
Miljö- och byggförvaltningen ANSÖKAN om förlängt tömningsintervall
för slamavskiljare 
Enligt 37 § Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i 
Gagnefs kommun 

Sökande 
Namn 

Adress 

Postnr  Ort Person-/Organisationsnummer 

E-post Telefon/mobil 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare om annan än sökande 

Nyttjandegrad 

Helårsboende 

Fritidsbostad, ungefärligt antal vistelsedagar ____________________________ 

Antal personer i hushållet_____________

Typ av slamavskiljare 

Trekammarbrunn  

Tvåkammarbrunn 

 Annan typ av brunn – beskriv kortfattat  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Efter slamavskiljning avleds det avslammande vattnet till 

Infiltrationsanläggning 

Sjunkbrunn/stenkista 

Dräneringsledning  

Recipient (vattendrag, bäck e dyl.) 

Annat___________________________________________ 

Finns tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för 

avloppsanläggningen  

 ja  nej 



Anordningar som är kopplade till avloppsanläggningen 

WC 

Bad/dusch 

Köksavlopp 

Diskmaskin  

Tvättmaskin 

Annat __________________________________________ 

Upplysningar 
Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas. Om fastigheten inte är 
bebodd så ska ni istället söka uppehåll i hämtning.  

Om miljönämnden bedömer att befintlig avloppsanordning inte uppfyller dagens krav på rening kan åtgärder 
komma att krävas. Vid prövningen tas hänsyn till din befintliga avloppsanläggnings status och funktion. Ett beslut 
om förlängt tömningsintervall gäller i maximalt 10 år, eller till det datum när avloppsanläggningens tillstånd 
utgår.  

Underskrift 
Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Adresseras till: Miljö- och bygg  Postadress: Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef  
Besöksadress: Färjbacksvägen 5 Telefon: 0241- 151 00 (vxl) E-post: miljo.byggnads@gagnef.se Webb: www.gagnef.se 

Upplysningar enligt Dataskyddsförordningen: 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om 
fastighetsägande och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera 
ärenden och utföra tillsyn. Uppgifter som finns i allmänna handlingar sparas enligt arkivlagen.  
Behandling av personuppgifterna sker i våra verksamhetssystem. Verksamhetssystemen uppdateras 
kontinuerligt med information från Lantmäteriet samt folkbokföringsregistret. För att kunna fullgöra 
vårt uppdrag behöver vi ibland inhämta personuppgifter även från andra myndigheter. Det kan 
exempelvis vara landets olika länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med systemleverantören, med vilken vi har ett 
personbiträdesavtal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt 
att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över 
vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till 
registrator@gagnef.se . Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.  Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen. 
Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webb www.gagnef.se/
personuppgifter
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