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POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

På den här blanketten kan du ansöka om utsträckt tömningsintervall för slam, 
Avfallsföreskrifter Håbo kommun antagna 2020-06-29 

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka anmälan till miljoavdelningen@habo.se eller till: 

Håbo kommun 
Miljöenheten
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 

Avgift 
En fast avgift tas ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för handläggning kan tas ut 
även om du tar tillbaka din anmälan. Mer information finns på www.habo.se. 

Sökande 
Namn eller verksamhetsutövare Person- eller organisationsnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Telefonnummer hem Telefonnummer arbetet 

E-postadress Mobilnummer 

Fastigheten för vilken ansökan gäller 
Fastighetsbeteckning 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Fastighetsägare om annan än sökande E-postadress

Postadress till fastighetsägare (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Mobilnummer Telefonnummer 

Antal boende som nyttjar avloppet Permanentboende Fritidsboende 
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POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

Uppgifter om avloppsanordningen 

 Slamavskiljare 
Fabrikat Modell Volym 

m3 

Typ av avloppsvatten som leds till slamavskiljare 

 BDT (bad-, disk- och tvättvatten)  WC 

Slamavskiljaren är ansluten till 

 Infiltration  Markbädd 

Bäddens area 

m3 

 Annat: 

Antal veckor per år som boendet nyttjas Avloppets anläggningsår Sluten tank 

Volym m3 

Motivera varför du vill förlänga eller sträcka ut tömningsintervallet 

Önskat nytt intervall 

Underskrift Blanketten måste skrivas under 
Datum Ort Namnförtydligande 

Underskrift 

Behandling av personuppgifter 
Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen). 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din ansökan om 
utsträckt tömningsintervall för slam. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i 
Dataskyddsförordningen där det framgår att behandlingen är nödvändig i samband med 
myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är bygg- och 
miljönämnden i Håbo kommun.  

Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med 
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 
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POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON KONTAKTCENTER 
0171-525 00 

 

ORGANISATIONSNUMMER 
212000-0241 

WEBBPLATS 
www.håbo.se 

E-POST 
miljoavdelningen@habo.se 

 

Villkor för beviljande av dispens 
För att få dispens för glesare tömning av slamavskiljare/sluten tank krävs bland annat att 
avloppsanläggningen har tillstånd utfärdat av bygg- och miljönämnden och att den är bekräftat anlagd enligt 
tillståndet genom inskickad rapport och fotografier på anläggandet eller slutinspekterad av miljöavdelningen. 

• Längre intervall mellan hämtningarna av spillvatten eller slam kan medges om det bedöms kunna ske 
utan olägenhet för vare sig människors hälsa eller miljön. Varje ansökan prövas för sig. Ett beviljande 
förses med villkor. 

Hämtningsregler  
Den nya hämtningsavgiften gäller tidigast från det datum du får beslutet om beviljad dispens. Har du frågor 
om hämtningsregler och avgifter ring vårt kontaktcenter på telefon 0171-525 00 eller skicka e-post till: 
kontaktcenter@habo.se 

Läs gärna Avfallsföreskrifterna, i dem står alla regler gällande hämtning av hushållsavfall. I bilaga tre tabell 
tre står hur ofta slutna tankar, minireningsverk och slamavskiljare i regel ska tömmas. Föreskrifterna kan 
hämtas på hemsidan- www.habo.se sök på ”avfallsföreskrifter” 
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