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Obs! Förlängt tömningsintervall kan beviljas för högst fem år i taget. 
 

1. Sökande 
Namn 
 

Person-/organisationsnummer 
 

Postadress 
 

Postort 
 

Telefonnummer/mobil 
 

E-post 
 

 
 

2. Fastighet 
Fastighetsbeteckning 
 
Fastighetens adress 
 

Postnummer och postort 
 

Fastighetsägare om annan än ovan 
 

Adress 
 

Postnummer och postort 
 

Beskriv hushållet 
            Åretruntboende                  Fritidshus, som används                              
                                                       cirka                         dagar per år 
 

Antal personer i hushållet 

 
3. Ansökan avser  

Längre tömningsintervall av:  
Slamavskiljare 
Sluten tank 
Minireningsverk 
 

Ange tankens volym i kubikmeter (m3) 
 

Ange när du önskar starta det längre tömningsintervallet (år-månad-dag) 
 

Ange hur ofta slamtömning önskas 
Vartannat år 
Annat intervall, ange hur ofta: 
 

Ange datum för senaste slamtömningen (år-månad-dag) 
 

Ange varför du vill ha längre tömningsintervall 
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4. Avloppsanläggningen
Efter slamavskiljaren/minireningsverk leds vattnet till 

Infiltrationsbädd/markbädd 
Sandfilterbrunn 
Efterföljande rening saknas, utsläppet går direkt till vattendrag/täckdike 
Annan avloppsanläggning, ange vad:  

Tillstånd finns för avloppsanläggningen från år 

Övriga upplysningar 

Aktuella bestämmelser 
Enligt 5 kap. 4 § Renhållningsordningen kan miljönämnden bevilja förlängt tömningsintervall för slamavskiljare, minireningsverk 
eller sluten tank. För att få förlängt tömningsintervall krävs att anläggningen används så sparsamt att förlängt tömningsintervall 
inte menligt påverkar anläggningens funktion. Förlängt tömningsintervall får inte innebära någon fara för miljön och kan beviljas 
för högst fem år i taget. 

Avgift för handläggning
Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggningen av detta ärende. Aktuell taxa hittar du på helsingborg.se. 

Personuppgifter
När detta ärende hanteras kan det bli aktuellt att registrera dina personuppgifter. För ytterligare information kontakta miljöför-
valtningen via e-post: miljoforvaltningen@helsingborg.se eller via Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00. 

Datum och underskrift 
Datum och namnunderskrift Namnförtydligande 

Vi registrerar dina personuppgifter som ett led i vår myndighetsutövning enligt miljöbalken. Uppgifterna använder vi i vår handläggning. Ansvarig för 
personuppgifterna är miljönämnden. Du kan läsa mer om personuppgifter på helsingborg.se.
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