Ansökan om eget
omhändertagande av slam
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Ansökan skickas till: Tingsryds
Kommun, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22
Tingsryd eller mbf@tingsryd.se

Allmänna uppgifter
Sökandens namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Godkänner kommunikation via e-post
Ja
Nej
Postnummer och ort

Ansökan gäller adress
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Antal personer i hushållet

Fastigheten är en
Permanentbostad

Fritidsbostad

Obebodd
Tömning kommer att ske*:
Varje år

Vartannat år

* För normalhushåll med permanent boende bör tömning ske varje år, för fritidsboende kan tömning
ske vartannat år

Spridning
Slam från enskilt avlopp ska spridas på lämplig mark där det nedbrukas inom ett dygn för att
minimera smittskyddsrisker. Lämplig mark betyder öppen, plan åkermark. Marken ska kunna ta emot avfallet för
att förhindra risk för smittspridning genom ytavrinning.
Fastighetsbeteckning för fastighet där spridning ska ske: Ansvarig person för tömning, spridning, utrustning:

Tillgänglig areal för slamspridning:

Skäl för ansökan

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 313 00

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se
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Information om ansökan
Alla uppgifter måste fyllas i för att ansökan ska kunna behandlas. För handläggning av ansökan utgår en avgift i
enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas - Namn, adress, fastighetsbeteckning, person-/organisationsnummer,
telefonnummer och e-postadress.
Ändamål med behandlingen - Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter
som framgår ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder.
Laglig grund för behandlingen - En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Lagringstid - För evigt.
Personuppgiftsansvarig – Miljö- och byggnadsförvaltningen, mbf@tingsryd.se
Lämna klagomål på personuppgiftshantering - Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör
behandlingen av personuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@sydarkivera.se. Du kan
också lämna in klagomål rörande personuppgiftshanteringen hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter - www.tingsryd.se under fliken
Kommunen/Behandling av personuppgifter.
Jag förbinder mig att meddela om ovan angivna förhållanden ändras i framtiden.

Underskrift

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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