ANSÖKAN OM UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL
FÖR SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP
enligt 34 § Söderhamns kommuns föreskrifter om hantering
av hushållsavfall

Läs noga igenom bifogad information för när dispens kan medges! Var
noggrann när ni fyller i blanketten, lämna med efterfrågade uppgifter och
beskrivningar. Då undviker ni krav på kompletteringar som fördröjer ärendet!

Fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Postnummer och ort

Tel. mobil

E-postadress

Uppgifter om tillstånd och nyttjandegrad
☐ Ja, bifoga kopia på tillståndet

Finns tillstånd för avloppsanläggningen?
Anläggningen måste ha tillstånd och vara nyare än 15 år för att den
överhuvudtaget ska kunna få dispens

☐ Nej
Senaste tömning utfördes (datum):

Tillståndsår:
Eventuellt renoverings år:
(bifoga kvitton eller liknande som styrker renoveringen)

Fastigheten används av _____________ personer

Fastigheten används under _________________ /år

(ange hur många som använder fastigheten

(Ange antal veckor eller månader per år som avloppet används)

Anläggningens delar
Slamavskiljare:
☐ 3-kammarbrunn

☐ 2-kammarbrunn

☐Flödesavskiljare
☐ Ja

Finns T-rör med lock i slamavskiljaren?

Våtvolym: __________ m3
☐ Nej

Efterföljande rening:
☐ Markbädd

☐ Infiltration

☐ Sluten tank för WC

Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn

Storlek:

☐ Sluten tank för allt
avloppsvatten
Telefon
0270-750 00

Organisationsnr
212000-2353

_________ m2
☐ Annat:

soderhamn.se
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Anslutna enheter
Dessa enheter är anslutna till avloppsanläggningen:
☐ WC ☐ Diskbänk ☐ Diskmaskin ☐ Bad/Dusch

☐ Tvättställ

☐ Tvättmaskin

Skäl till ansökan/övriga upplysningar

Underskrift Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter är riktiga
Ort och datum
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar
används endast för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna
handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för att
begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter kommun@soderhamn.se. Du kan
kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfhalsingland.se. För mer information se www.soderhamn.se

Avgift
För att täcka kostnaderna för handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Blanketten sänds till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljönämnden
826 80 Söderhamn
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Bilaga § 29/2016

Riktlinjer angående dispens för utsträckt hämtningsintervall för slam från
enskild avloppsanläggning i Söderhamns kommun
Enligt Söderhamns kommun föreskrifter om hantering av hushållsavfall antagna av
kommunfullmäktige 2015-12-21 finns det möjlighet att ansöka om dispens från ordinarie
hämtningsintervall för slam från enskild avloppsanläggning. Enligt föreskrifterna gäller följande:
34 §

Efter ansökan till Bygg- och miljönämnden kan utsträckt hämtningsintervall för slam från
enskilda avloppsanläggningar medges om belastningen är låg och anläggningen uppfyller
gällande krav på rening.
Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.[…]

Ordinarie hämtningsintervall återfinns i 21 § i samma föreskrifter:
21 §
Tömning av slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år.
Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst vartannat år.
Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år. […]

Följande riktlinjer ska vara uppfyllda för att dispens från ordinarie
hämtningsintervall ska kunna medges:
•

Anläggningen ska ha tillräcklig kapacitet samt uppfylla dagens krav på rening, dvs den ska i
normalfallet bestå av typgodkänd eller likvärdig slamavskiljare med efterföljande rening i form
av infiltration eller markbädd.

•

Anläggningen ska ha tillstånd och får inte vara äldre än 15 år. Anläggning- och eventuellt
renoveringsår ska styrkas med kopia på tillstånd, fakturor för anläggande eller liknande.

•

Anläggningen ska vara i funktionsdugligt skick, dvs slamavskiljaren ska vara tät, ha hela och
oskadade kammarväggar och fungerande T-rör på utloppet.

•

Sluten tank ska kunna visa upp ett intyg på att den är tät: Tanken ska ha fungerande larm som
talar om när tanken börjar bli full.

•

Belastningen på anläggningen ska vara låg dvs.
- Bostadshus ska vara bebott under högst 6 månader per år och då av högst två personer
- Fritidshus ska användas några månader på sommaren och enstaka helger under övrig tid
av året.

Dispens medges ej för anläggningar där kemisk fällning används då flockningsmedlet ger ökad
slammängd. Dessa anläggningar ska tömmas enligt tillverkarens rekommendation.
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Följande utsträckta hämtningsintervall kan medges:
Avloppstyp
BDT*

Våtvolym/Liter
700 – 900
1000 – 1500
1000 – 1500
2000

Antal pers.
1–2
1–2
3–5
1–5

Vistelsetid
1 – 6 månader
1 – 6 månader
1 – 6 månader
1 – 6 månader

Hämtningsintervall
Vart 3:e år
Vart 4:e år
Vart 3:e år
Vart 4:e år

WC+BDT

2000 – 4000
liter

1–5

1 – 6 månader

Vartannat år

3–5

1 – 6 månader

6 år

Sluten tank
* Bad-, Disk- och Tvättvatten

Villkor för dispensen
Dispensen är personlig och kan bara sökas av fastighetsägaren.
Beslutet gäller för den nyttjandegrad och de uppgifter i övrigt som angetts i ansökan.
Beslutet gäller i 6 år under förutsättning att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön
uppkommer. Ägarbyte och ändrad nyttjandegrad ska anmälas till Bygg- och miljönämnden av
dispensinnehavaren.

Övrigt
Det finns risker med att tömma slamavskiljaren med längre intervall än ordinarie
tömningsintervall.
• I anläggningar för WC+ BDT är största risken att anläggningen överbelastas så att
slamavskiljaren blir för full. Om slam kommer ut i den efterföljande reningen kan det leda
till att infiltrationen/markbädden förstörs.
•

Ett längre tömningsintervall kan också medföra att slamkakan blir så hård att den blir svår
att få bort vid tömning.

•

En tjock och hård slamkaka kan även resultera i att utloppsröret täpps igen så att
avloppsvattnet inte kan komma ut i den efterföljande reningen utan pressas tillbaka in i
bostadshuset.

•

I en BDT-anläggning blir det inte lika mycket slam utan här är risken större att det blir för
mycket fett som sätter igen anläggningen.

Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera att anläggningen fungerar och inte blir överfull.

