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Ansökan om dispens från årlig slamtömning
Denna blankett använder du för att ansöka om glesare slamtömning,
kompostering av eget slam eller omhändertagande av slam på egen
jordbruksfastighet. Vill du ha uppehåll från hämtning av slam ska du
ansöka hos vafabmiljo.se.
Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Adress
Postnummer och postadress
Namn

Personnummer

E-post *

Telefon

Faktureringsadress (om annan än sökande)

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post. Anger du
ingen e-postadress skickar vi all skriftlig kommunikation per post.

Slamabonnemang

Vad gäller
ansökan?

Kundnummer hos VafabMiljö
Anläggningsnummer hos VafabMiljö

Att få glesare tömning, vart _______ år
Att få kompostera uppkommet slam på den egna fastigheten och få dispens från
kommunal slamtömning
Att få omhänderta uppkommet slam på den egna jordbruksfastigheten och få dispens från
kommunal slamtömning

Hantering av dispens från årlig slamtömning
styrs av kapitel 5 paragraf 25, 26, 29, 31 och 33 i
renhållningsordningen för Enköpings kommun.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Vilken typ av
bostad gäller
ansökan?

Permanentbostad
Fritidsbostad
Annat _______________________________________________________________________
Huset används _______ dagar per år
Antal personer _______

Varför ansöker
du om dispens?

Hur ska du
ta hand om
slammet?

Vad är anslutet
till avloppet?

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Beskriv hur du ska ta hand om slammet när det är aktuellt.

WC

Dusch

Diskmaskin

Handfat

Tvättmaskin

Köksho

Avfallskvarn

Annat ___________________

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Badkar

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Vilken typ av
avloppsanläggning
finns på
fastigheten?

Trekammarbrunn

Volym ______ liter

Tvåkammarbrunn

Volym ______ liter

Enkammarbrunn

Volym ______ liter

Infiltration, yta

______ kvadratmeter

Markbädd, yta

______ kvadratmeter

Sluten tank		

Volym ______ liter

Minireningsverk, fabrikat _______________________________________________________
Annat _______________________________________________________________________
Tillstånd för avloppsanläggningen finns från datum _________________________________
Med paragraf- eller delegationsnummer ___________________________________________

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Fastighetsägarens
underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Du betalar en avgift för din ansökan. Avgiften hittar du i
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se
Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Eller e-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Bilaga

Hantering av dina personuppgifter
Du har rätt att få veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och
invända mot hanteringen. Du har också rätt att klaga till
tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.
Laglig grund
Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som har hand
om kommunens uppgifter inom olika tillstånds- och tillsynsuppdrag.
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och bygglovsärenden.
Nämndens myndighetsutövning regleras av en rad olika lagar med
tillhörande förordningar och föreskrifter, till exempel plan- och
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och
förvaltningslagen. Mycket av nämndens verksamhet sker därmed utifrån
att det finns rättsliga förpliktelser och för att den fullgör uppgifter av
allmänt intresse.
Vi samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende
på ett rättssäkert sätt. Det kan vara personuppgifter som personnummer,
adress, telefonnummer och fastighetsuppgifter. Uppgifterna sparas i våra
ärendehanteringssystem och arkiveras enligt gällande lagstiftning.
Information som skickas till oss blir som regel allmänna handlingar som
kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi lämnar endast
ut personuppgifter till privatpersoner, företag eller myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Personuppgiftsansvar
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Om du vill komma i kontakt med personuppgiftsansvarig eller
kommunens dataskyddsombud är det enklast att kontakta kommunens
kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller e-post
kommunen@enkoping.se.
Version: 2020-08-31

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
kommunen@enkoping.se

