Ansökan om förlängt
hämtningsintervall för slam
enligt 41§ i Tingsryd kommuns
avfallsföreskrifter
Ansökan skickas till: Tingsryds
Kommun, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22
Tingsryd eller mbf@tingsryd.se

Allmänna uppgifter
Namn (fastighetsägare och sökande)

Telefon (fast dagtid och mobil)

E-post

Godkänner kommunikation via e-post
Ja
Nej

Adress

Personnummer/organisationsnumme

Antal personer som brukar använda avloppsanläggningen

Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet
Helårsbostad

Fritidsbostad

Arbetsplats

Annat,

Uppgifter om slamhanteringen
Är slamavskiljaren tömd i år?
Ja
Nej
Vilket år anlades avloppsanläggningen?

Tillstånd/beslut från miljö- och byggnadsnämnden

Diarienummer:
Våtvolym på slamavskiljaren (för beräkning av våtvolym tas mått under tilloppsledningen)
Motiv till ansökan

Information om ansökan
Förlängt hämtningsintervall för slam kan medges under förutsättning att slamavskiljaren är så stor i förhållande till
belastningen att tömning inte behöver utföras varje år. Efterhand som avloppet används ökar mängden slam i
slamavskiljaren. Töms inte slamavskiljaren kommer slammet att passera genom slamavskiljaren vilket gör att det finns
risk att efterföljande ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.
Om boendeförhållandena förändras så att det kan påverka slamhanteringen anmäls detta till SSAM, tel. 0470-59 95 00
För handläggning av anmälan utgår en avgift i enlighet med kommunfullmäktige fastställd taxa. Alla uppgifter måste
fyllas i för att anmälan ska kunna behandlas.

Underskrift

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

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

1(2)

2(2)

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.
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