
Arvidsjaurs kommun
Miljö- och byggenheten 

Ansökan om uppehåll i slamtömning från obebodd fastighet 

Sökande 

Namn: Personnummer: 

Adress: Telefon dagtid: 

Postnummer Ort: Fakturaadress (om annan än sökandens): 

Uppgifter om den obebodda fastigheten 

Fastighetsbeteckning: Fastighetsadress: 

Typ av brunn 

1-kammarbrunn
2-kammarbrunn
3-kammarbrunn

 Sluten tank Annat ange vad: 

Fastighetsägaren ansvarar för eventuella olägenheter som kan uppkomma på grund av att anläggningen inte töms 

årligen. 

Ange skäl för ansökan (Obligatoriskt) 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygar: 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

Information 

Ansökan ska vara Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden tillhanda senast den 1 april det år ansökan avser och 
skickas/lämnas till Arvidsjaurs kommun, Miljö- och byggenheten, 933 81 Arvidsjaur alt. mbhn@arvidsjaur.se 

Om fastigheten blir bebodd, säljs eller annan ändring sker ska detta omgående meddelas kommunens avfallsenhet. 
Om uppehåll beviljas är det personligt och gäller fastighetsägaren. Beslutet upphör att gälla vid ägarbyte eller vid ändrade 
förhållanden på fastigheten.  

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 föreskrifter. 

Avgift 
För handläggning av ansökan debiteras timavgift. Timavgiften fr.o m år 2018 är 950 kr. Avgift tas ut även vid 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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