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Ansökan om dispens om förlängt tömningsintervall av
slamavskiljare/sluten tank/reningsverk
Den här blanketten använder du som vill tömma din slamavskiljare, slutna tank eller reningsverk mer sällan än en gång
per år. För slamavskiljare kan i vissa fall ett förlängt tömningsintervall till vartannat eller vart tredje år beviljas. För vissa
slamavskiljare där slammet bryts ner i en rötningsliknande process kan ett intervall på upp till tio år beviljas.

1. Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Ort

E-postadress

2. Fastighet
Fastighetsbeteckning

Typ av boende

Fastighetens adress

Antal boende i hushållet

Permanent

Fritid

Annat:

3. Uppgifter om användning
Typ av avloppsvatten som går till anläggningen
toalettavloppsvatten

Användning av bostad per år

bad- disk- och tvättvatten

<två månader

2-4 månader

mer än 4 månader

4. Uppgifter om avloppsanläggningen
Avloppsvatten leds till

Volym

Slamavskiljare

Antal kamrar:

st

Reningsverk

m3

Sluten tank

Efterföljande rening
Infiltration

Markbädd

Reningsverk, ange fabrikat:

Annat:

Tillstånd diarienummer

5. Önskat intervall och övriga uppgifter:

6. Underskrift
Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina
rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Blanketten sänds till
2021-02-01

Miljöförvaltningens e-postadress miljoforvaltningen@uppsala.se eller till postadress Uppsala kommun,
miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Ansökan om dispens om förlängt tömningsintervall av slamavskiljare/sluten tank/reningsverk

Uppehåll i slamtömning
Om din fastighet inte ska nyttjas under en sammanhängande period om minst 15 månader går det att istället ansöka
om uppehåll i slamtömning hos Uppsala vatten och avfall AB. Kontakta Uppsala vatten och avfall AB för mer
information.

Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun
Tömning av slamavskiljare, reningsverk och sluten tank ska normalt ske minst en gång om året. Undantag kan medges
om det är uppenbart att tömning med ordinarie intervall inte behövs. Miljö- och hälsoskyddsnämnden prövar ansökan
om glesare hämtning.

Förutsättningar för förlängt tömningsintervall slamtömning vartannat år
(I enskilda fall kan vart tredje år medges)
Krav:
•
•
•
•

Slamavskiljaren med tillhörande reningsanordning ska fungera bra och färre tömningar får inte innebära en
olägenhet för människors hälsa och miljön.
Slamavskiljare för toalett och bad-, disk och tvättvatten ska vara minst 2 m3 och ha minst tre kammare.
Slamavskiljare för endast bad-, disk och tvättvatten ska vara minst 0,7 m3 och ha minst två kammare.
Den mängd slam som produceras per år får inte överstiga hälften av den slammängd som slamavskiljaren är
dimensionerad för, med en normal tömning om en gång/år.
Slamavskiljaren består av en så kallad rötningskammare där slammet bryts ner och tillverkaren har visat att
slamtömning behöver ske först efter 10-15 år.

Exempel på när dispens kan ges:
•
•
•
•

Låg belastning på anläggningen
Litet hushåll på 1 – 2 personer
Endast bad-, disk- och tvättvatten
Avloppsanläggningen har inte en traditionell slamavskiljare utan slammet bryts istället ner i en
rötningsliknande process.

Avgift för prövning

2021-02-01

För handläggning av ansökan tar vi ut en timavgift, genomsnittlig handläggningstid per ansökan är 0,5-1 h. Avgiften tas
ut även om ansökan avslås. Timavgiften är 1210 kr från och med 1 januari 2021. Taxan är fastställd av
kommunfullmäktige. Uppsala Vatten tar ut en grundavgift varje år för slamtömningen. Den avgiften kvarstår även om
slamtömning sker mer sällan.
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