Ansökan

Utsträckt hämtningsintervall
för slam från enskilt avlopp

Enligt 33 § Föreskrifter om
hantering av avfall under
kommunalt ansvar

Ansökan skickas till:
Kontakter med kommunen i detta ärende:
Telefon: 0650-190 00 (växel)
E-post: miljokontoret@hudiksvall.se

Norrhälsinge Miljökontor
824 80 Hudiksvall

Sökande och fastighet m m
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare/sökande

Postadress

Postnummer och postort

E-postadress

Telefon, dagtid (även riktnr)

Ansökan avser
Slam från WC

Slam från bad- disk- och tvättavlopp

Permanenthus

Fritidshus

Beskrivning av anläggningen
Trekammarbrunn

Tvåkammarbrunn

Annat:

Markbädd

Infiltration

Annat:

Tillstånd finns

Volym på brunnen:______kubik

Anläggningen är från (ca årtal):______________

Användning
Huset används av:_________ personer.
Beskriv nedan om huset används endast del av året eller av någon annan anledning kan göra att
belastningen är låg:

Övrigt

Datum
____________________________________

Underskrift
___________________________________________

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hudiksvalls kommun hanterar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna
www.hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.
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Information
Regler

Samma lokala regler gäller i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun:
33 § Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar:
 Utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar kan medges
om belastningen är låg och anläggningen uppfyller gällande krav på rening.
 Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan
beviljas.
 Beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i max fyra år.
Vad räknas som låg belastning?
Om huset t.ex. inte används längre perioder eller att man på något annat sätt kan visa att
vattenbelastningen är låg i jämförelse med brunnens storlek. Att man lever ensam i
permanentboende räknas inte som låg belastning.
Hur vet jag om anläggningen uppfyller gällande krav på rening?

En standardlösning för WC-avlopp är trekammarbrunn och markbädd eller infiltration, om
denna fungerar och är godkänd av miljönämnden anses det i de flesta fall uppfylla gällande
krav på rening.
Norrhälsinge miljökontor har uppgifter på många av kommunens enskilda
avloppsanläggningar. Efter att ansökan har kommit in jämför vi i våra register och om vi
saknar uppgifter åker vi ut och besiktar din anläggning innan ansökan behandlas.

