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Förlängd slamtömningsintervall
Ansökan avser följande fastighet

Fastighetsbeteckning: Se faktura för korrekt beteckning

Adress:

Postadress:

Uppgifter om fastighetsägare
Fastighetsägare:

Personnr/org.nr.

Fakturaadress:

Postadress:

Tel dagtid: * Mobiltelefon:

* E-post:

Beskriv avloppsanläggningen Kontakta din hemkommun för information om din anläggning

Finns tillstånd för avloppsanläggningen:  JA               NEJ

Vilket år anlades anläggningen:

Av vilken typ är slamavskiljaren:  Enkammare  
 Sluten tank  

 Tvåkammare
 Trapper  

 Trekammare

Vilken storlek har slamavskiljaren: Volym: ………………… m3

Vilken efterföljande rening av 
avloppsvattnet finns:

 Stenkista
 Markinfiltration

 Markbädd  Fritt utlopp i vattendrag    
 Annat:……………………………

Antal boende på fastigheten: …………………………………

Förlängd slamtömningsintervall 
söks med anledning av:

……………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………

 Ansökan gäller tills vidare

 Ansökan gäller för perioden: Fr.o.m.  år:....... mån: ....... dag: ....... t.o.m. år: ....... mån: ....... dag: .......

 

Datum ………………………………….

……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………..
Namnunderskrift fastighetsägare Namnförtydligande

Ofullständig anmälan returneras.
Med min underskrift försäkrar jag att lämnade uppgifter är sanna. KSRR hanterar alla personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).
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Förutsättningar för undantag från 
renhållningsordningen

KSRR:s avfallsföreskrifter som reglerar avfallsinsamlingen hos hushållen i KSRR:s 
verksamhetsområde: Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. 

Allmänt
 Prövning av undantag från dessa föreskrifter görs av KSRR. Ansökan eller anmälan ska 

skriftligen lämnas till KSRR senast 1 månad innan undantaget avses träda i kraft. 
Ett undantag från föreskrifterna kan aldrig beviljas retroaktivt.

 Ansökan kan bara göras av fastighetsägaren.

 Ansökan eller anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter för prövning, bl.a. uppgifter om 
vilket/vilka avfallsslag som avses, motiv för undantaget och hur ett eventuellt eget 
omhändertagande avses utföras.

 Beviljade undantag gäller endast fastighetsägare och kan upphävas med omedelbar verkan 
om föreskrifterna och/eller beslutet inte följs, om förutsättningarna för undantaget 
förändrats eller om olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. 

Exempelvis innebär det alltså att ett undantag endast gäller för fastighetsägaren 
och upphör att gälla vid fastighetsägarbyte. Förändrade förutsättningar kan 
vara om familjen utökas och avfallsmängden därmed ökar, om man bebor en 
fastighet som beviljats undantag. Olägenhet för människors hälsa och/eller 
miljön kan vara lukt, skadedjur, förorening av vattendrag i anslutning till 
avloppsanläggning m.m.

 Beviljat förlängd slamtömningsintervall gäller tills vidare om inget annat anges. KSRR har 
rätt att ompröva beslutet om omständigheterna som låg till grund för beviljande av 
undantaget ändrats eller vid förändring av renhållningsföreskrifterna.

Förlängd tömningsintervall av slam
Förlängd slamtömningsintervall för enskilda avloppsanläggningar kan efter ansökan beviljas 
till en gång vartannat år. 

Förutsättningar för detta är att anläggningen har en tillräcklig kapacitet och en låg 
nyttjandegrad och att anläggningens funktion inte försämras samt att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Anläggningen skall dessutom vara godkänd enligt 
gällande regelverk och inte ligga inom särskilt känsliga områden.

Ansökan om förlängd slamtömningsintervall är kostnadsfri.
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