ANSÖKAN OM DISPENS FÖR
ÄNDRAT HÄMTNINGSINTERVALL
FÖR FOSFORBINDANDE MATERIAL,
SLAM- OCH FETTAVSKILJARE
För att kunna få ansökan beviljad ska ditt avlopp uppfylla dagens miljökrav och entreprenörsrapport ska ha
skickats till kommunen. När ansökan inkommer bedöms avloppsanläggningen om den uppfyller kraven och
vanligtvis sker en inspektion på din fastighet. Om avloppet inte bedöms uppfylla alla kriterier behöver avloppet
åtgärdas av fastighetsägaren, se mer under ”Information” på nästa sida.

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:
2kammarbrunn
Annat:______________________

3kammarbrunn

Sluten tank

Dispens för hämtning av fosforbindande material.
Dispens att ändra hämtningsintervallet från fettavskiljare.
Önskat hämtningsintervall

2 år

3 år

4 år

Redogörelse av anläggningens funktion och orsak till ändrat hämtningsintervall

Är anläggningen äldre än 5 år måste blanketten ”Redovisning av befintlig
avloppsanläggning” bifogas ansökan.
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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
Ansökan kan inte beviljas om något av nedanstående stämmer in på din avloppsanläggning:
•

WC-vatten leds till slamavskiljare och infiltration.

•

Det står slam/vatten i infiltrationens/markbäddens luftningsrör.

•

Anläggningen är underdimensionerad för den belastning som finns i huvudbyggnaden eller
komplementbyggnaden.

•

Anläggningen är utförd utan tillstånd.

•

Entreprenörsrapport saknas.

Kom ihåg att det är ditt ansvar som fastighetsägare att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd.
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.

Hämtningsintervallet kan vara på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall.
Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen
(GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning
(artikel 6, 1.e i GDPR).
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har också
rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter om hur kommunen behandlar
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur
personuppgifter hanteras kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig
till Datainspektionen, datainspektionen.se.
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