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Ansökan om slamdispens enligt § 37 enligt Sunne kommuns
renhållningsordning antagen Kf 2010-12-20 § 19
§ 37, Dispens för utökat intervall för tömning av slamavskiljare till annan
ordinarie tömningsfrekvens* kan medges fastighetsinnhavare om
anläggningens renande funktion är tillfredsställande, samt belastningen är
liten i förhållande till anläggningens dimensionering. Längsta
tömningsintervall som beviljas är vartannat år.
* § 26 Sunne kommuns renhållningsordning, hämtning av slam från
slamavskiljare och tömning av slutna tankar skall ske minst 1 ggr/år.
Ansökan kan endast göras av fastighetsägare.
För att Kommunstyrelsen Tekniska enheten ska kunna medge förlängt
slamtömningsintervall krävs att avloppsanläggningen uppfyller gällande
riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar.
För att en anläggning ska uppfylla gällande riktlinjer innebär det i
normalfallet att det finns slamavskiljare och efterföljande rening i form av
infiltration eller markbädd.
Om detta är uppfyllt kan tillsynsansvariga nämnden normalt sett medge
slamtömning vartannat år om belastningen på anläggningen är låg d.v.s.
 bostadshus som är stadigvarande bebott av högst två personer
 permanent bostadshus är obebott del av året t.ex. vid boende på
annan ort under längre perioder (minst 6 mån totalt/år)
 fritidshus som används några månader på sommaren och enstaka
helger under övrig tid av året
 ej har bindning av fosfor till slammet genom flockningskemikalie
 anläggningen får inte vara äldre än 10 år. Anläggning- och
renoveringsår skall styrkas med kopia av tillstånd, fakturor för
anläggande eller liknande
Fastighetsägaren skall visa med tillverkarens utlåtande att slamavskiljaren
och slamlagringsvolymen medger och räcker till för ett tömningsintervall
som är vartannat år.
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Hur du fyller i blanketten
Ifall tillstånd finns för det enskilda avloppet finns information om
anläggningens utformning i beslutet. Du kan också kontakta den som utfört
avloppet för att få information
Finns inget tillstånd eller andra uppgifter om anläggningen måste du själv
undersöka vad det är för typ av avloppsanläggning.
Slamavskiljare att undersöka
 lyft på locket till slamavskiljaren och räkna antalet kamrar, antalet
varierar från en till tre
 det ska finnas ett T-rör på den utgående ledningen, ett T-format rör
där en del når ca. 3 dm under vätskeytan och en del når ca. 2 dm
över vätskeytan. T-röret är viktigt eftersom detta hindrar slam att
komma ut i infiltration/markbädd och täppa igen denna
 vet du inte volymen så räcker det med att du mäter djupet från botten
till vätskeytan och den invändiga diametern (bredden) och för in dem
på blanketten
 ange i ansökan (under övrigt) om någon väsentlig ändring av
förhållanden i närområdet skett sedan avloppsanläggandet,
exempelvis ny bebyggelse.
Efterföljande rening att undersöka
 gå till närmsta belägna vattendraget eller diket och se ifall du
hittar något utloppsrör, var uppmärksam på att det inte är något
täckdikesrör/avlopp för takvatten
 är vattnet klart och luktlöst kan den efterföljande reningen vara
en markbädd
 luktar vattnet illa och är grumligt/gråaktigt saknas antagligen
rening utöver slamavskiljning
 saknas utloppsrör består den efterföljande reningen antagligen av
en infiltrationsanläggning eller stenkista
 om det är en infiltrationsanläggning ska en uppskattning av
infiltrationsledningarnas längd anges i ansökan
Uppgifter i ansökan som tyder på otillräcklig rening kan medföra krav
på åtgärder
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Jag ansöker om förlängt slamtömningsintervall till en gång vart ___ år.
Fastighetsbeteckning:

Typ av fastighet:

Adress:

Permanentbostad

Fritidshus

Annat, specificera ____________________________
Antal personer som anläggningen ska betjäna: _______ st.
Antal veckor per år som anläggningen används: ______ st.
Fastighetägare:

Personnummer:

Adress:
Postnummer & Ort:
Telefon/Mobil:

Anläggningen (slamavskiljaren)
Finns tillstånd för avloppsanläggningen
Ja, ange tillståndsparagraf, år eller datum

År när anläggningen utfördes

Nej

Entreprenör, namn

Till avloppsanläggningen är anslutet
WC

bad/dusch

disk

Fabrikat/typ:

Slamavskiljarens
våtvolym (m³)
diameter i meter

tvätt
Antal kammare:

vattendjup under utloppsrör i meter

Ansökan skickas till: Sunne kommun 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 SUNNE
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Sida 4 av 4

T-rör
Ja

Nej

Annat,

Finns efterföljande reningssteg (markbädd/infiltration)
Ja, beskriv nedan
Nej

Med ansökan bifogas en skiss över tomten, med avloppsanläggningens
placering och närliggande vattendrag/dike markerade.
Övrigt:

Avgifter från och med 2017-01-01
En avgift för handläggning av ansökan debiteras. Den baseras på
kommunens fastställda taxa motsvarande 2,0 timmar.
Härmed intygas att uppgifterna i ansökan är korrekta

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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