kan hantera hushållsavfall och som inte utnyttjar renhållningsservicen, eller om 
fastigheten ligger svårtillgängligt, kan efter ansökan till samverkansnämnden miljö och bygg få dispens från slamtömning. 

Ansökan avser: 

Jag ansöker om förlängt tömningsintervall av slam (vartannat år) 

Jag ansöker om eget omhändertagande av slam. Ange fastigheten/er med fastighetsbeteckning där slammet ska spridas: 

Sökande 
Fastighetsägare (namn) Fastighetsbeteckning 

Adress Organisationsnummerr/personnummer 

Postnummer och ort Telefon bostad 

E-post Mobiltelefon 

Fastighetsadress (om annan än ovan) 

Typ av fastighet 

Permanent bostad Fritidsbostad 
Annat, ange vad 

Uppgifter om avloppsanläggningen 
Storlek på slamavskiljare (m3) Typ av slamsköljare Avloppsanläggningen anlades år 

2-kammare 3-kammare

Antal personer i hushållet Följande installationer är anslutna till slamavskiljaren: 
WC Bad/dusch/tvätt 

Efter slamavskiljaren leds vattnet till 
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Motivering 
Redogör skäl till önskad dispens 

Avgift 
Timavgift tas ut för handläggning i enlighet av kommunfullmäktige beslutad taxa i Ulricehamns kommun. 
Avgift tas även ut för avslag. 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din ansökan om dispens från slamtömning 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 dispens från slamtömning. 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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