
  

Arvidsjaurs kommun  
Miljö- och byggenheten 

 

Ansökan om förlängt tömningsintervall till vartannat år för slamavskiljare 
 

Sökande 

Namn: 

      

Personnummer: 

      

Adress: 

      

Telefon dagtid: 

Postnummer 

      

Ort: 

      

Fakturaadress (om annan än sökandens): 

      

 

Ansökan avser 
 

 Permanentbostad 
 Fritidsbostad 

Antal personer anslutna: 

      

Fastighetsbeteckning: 

      

Besöksadress (om annan än ovan) 

      

 

Avloppsanläggning 
 

Är anläggningen tillståndsprövad hos 
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden? 
 

 Ja, datum _______________ 
 Nej 
 Vet inte 

 

Anläggnings år: 

 

Vad är anslutet till anläggningen? 
 

 Bad-, disk- och tvättvatten 
 WC-avlopp 
 annat uppge vad __________________________ 

 

Huset används __________ dagar per år 
 

Reningssteg efter slamavskiljare: 

Infiltration Markbädd Annat_________________ Finns ej 

 

Uppgifter om slamavskiljare (se beskrivning nästa sida) 
OBS! Om brunnens fabrikat inte är känt ska en skiss och mått över brunnens utseende bifogas anmälan 

Volym  
 
_________ m

3 

alternativt (om volym är okänd): 

 

djup från inloppsrör till botten:  __________ m 

djup från utloppsrör till botten:  __________ m 

höjd på väggarna inne i brunnen:  __________ m 

diameter på brunnen: __________ m 

Antal kammare: Fabrikat: 
 

 

Ange motiv för förlängt slamtömningsintervall (Om nödvändigt ange motiv på separat dokument) 

 

 
OBS ! Alla uppgifter måste fyllas i för att ansökan ska kunna behandlas. 
 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygar: 

                  
Datum Underskrift Namnförtydligande 

 

Ansökan skickas till Arvidsjaurs kommun, Miljö- och byggenheten, 933 81 Arvidsjaur. 



Information 

Ansökan ska vara Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden tillhanda senast den 1 april det år ansökan avser. 

Lagstiftning 

I 19 § Arvidsjaur kommuns renhållningsföreskrifter finns reglerna om dispensen från den åliga slamtömningen: 

…Förlängt intervall till vartannat år för tömning av slamavskiljare eller sluten tank medges efter särskild prövning. 
Avloppsanläggningen ska vara utformad i enlighet med kommunens riktlinjer och slamavskiljaren ska vara så dimensionerad 
och belastad att ett längre tömningsintervall kan erhållas utan att anläggningens funktion äventyras och att det sker utan 
olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Ansökan om förlängt  tömningsintervall för slamavskiljare ska sändas till 
Miljönämnden som prövar ärendet. 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden antog riktlinjer för enskilda avlopp 2012-01-25. 

Dispensen gäller fastighetsägaren och beslutet upphör att gälla vid ägarbyte eller vid ändrade förhållanden på fastigheten. 
Dispens kan upphävas om olägenhet uppstår.  

Uppehåll i slamtömningen 

Om din fastighet inte används alls kan du ansöka om uppehåll i din slamtömning, men då måste du fylla i en annan blankett 
än den här. Kravet för att få uppehåll i slamtömningen är att huset inte används och betecknas som öde, d.v.s. inte hålls i 
beboeligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Ett sådant uppehåll kan man få maximalt 5 år i taget. Innan 
uppehållet inleds måste slamavskiljaren tömmas, annars kan det bildas en hård slamkaka som är svår att få bort. 

Kommunens hemsida 

På kommunens hemsida www.arvidsjaur.se finns bl.a. möjlighet att skriva ut blanketter och läsa gällande 
renhållningsföreskrifter. 

Slamavskiljare 

En slamavskiljare är en behållare i vilken avloppsvatten passerar genom olika rum (kammare). Kamrarna är 
förbundna med korta passager där vattnet långsamt flödar från en kammare till en annan. Till en avloppsanläggning med 
ansluten WC används oftast en trekammarbrunn som också är den vanligaste typen av slamavskiljare.  

Avloppsvattnet spolas genom inloppet in i första kammaren. Där separeras partiklarna (ex fekalier) från vattnet, de tyngre 
sjunker till botten och bildar slamlager medan de lättare flyter upp till ytan och bildar flytslam. Vattnet mellan dessa lager 
rinner vidare till nästa kammare där processen upprepar sig. Efter att vattnet gått genom tre kammare rinner det vidare till 
exempelvis en infiltration eller markbädd. 

För att slamavskiljaren ska fungera väl är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Då och då bör 
slamavskiljaren inspekteras: Kontrollera att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga 
kammare är slamavskiljaren överbelastad. Då kan den behöva tömmas oftare. 

Nedan ses en skiss av hur en slamavskiljare kan se ut. Om du inte vet volymen på din slamavskiljare måste du mäta de 
uppgifter som skall fyllas i på blankettens första sida; diameter samt djup från inloppet samt utloppet till botten på brunnen. 
Observera att du inte behöver mäta brunnen om du känner till vilken volym din slamavskiljare har. Om du känner till fabrikat 
går det ofta att kolla upp volymen på internet eller genom att fråga återförsäljaren.  

Avgift 
För handläggning av ansökan debiteras timavgift. Timavgiften fr.o.m. år 2018 är 950 kr. Avgiften uppräknas årligen med 
en procentsats som motsvarar konsumentprisindex. Avgift tas ut även för avslag.

http://www.arvidsjaur.se/


Hantering av personuppgifter

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi person-uppgifterna med 
stöd av myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den 
svenska dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med leverantörer av 
datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett 
land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler. 

Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.  Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson, 
asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat 
personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt 
dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs 
kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.
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