ANSÖKAN OM EGEN BEHANDLING
AV SLAM
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Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Skickas till:
Kristinehamns kommun
5 B Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
681 84 Kristinehamn

Läs detta innan du fyller i blanketten
Tillstånd kan endast ges om ansökan avser enskild
slamavskiljare:
- tillhörande jordbruksfastighet där aktivt jordbruk bedrivs eller
- tillhörande fastighet som saknar vägförbindelse/framkomlig
väg för slamtömningsfordon.
Mer information finns i tekniska nämndens
renhållningsanvisningar (TNRA) bilaga 8 som du hittar på
kristinehamn.se. Skriv TNRA i sökrutan.
Beslutet är personligt och gäller inte för ny
fastighetsägare/nyttjanderättshavare. Om de förhållanden som
redovisats i ansökan ändras väsentligt, gäller inte beslutet.

För avloppsanläggningar ska det finnas beslut om tillstånd från
miljö- och byggnadsnämnden.
Avgift:
För handläggning av ansökan debiteras en avgift på motsvarande
två timmar enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Beslut:
Sökande får ett beslut hemskickat som svar på ansökan.
Kontaktuppgifter
Vid frågor om ansökan är du välkommen att kontakta våra
miljöinspektörer via kommunens växel på telefon 0550-88 000.

En avloppsanläggning ska ha en godtagbar funktion enligt dagens
kriterier. Det ska finnas efterföljande rening efter
slamavskiljning.

Sökande
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Ansökan avser fastigheten
Gatuadress

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Uppgifter
Tillstånd för enskild avloppsanläggning finns sen tidigare:
Ja (bifoga beslut)

Nej

Slamavskiljare typ
2-kammarbrunn

3-kammarbrunn

Annat

Slamavskiljarens volym
liter

Typ av avloppsvatten
WC

KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
5 B. Miljö- och hälsoskydd
681 84 Kristinehamn

Bad-, disk- och tvättvatten

E-post

Organisationsnr

miljo@kristinehamn.se
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30

212000-1868
Telefon
0550-880 00 vx

Fax
0550-382 52

Bankgiro
110-0213

PlusGiro
111 00-5
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Typ av efterföljande rening
Infiltration

m2

Markbädd

Annan avloppslösning

Närhet till dricksvattentäkt
Bifoga situationsplan.

m2

Saknar rening

Annat

Antal hushåll och personer som avloppsanläggningen betjänar

meter

Närhet till ytvatten/vattendrag

meter

Hur planerar ni omhänderta slammet så att det sker utan risk för människors hälsa eller miljön? Redovisa upptag, lagring och spridning eller annat
omhändertagande. Ange även teknisk utrustning för att tömma slamavskiljaren.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt
personuppgiftslagen (PuL).

Namnförtydligande
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