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Reviderad: 2022-02-11 Ändrad av: AO 

(Plats för miljö- och energikontorets stämpel) 

 
Ifylld ansökan skickas till: 
  

Dalslands miljö & energikontor 
Kyrkogatan 5 
464 30 Mellerud 

 

Ansökan om hämtning av slam vartannat år. 
 
Fastighet 
Fastighetsbeteckning: 

Fastighetens adress: 

 
 Sökande 

Namn: Personnummer: 

Adress: Postnummer och ort: 

Telefon dagtid: E-postadress: 

 Åretruntbostad           Fritidsbostad          Antal personer som normalt vistas i bostaden: _______ 

Slamavskiljaren tar emot vatten från  WC          Bad disk och tvätt         Annat: 
Övriga upplysningar: (T.ex. hur många dagar per år bostaden används eller annat som kan påverka 
beslutet). 
 
 

  Ja tack skicka information och beslut med e-post.         Ja tack skicka faktura med e-post. 

 
 

Ansökan granskas mot bestämmelserna i respektive kommuns renhållningsordning. Generellt gäller att 
slamtömning sker varje år, men dispens som tömning vartannat år kan beviljas om avloppsanordningen 
bedöms uppfylla rådande krav på rening och om slamavskiljarens volym bedöms som tillräckligt stor för att 
klara slamavskiljning av hushållets avloppsvatten under hela perioden mellan hämtningarna. 
Om Ni är osäkra på Er avloppsanordnings status, kontakta Dalslands miljö- och energikontor. 
 

En prövningsavgift motsvarande 1 timavgift tas ut för handläggning av ansökan, enligt Dalslands miljö- och 
energiförbunds taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, som för närvarande är 1 002 kr. 
Prövningsavgift tas ut även vid avslag på ansökan. 
 

 
 Behandling av personuppgifter 

Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 
25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges 
dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa 
bestämmelser. 
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt 
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se. 

 
Underskrift 
Ort: 
 
 

Sökandens underskrift: 

Datum: 
 
 

Namnförtydligande: 
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