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Ifylld blankett skickas till 
Miljöenheten
Box 52 
387 21 Borgholm 

Tel: 0485 - 880 00 
Telefon/Besökstid vardagar 8.00–16.00 

Ansökan om förlängt intervall/upphåll i 
hämtning av slam 

Enligt MBN 2010-02-24, Policy för slamdispenser för 
enskilda avlopp 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning som ansökan avser 

Fastighetens adress Postnr / Postort 

Sökande 
Namn / Företag Personnummer / Organisationsnummer 

Kontaktperson Telefon 

Adress Mobiltelefon 

Postnr / Postort E-post

Fastighetsbeskrivning 

Ansökan avser 

Period för tillfälligt uppehåll 

Beskrivning av avloppsanläggning 
Enheter anslutna till anläggningen 

WC samt bad, disk, tvätt Endast WC Endast bad, disk, tvätt 

Anläggningen togs i drift (år) Tillstånd för befintlig avloppsanläggning finns Om ja, ange år för tillstånd 

Nej Ja 

Ange hur slammet samlas upp i anläggningen 

Trekammarbrunn Våtvolym  m3

Tvåkammarbrunn Våtvolym  m3

Sluten tank Våtvolym  m3

Annat    Våtvolym  m3

Från (datum) Till (datum) 

Fastighetens användning 

Permanentbostad Fritidsbostad Annat  

Avloppsanläggningen  användas för 

  hushåll med sammanlagt  personer 

Välj ett alternativ 

Tillfälligt uppehåll i hämtning Förlängt  hämtningsintervall 

Helt uppehåll hämtning (endast lantbruk) 

Ange anledning till att dispens söks 
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Lantbruksverksamhet (endast lantbruk som söker helt uppehåll) 

Avgift 

Information 

Underskrifter 

Avloppsvattnet leds till 

1nfiltrationsanläggning yta  m2 Anlagd/omgrävd  (år)  

Markbädd yta  m2 Anlagd/omgrävd  (år)  

Minireningsverk 

Annat    

Typ avverksamhet 

Mjölkkor Antal  st 

Köttdjur Antal  st 

Annat djurslag  Antal  st 

Annanverksamhet

Spridningsareal  ha   Typ av spridningsutrustning ha 

Finns gällande förbindelse med Arla (gäller mjölkgårdar) 

Nej Ja, Kopia på förbindelse bifogas med ansökan 

Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Taxan är fastställd av kommunfull- mäktige i 
Borgholms kommun. 

Information om behandling av personuppgifter 
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i 
Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga 
att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information 
om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till 
Borgholms kommun, Miljöenheten, Box 52, 387 21 Borgholm. Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och 
byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida. 

Sökandes underskrift Ort och datum 

Namnförtydligande 
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