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Ansökan om uppehåll i slamtömning

Ansökan enligt kommunens renhållningsordning 

Ansökan gäller 

Förlängt slamtömningsintervall, till en gång vartannat år 
 Uppehåll i slamtömning, fr.o.m. datum-t.o.m datum: 

Ansökan ska lämnas in senast 2 månader innan en planerad tömning kan avbeställas. 
Sökande 
Företagsnamn eller personnamn Postnummer 

Adress Postort 

Telefon E-postadress

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Adress 

Postnummer Postort 

Typ av fastighet 
Åretruntbostad     Annan fastighet, ange typ…………………………………… 
 Fritidshus. Vid fritidshus, ange åretrunt-adress om annan än ovan 

Fastihetsägare 
Företagsnamn eller personnamn Postnummer 

Adress Postort 

Period då fastigheten inte kommer att användas: 

Slamavskiljare
Sluten tank 
Minireningsverk  

Vilken typ av anläggning

Från vilket år är tillståndet för avlopp? 

Knivsta kommun
741 75 Knivsta
knivsta@knivsta.se
018-347000

Datum

__________________
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Skäl till ansökan 

Underskrift 
Sökandens underskrift Namnförtydligande Datum 

Avgift 
Bygg- och miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ansökan enligt den taxa som 
kommunfullmäktige har fastställt. 

Regler för uppehåll i slamtömning
- Uppehåll i hämtning
kan medges för högst 5 år i taget.
- Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte 
kommer nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv 
månader.

Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av 
kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur 
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Skicka blanketten till: 
knivsta@knivsta.se
Eller Knivsta kommun, 741 75 Knivsta
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