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Alingsås kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Bygg- och miljöavdelningen 

Postadress: 441 81 Alingsås 
Besöksadress: Sveagatan 12 
Telefon (växel): 0322-61 60 00 

miljo@alingsas.se  
alingsas.se 

 

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall  
(undantag enligt 5 kap. 10 § i Alingsås kommuns avfallsföreskrifter)  
 
Fastighetsbeteckning 

 
Namn 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Personnummer 

 
E-post 

 
Telefonnummer, bostad 
 

Telefonnummer, mobil 
  

Telefonnummer, arbete 
 

Typ av fastighet 
 Helårsbostad     Fritidsbostad    

Antal personer i hushållet 

 
 
  Slamsugning önskas vartannat år 
 

Skäl för ansökan 
 

Fastigheten är utrustad med 
 

 enkammarbrunn, volym:    köksavlopp 
 tvåkammarbrunn, volym:    WC-avlopp 
 trekammarbrunn, volym:   

Efter slamavskiljning leds avloppsvattnet till 
 

 infiltrationsanläggning   markbädd   stenkista  
 åkerdränering   vattendrag     

Tillstånd till befintligt avlopp 
 

 finns enligt beslut     finns ej 

 
 
Registrering av personuppgifter 
Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i 
Miljöskyddsenhetens datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i bilagan 
”Så behandlar vi dina personuppgifter”. 
 
Avgifter 
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för avgifter inom Miljöbalkens område. Avgiften för 
handläggning av ansökan om undantag enligt 5 kap. 10 § renhållningsordningen är för 
närvarande (2021-01-13) 2 000 kronor. Normalt sker avgiftshöjningar i början av varje år. 
 
 
   

Underskrift    Ort och datum 
 
Ifylld blankett skickas till:  Miljöskyddsnämnden, 441 81 ALINGSÅS                          
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Utdrag ur avfallsförskrifter för Alingsås kommun  
 
Kap 5. § 10 Längre tömningsintervall för avloppsanläggning 
 
Fastighet med godkänd avloppsanordning som uppfyller Naturvårdsverkets allmänna 
råd och som är godkänd av miljöskyddsnämnden kan få förlängt tömningsintervall för 
slamavskiljare till en gång vartannat år om:  
- antalet boende är litet, eller  
- slamavskiljaren är överdimensionerad  
 
Tillstånd är bundet till den person och den fastighet som anmälan gäller, vid ändrade 
förhållande ska en ny anmälan göras. Förlängt slamtömningsintervall söks hos 
miljöskyddsnämnden kan vara tidsbegränsat. 
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