ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT INTERVALL
FÖR TÖMNING AV SLAMAVSKILJARE,
TANK OCH BDT

1(2)

enligt 33 § i föreskrifterna om avfallshantering inom
Nykvarns kommun

Sökanden
Namn

Person/organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box, etc)

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Kundnummer

Fastighet som ansöker avser
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress/besöksadress

Kontaktperson

Telefon dagtid (även riktnummer

Mobilnummer

E-postadress

Beskrivning av förhållandena
Fastigheten bebos

året runt

Antal personer boende i fastigheten

som fritidsbostad, ca

månader per år

Till slamavskiljaren går följande avlopp

wc

bad, disk- och tvätt

annat,

Efter slamavskiljaren avleds spillvattnet till

infiltration/markbädd

annat,

m3

Slamavskiljarens volym:

Avstånd från avloppsanläggningen till

brunn för dricksvatten

m

Ytvatten, dike, sjö etc

m

När tömdes anläggningen senast
Finns bygg- och miljönämndens tillstånd för anläggningen

Ja (om ja, bifoga kopia på tillståndet eller ange dnr:)

Nej

Önskat intervall

vartannat år

annat, nämligen

Skäl till begäran om förlängt tömningsintervall

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
För att kunna handlägga din ansökan, anmälan eller beställning behöver vi spara och behandla dina personuppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande lagstiftning
vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter gäller enligt laglig grund (Sveriges avfallsförordning och
kommunens avfallsföreskrifter). Om personuppgifter inte lämnas eller är felaktiga kan ansökan inte godkännas. Dina fakturarelaterade uppgifter kommer att
sparas och lagras i 7 år och övriga uppgifter enligt lag och kommunens dokumenthanteringsplan. Vid handläggning av din ansökan kan dina personuppgifter
behöva delas med andra myndigheter enligt den lag som gäller för ansökan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag eller förordning. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om hur vi
behandlar dina personuppgifter, om du vill ta del av dina personuppgifter, begära rättelse eller invända mot behandling. Detta gör du enklast genom att kontakta
oss på kommun@nykvarn.se.Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@nykvarn.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter,
kan du kontakta datainspektionen. Mer information finns på deras hemsida.

Underskrift
Datum

Namnteckning

Postadress
Nykvarns kommun
Avfall och återvinning
155 80 Nykvarn

Namnförtydligande

Besöksadress
Centrumvägen 24 A

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20210721
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Ifylls av Nykvarns kommun
Ansökan godkänns

Ansökan avslås

Kommentar

Namnteckning, avfallsansvarig Nykvarns kommun

Namnförtydligande, avfallsansvarig Nykvarns kommun

Information angående prövning av utsträckt tömningsintervall

En slamavskiljare och BDT-anläggning är beroende av regelbunden slamtömning i tillräcklig omfattning,
för att fungera som avsett. Normalt är den konstruerad för tömning varje år. Vid mycket låg belastning kan
dom tömningsintervallen förlängas.
Ordinarie tömningsintervall enligt avfallsföreskrifterna för slamavskiljare, tank och BDT för
permanentboende är en gång per år, för fritidsboende med BDT gäller som grund tömning vartannat år.
Under förutsättning att belastningen är låg och att olägenheter för människors hälsa och miljön inte
uppstår kan fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare medges att hämtning av slam sker med ett
lägre intervall, i normalfallet med 1 överhopp mot ordinarie frekvens. Ansökan om förlängd intervall
lämnas till Samhällsbyggnadskontoret, enheten för Avfall & återvinning.
Information om taxor och avgifter

Den avgiftsskyldighet för renhållningen som fortsatt gäller vid olika undantag framgår av
”Renhållningstaxa för hushållsavfall i Nykvarns kommun” antagen av kommunfullmäktige.
Gällande taxor finns att tillgå på www.nykvarn.se

Postadress
Nykvarns kommun
Avfall och återvinning
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 24 A

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20210721

