
Se bifogad information ”Förlängt intervall för slamtömning”. 

Sökanden 

Namn: 

Adress: 

Postnr och ort: 

Tel. bostad: Tel. arbete: Mobiltel: 

Personnr/organisationsnr: E-post:

Fastighetsbeteckning Antal boende i hushållet 

Ansökan gäller  Permanentbostad  Fritidshus  Jordbruksfastighet 

Nuvarande tömningsintervall: Ungefärligt antal övernattningar per år 
(gäller fritidshus): 

Uppgifter om avloppsanläggning

  BDT (Bad-, disk- och tvättvatten 

3-kammarbrunn 2-kammarbrunn   Annan………………………………….. 

Slamavskiljarens volym ……….….. liter 

Efter slamavskiljning avleds vattnet till: 

  Infiltration   Markbädd   Dike   Vet ej   Annat ……………………………. 

Har ni tillstånd för avloppsanläggningen:   Ja, från år ………………………..   Nej 

Gäller ansökan förnyelse (utan ändring) av ett tidigare beslut om förlängt intervall för slamtömning?  Ja  Nej 

Önskat tömningsintervall: 

Beskrivning av skäl till ansökan:

Information om avgift 

Handläggningsavgift för ansökan tas ut enligt Kommunfullmäktiges taxa (1980 kr 2022, uppdateras årligen).

Underskrift: 
Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter är riktiga 

……………………. ………………………………………………..   .…………………………………………. 
Datum  Sökandes underskrift Namnförtydligande 

Blanketten skickas/lämnas till nedanstående adress 

Postadress Besöksadress Kontaktuppgifter Organisationsnummer  Bankgiro 
Torget 4 Torget 4 Telefon: 0381-66 12 00 vxl  212000-0381  489-3582 
573 74  YDRE 573 74  YDRE E-post: ydre.kommun@ydre.se

Ansökan om undantag från lokal renhållningsordning för 
Ydre kommun 

Förlängt intervall för slamtömning enligt 24 § Renhållningsordning för 
Ydre kommun

Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda 
blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Fastigheten

2022

  WC 

Typ av slamavskiljare

Datum för senaste tömning:



INFORMATION – Förlängt intervall för slamtömning 

En slamavskiljare ska normalt tömmas minst en gång per år, och de är dimensionerade för perma-

nentboende för en familj. Om belastningen på avloppet är lägre finns möjlighet att få  

förlängt intervall för slamtömningen, efter ansökan till den kommunala tillsynsmyndigheten.  

Ur miljösynpunkt är det bra att anpassa tömningsintervallet till belastningen. Hur långt tömnings-

intervall som kan tillåtas beror på hur mycket avloppet används, och volymen på slamavskiljaren. 

Det är emellertid viktigt att inte ha för långt intervall, eftersom en överbelastad slamavskiljare 

kan leda till slamflykt. Det kan skada den efterföljande reningen. 

För att få förlängt intervall för slamtömning krävs följande: 

• Att reningsanläggningen består av en slamavskiljare med efterföljande rening

(infiltration, markbädd) och att anläggningen är godkänd/har tillstånd.
• Att slamavskiljare och reningsanläggning uppfyller gällande funktionskrav.

• Att regelbunden egenkontroll av slamavskiljaren utförs.

Hur långt intervall kan jag ha? 

I tabellen kan du läsa ut vilket intervall som är lämpligt beroende på hur många persondygn som 

belastar avloppet. Med persondygn menas antalet dygn som huset används multiplicerat med  

antalet personer som använder det.  

Maximal belastning under ett år Lämpligt intervall Slamavskiljare 

 2 år Uppgifterna i tabellen gäller för 

normalstora slamavskiljare.  

För avlopp med WC: 2000 liter 

För avlopp utan WC: 1000 liter 

 3 år 

500-750 persondygn

 4 år 

 mindre än 250 persondygn  5 år 

Exempel 1: 2 personer i en permanent bostad innebär 2*365=730 persondygn. Det kan då räcka 

med tömning vart annat år. 

Exempel 2: En sommarbostad används av 2 personer 4 månader om året, samt besök semestertid. 

Då kan man räkna 2*120 dygn + 40 gästdygn = 280 persondygn. Lämpligt intervall är var 4:e år. 

Övriga upplysningar 

Efter beslutad tidsperiod utgått, återgår tömningsintervallet till 1 år, om inte ansökan om

förlängning av det tidigare beslutet kommit in och blivit beviljad. 

Ändrade förhållanden eller ny fastighetsägare ska anmälas till renhållningen och tömnings-

intervallet ska då återgå till ordinarie intervall med tömning minst en gång per år.  

Beslutet kan upphävas om olägenhet för människors hälsa eller miljön skulle uppstå. 

Har du frågor om ansökan kontakta Ydre kommun telefon vx: 0381-66 12 00.

250-350 persondygn

350-500 persondygn




