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Ansökan om utsträckt slamtömningsintervall

enligt § 34 föreskrift om hantering av hushållsavfall för Bollnäs och Ovanåkers kommuner.
Uppgifter om fastigheten

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Ort

Uppgifter om fastighetsägaren

Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Ansökan avser

 Permanentboende

 Fritidsboende

Antal personer i hushållet ………..…… st

Bostaden används ……………dagar/månader per år.
Tillstånd

Ange datum/diarienummer för givna tillstånd för den enskilda avloppsanläggningen:
……………………………………………………………………………………………………………..

Slamavskiljaren

Till slamavskiljaren leds spillvatten från:

WC

 Bad, dusch och tvättvatten (BDT)

Är slamavskiljaren typgodkänd?

 Ja

 Nej

För vad är slamavskiljaren typgodkänd?

WC

 Bad, dusch och tvättvatten (BDT)

För hur många hushåll är slamavskiljaren är typgodkänd: ……………………..
Ange antal kamrar slamavskiljaren har: ..….………

Ange den totala slamvolymen : ….…..….. m3

Ange datum när slamavskiljaren tömdes senast: .…………. ………………………………………….
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Typ av efterföljande rening

 Markbädd

 Infiltration

 Saknas

 Annat …………….………………………………….

Ange skäl för ansökan

Personuppgifter

Jag har tagit del av den bifogade informationen om registrering av personuppgifter.
Underskrift
Datum

Ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Information

Avgift
En avgift ut för prövning av ansökan tas ut enligt gällande taxa. För handläggning
avgift på 1038 kr. Avgift debiteras i efterhand från kommunens ekonomikontor
Frågor
Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du har frågor, telefon: 0278-250 00 (växel),
e-post: miljo@bollnas.se
Renhållningsordning §34

Normal hämtningsintervall av slamtömning är en gång om året. Utsträckt hämtningsintervall kan
medges om belastningen på anläggningen är låg och om den uppfyller gällande krav på rening.
Utsträckt hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.

Det innebär att Miljö- och byggnämnden kan ge tillstånd för slamtömning vartannat år under sex år.
Beslut gäller i max 6 år. Därefter måste ny ansökan lämnas in till Miljö- och byggnämnden för ny
prövning.
Renhållningsordning www.borab.se
Ansökan lämnas till:
Samhällsbyggnadskontoret
Bollnäs kommun
821 80 Bollnäs
Utdelningsadress
821 80 Bollnäs

Besöksadress
Stadshustorget

Telefon
0278-25000

E-post
miljo@bollnas.se

Webb
www.bollnas.se
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INFORMATION

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Telefon: 0278-250 00 (vx)

OBS Spara detta hemma!

E-post: miljo@bollnas.se

Information till den registrerade
Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att föra
register på verksamheter och privatpersoner som myndigheten är lagstadgade att utöva tillsyn över.
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av laglig grund* och Miljö-tillsynsförordningen
2011:13, kap 1 §7. De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adresser och telefonnummer och andra uppgifter som behövs i ärendet. .Personuppgifterna kommer inte att föras
över till tredje land.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt
regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid
enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller
för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Bollnäs kommun, e-post bollnas@bollnas.se eller kommunens växel tel 0278-250
00. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand
vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@kfsh.se. För mer information se
www.bollnas.se.
Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att
återkalla ditt samtycke till behandlingen. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Samhällsbyggnadskontoret
* Laglig grund kan vara:

•

Samtycke (artikel 6.1 a, dataskyddsförordningen)

•

Avtal (artikel 6.1 b, dataskyddsförordningen)

•

Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen)

•

Skydd för grundläggande intressen (artikel 6.1 d, dataskyddsförordningen)

•

Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning (artikel 6.1 e, dataskyddsförordningen)

För att det ska vara fråga om allmänt intresse ska det allmänna intresset följa av lag eller
annan författning (till exempel förordning), av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag.

Utdelningsadress
821 80 Bollnäs

Besöksadress
Stadshustorget

Telefon
0278-25000

E-post
miljo@bollnas.se

Webb
www.bollnas.se

