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Postadress Webbsideadress Telefon Telefax Postgiro 

Jokkmokks kommun  www.jokkmokk.se  0971-170 00 0971-172 01 6 00 54 - 4 

Västra Torggatan 11 

962 85 JOKKMOKK  

 

  Till: Samhällsbyggarnämnden 
 

 Komplett skriftlig ansökan lämnas till miljökontoret  
 senast andra veckan i maj för handläggning 

 
 OBS! Ordinarie slamtömningar påbörjas i juli månad. 

 

 
Ansökan om förlängt hämtningsintervall av slam från slamavskiljare samt sluten 
tank, minireningsverk, fosforfällor och motsvarande små avloppsanordningar för 
WC och BDT. 
Enligt NFS 2016:6 och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

Sökande: 
Namn 
 

      

Telefon/mobil 
 

      
Utdelningsadress 
 

      

Person-/organisationsnummer 
 

      
Postnummer och ort 
 

      

E-postadress 

      

Fastighetsbeteckning 
 

      

Fastighetens adress (den som ansökan gäller) 

      

Undertecknad fastighetsägare ansöker härmed om förlängt hämtningsintervall till vartannat år. 

 

Ansökan gäller:   Slamavskiljare 

   
   Sluten tank 
 
   Minireningsverk 
 
   Annat: 

 
Fastigheten är en:   Permanentbostad   

 
   Fritidsbostad   
 
Skäl för ansökan. 
Ange totalt antal tillsynsbesök per år samt antal övernattningar per år. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dag- eller dräneringsvatten belastar inte slamavskiljaren/anläggningen 

       forts. nästa sida 

http://www.jokkmokk.se/
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Postadress Webbsideadress Telefon Telefax Postgiro 
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Datum för den senaste tömningen: ___________________ 

 

Avloppets användning 
Ange vilka källor som belastar avloppsanordningen. 
 

 BDT + WC (Bad, dusch och tvätt samt WC) 
 

 Endast BDT (Endast Bad dusch och tvätt) 
 

Slamavskiljare 
 

 Slamavskiljaren har en god funktion som inte försämras 
(Det innefattar t.ex. att den är tät med hela kamrar, fungerande T-rör på utlopp samt att tömning inte försvåras genom 
hoptorkade slamkakor.) 
 

 Ange slamavskiljarens volym 
(För blandat vatten (WC+BDT) måste slamavskiljaren minst vara en 3-kammarbrunn och minst rymma 2,0 m2 våtvolym. För endast 
BDT-vatten måste slamavskiljaren minst vara en 2-kammarbrunn och minst rymma 1,1 m3 våtvolym.)  

 

Volym: 
 

 
Sluten tank/minireningsverk/fosforfällor/motsvarande avloppsanordning 
 

 Anläggningens funktion garanteras av sökande vara säker 
(Det innefattar t.ex. att anläggningen är utrustad med ett väl fungerande överfyllnadslarm/nivålarm och att tömning inte 
försvåras genom hoptorkade slamkakor.) 

 
 

 Anläggningen är dimensionerad och belastad så att det är möjligt med ett längre 
tömningsintervall 
 
Bilagor (som skall bifogas ansökan) 

 
 Tillstånd för avloppsanläggningen  

 
Upplysning 
• Anläggningen ska vara nyligen tömd innan förlängt intervall medges. 

• Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam från slamavskiljare/anläggning upphör att gälla 
efter 5 år eller tidigare om: 
- Fastigheten byter ägare eller nyttjanderättshavare 
- Förutsättningarna ändras eller den sökande har lämnat vilseledande uppgifter  

• Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en fastighet kopplats till det allmänna 
spillvattennätet. 

• Användningen av avloppet inte utgör en olägenhet eller risk för människors hälsa eller miljö. 

 
 
      
    

Ort och datum Underskrift  Namnförtydligande 
 
Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina 

personuppgifter används för att behandla ditt ärende. Mer information finns på kommunens hemsida www.jokkmokk.se 

 
För handläggning av ansökan om förlängt hämtningsintervall tas en avgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura 
kommer att skickas separat. 

http://www.jokkmokk.se/
http://www.jokkmokk.se/

