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Ansökan om dispens för glesare 
slamtömning av sluten tank, 
slamavskiljare och minireningsverk 

Sökande
Namn/verksamhet Personnummer/org.nummer

Faktureringsadress Er referens på fakturan

Postnummer Ort

Telefon E-post

Fastighet
Fastighetens adress Fastighetsbeteckning

Fastigeheten är: 

permanentbostad 
Antal boende i bostaden

fritidsbostad
Antal boende i fritidsbostaden Antal veckor fritidsboendet används per år

Uppgifter om den slutna tanken, slamavskiljaren eller minireningsverket
Jag ansöker om dispens för glesare tömning av

sluten tank
storlek i m³

slamavskiljare
storlek i m³

minireningsverk
slamvolym i m³

Avlopp från

WC Bad-, disk- och tvättvatten
Vilka vatteninstallationer finns i bostaden?

diskho handfat

dusch diskmaskin

badkar tvättmaskin

Ansöker om:
Tömning med följande veckointervall:

4 8 13            26            52           104
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Övrig information

Avgifter 

Vi tar ut en timavgift  för att handlägga din anmälan. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för 
att inte förlänga handläggningstiden. Aktuell timavgift hittar du på bjuv.se 

Namnteckning

Ort och datum

Namnteckning, sökanden Namnförtydligande

Postadress  Besöksadress    Telefon   E-post
Bjuvs kommun  Mejerigatan 3    042 - 458 50 00  miljo@bjuv.se
Box 501          info@bjuv.se
267 25 Bjuv

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen 
(Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens 
hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se, för 
ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

https://goteborg.se/wps/portal/start/foretag/tillstand-och-regler/miljo--och-halsoskydd/miljotillsyn-och-avgifter?uri=gbglnk%3Agbg.page.2b25c1c1-7fb3-4b10-8cca-55af50752fd8
https://goteborg.se/wps/portal/start/foretag/tillstand-och-regler/miljo--och-halsoskydd/miljotillsyn-och-avgifter?uri=gbglnk%3Agbg.page.2b25c1c1-7fb3-4b10-8cca-55af50752fd8
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