Ansökan om utsträckt
slamtömningsintervall
enligt 37 §, Leksands kommuns
föreskrifter om hantering av hushållsavfall
Sökande

Fastigheten (den som ansökan gäller)

Namn

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

Fastighetens adress

Postnummer och ort
Typ av boende
Permanentbostad

Personnummer/organisationsnummer

Fritidshus, nyttjas

Telefon hem/arb/mobil

dagar/år

Annat:

E-postadress

Antal personer i hushållet

Uppgifter om befintlig avloppsanordning
Till slamavskiljaren leds avloppsvatten från
WC

Bad/dusch

Disk

Slamavskiljaren utgörs av:
3-kammarbrunn, volym

Tvätt

m3

Annat

2-kammarbrunn, volym

Minireningsverk, fabrikat

m3

Annat

Efter slamavskiljning/minireningsverk leds avloppsvattnet till
Infiltrationsanläggning

Markbädd

Annat:

Finns tillstånd för avloppsanordningen från kommunen?
Ja, datum för tillstånd

Nej

Vet ej

Orsak till önskemål om utsträckt slamtömningsintervall

Besöksadress
Torget 5
Leksand

Postadress
Leksands kommun
Samhällsutveckling
793 80 Leksand

Hemsida / E-post
www.leksand.se
miljoenheten@leksand.se

Telefon/Telefax
0247-80000
0247-144 65

Org.nr
212000-2163

Underskrift
Ort

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Dispens beviljas i normalfallet endast om:
Fastigheten är ansluten till en fungerande avloppsanläggning där följande förutsättningar uppfylls:
 3-kammarbrunn där våtvolymen är minst 2 m³ alternativt för BDT 2-kammarbrunn där
våtvolymen är minst 1 m3.
 T-rör finns monterat vid utlopp från slamavskiljaren.
 Fungerande rening (infiltration/markbädd) finns efter slamavskiljaren.
Alternativt
 Minireningsverk där leverantör intygat att anläggningens funktion inte påverkas negativt av
förlängt slamtömningsintervall
Fastigheten har någon av följande nyttjandeformer:
 Fritidsboende med låg nyttjandegrad.
 Permanentboende där vattenförbrukningen är mycket låg t.ex. en ensam person.

Dispensen är personlig
Observera att dispensen är personlig och gäller för den nyttjandegrad som angivits i ansökan.
Ägarbyte eller ändrad nyttjandegrad skall anmälas till Leksands kommun.

Avgift
Handläggningsavgiften är 2000 kr enligt Leksands kommuns taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, fastställd av kommunfullmäktige 2019-10-14. Nedsättning av avgiften till 1000 kr
kan ske om handläggningstiden är avsevärt lägre.

Information om behandling av dina personuppgifter
Miljöenheten behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. Dina uppgifter används
enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1a, 6.1b och 6.1e. Uppgifterna används för administration,
intern uppföljning, kontroll och fakturering. Din ansökan/anmälan kommer att bevaras för arkivskäl.
Dina personuppgifter i kundreskontran gallras efter 10 år. Dina uppgifter delas med ekonomienheten för
fakturering. Dina uppgifter kan delas med Dala Vatten och Avfall AB och Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett
personuppgiftsbiträde vid teknisk behandling. Uppgifter om dig kan härstamma ifrån kommunens
fastighetsregister, grannar och anmälare.
Du kan ha rätt enligt dataskyddslagen att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina
uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära
att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Undertecknad blankett sänds till:
Leksands kommun
Samhällsutveckling, Miljöenheten
793 80 LEKSAND
Eller med e-post till
miljoenheten@leksand.se

Besöksadress
Torget 5
Leksand

Postadress
Leksands kommun
Samhällsutveckling
793 80 Leksand

Hemsida / E-post
www.leksand.se
miljoenheten@leksand.se

Telefon/Telefax
0247-80000
0247-144 65

Org.nr
212000-2163

