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Miljöförvaltningen 
Besöksadress Carl Krooks gata 10 · Postadress 251 89 Helsingborg · Postgiro 13283-7 
Telefon VX 042-10 50 00 · Telefax 042-10 50 44 · E-post miljoforvaltningen@helsingborg.se  
www.helsingborg.se  

ANSÖKAN OM BEFRIELSE FRÅN HÄMTNING AV LATRIN 
OCH/ELLER TÖMNING AV SLAMAVSKILJARE  

Använd denna blankett om du ska ansöka om befrielse från hämtning av latrin och/eller 
tömning av slamavskiljare eller sluten tank. Läs igenom informationen längst bak innan du 
fyller i formuläret.   

Sökande  Fastighetsägare (om annan än sökande) 
Namn   Namn  

Personnr./organisationsnr.   Personnr./organisationsnr.   

Utdelningsadress   Utdelningsadress   

Postadress   Postadress   

Telefonnummer   Telefonnummer   

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning   

Adress till fastigheten   

Typ av bostad  

Helårsbostad   Fritidsbostad   Arbetsplats   Annat _____________________  

Antal boende   

 

Ansökan avser 

     befrielse från hämtning av latrin. 

     befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank. 

 

Latrin 
Klosettyp   

Fastighetens yta i m2

   

Egen vattentäkt eller kommunalt vatten   
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Beskrivning av eget omhändertagande  

          

Slam 
Spridningsarea   

Typ av slamavskiljare och volym

   

Vad är anslutet till slamavskiljaren   

 

Beskrivning av alternativt omhändertagande  

           

Underskrift   

_______________________________ ______________________________________________ 
Ort och datum Namnunderskrift         

_______________________________________________  
Namnförtydligande 
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Anvisningar 
1. Fyll i information om sökande samt fastighetsägare om den inte är samma som   

sökande. 
2. Fyll i information om fastigheten. 
3. Kryssa i vad du söker befrielse från (ett eller tvåalternativ). 
4. Fyll i informationen som krävs för den typ av ärende du söker för (latrin  

och/eller slam). 
5. Kom ihåg att skriva under ansökan.   

Information 
5 kap. 5 § Renhållningsordningen 

 

Befrielse från hämtning av latrin kan efter ansökan medges om fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren kan omhänderta latrinen på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar 
förorening av mark eller vatten eller på annat sätt medför olägenhet för människors hälsa eller 
miljön eller strider mot författningen. Ansökan om omhändertagande av latrin i egen 
förmultningsanläggning skall innehålla en beskrivning av anläggningen. Befrielse kan medges för 
viss tid eller tillsvidare.  

Befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan efter ansökan medges för 
jordbruksfastighet som förfogar över tillräckligt med mark för spridning. Detta under förutsättning 
att slammet kan omhändertas på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller 
miljön eller strider mot författning. Befrielse kan medges för viss tid eller tillsvidare. Förändringar 
som berör markanvändning och spridningsareal skall omedelbart anmälas till miljönämnden.

  

Ansökan är avgiftsbelagt. Faktura kommer att skickas ut efter det att ansökan behandlats. 
Avgift uttas enligt en taxa fastställd av Kommunfullmäktige.                        

För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att 
behandlas i vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare 
information om hur dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om 
detta till miljöförvaltningen. 
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