ANSÖKAN OM DISPENS FÖR
ÄNDRAT HÄMTNINGSINTERVALL
FÖR FOSFORBINDANDE MATERIAL,
SLAM- OCH FETTAVSKILJARE
Fastighet
Fastighetsbeteckning:

Sökanden
Sökandens namn:

Personnr./ Org.nr:

Fastighetens adress:

Adress:

Tel:

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

Fakturamottagare (om annan än sökanden):

Personnr./Org.nr:

Fakturaadress:
E-post:

Typ av fastighet
Permanentbostad
Fritidshus, nyttjandetid: _________ veckor/år
Antal personer som nyttjar fastigheten _______st
Ansökan avser
Dispens för slamtömning av
2kbr
3kbr
Sluten tank
Dispens för hämtning av fosforbindande material.
Dispens att ändra hämtningsintervallet från fettavskiljare.
Önskad tidsperiod

1 år

2 år

3 år

Annat:______________________

Annat: _______________

Redogörelse av anläggningens funktion och orsak till ändrat hämtningsintervall

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg • Organisationsnummer 212000-0035
Telefon växel: 08-570 470 00 • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se • Webbplats: www.varmdo.se

1

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandes underskrift – för företag medsänds bevis om firmatecknare
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org.nr:

Personnr./ Org.nr:

För handläggning och prövning kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan finns tillgänglig
på kommunens webbplats.
Komplett ansökan skickas till varmdo.kommun@varmdo.se eller
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg
Information

Det är möjligt att ansöka om dispens för ändring av hämtningsintervallet för sitt slam, latrin och
fettavskiljare. Ansökan görs till kommunens bygg-och miljöavdelning. För handläggning av
ärendet tas en avgift ut.
För att kunna få ansökan beviljad ska ditt avlopp var godkänt, entreprenörsrapport ska ha
skickats till kommunen. Vissa avloppstillstånd är tidsbegränsade och ska vara förnyade efter 10
år. Avloppet ska även uppfylla dagens krav på godkänt avlopp.
När ansökan inkommer bedöms avloppet om det uppfyller dagens krav och kan innebära
inspektion på er fastighet. Om avloppet inte bedöms uppfylla alla kriterier, kan avloppet behövas
åtgärdas av fastighetsägare.
Ordinarie hämtningsintervall för:


slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten är 1 gång vartannat år.



slamavskiljare för både vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten är 1 gång per år.



slamavskiljare för minireningsverk är 1 gång per år.



fettavskiljare är 2 gånger per månad eller oftare vid behov.

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas hos Värmdö kommun. Genom att du lämnar dessa
uppgifter godkänner du att dina uppgifter registreras. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten och kommer att
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Fastighetsuppgifter hämtas från
Lantmäteriets fastighetsregister.
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