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Sökande 

Namn 

Adress Kundnummer hos LSR/NSR/Nårab 

Postnummer och ort Personnummer/organisationsnummer 

Telefon/mobil E-post 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning 

Adress Postnummer och ort 

Fastighetsägare om annan än ovan 

Adress Postnummer och ort 

Förtydligande uppgifter 

Ansökan avser längre tömningsintervall för:  slamavskiljare      sluten tank      minireningsverk      fettavskiljare  

Tankens våtvolym: ___________ m3 

Längre tömningsintervall önskas från och med den: ____________________ 

Slamtömning önskas:  vartannat år      vart tredje år (enbart för sluten tank)    

Datum för senaste slamtömning: ____________________ 

Orsak till ansökan: __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Avloppsanläggningen 

Anläggningen består av: 

Slamavskiljare: 

 trekammarbrunn      tvåkammarbrunn      annan äldre slamavskiljare      minireningsverk 

Efter slamavskiljaren leds vattnet till: 

 infiltrationsbädd/markbädd   sjunkbrunn/sandfilterbrunn/stenkista   dike/våtmark/dräneringsledning 

 annan avloppsanläggning, ange vad: _______________________________ 

 tillstånd finns för anläggningen från år: __________ 

Antal personer i hushållet: ___________ 

 permanentboende 

 fritidshus, som används ca ___________ dagar/år 
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Övriga upplysningar 

Information 
För du ska kunna få längre slamtömningsintervall krävs en fungerande avloppsanläggning och att längre tömningsintervall 

inte innebär fara för avloppsanläggningens funktion eller för miljön. Tillstånd kan ges för högst sex år.  

Avgift för handläggning
Avgift för handläggning debiteras enligt taxa för Söderåsens miljöförbund. Avgiftens storlek beror på hur många timmar 
handläggningen tar. Därför är det viktigt att du fyller i blanketten korrekt. Om vi behöver begära in kompletteringar så tar 
handläggningen längre tid än normalt vilket innebär en högre kostnad. Du hittar aktuell taxa på vår hemsida www.smfo.se/
taxor-och-avgifter

Personuppgifter
De uppgifter som lämnas i denna anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. Personuppgifterna 

behandlas enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen. Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur dina 

personuppgifter behandlats. 

____________________________________________________________________________ 
Datum    Underskrift 
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