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Skickas till 
Överkalix kommun 
Bygg- och miljönämnden 
956 81 ÖVERKALIX 
 

1. Sökande 
Namn 
      

Personnummer 
      

Adress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

E-postadress 
      

Skriftlig kommunikation sker helst med 
 E-post 
 Brevpost 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) 
      

Mobiltelefon 
      

 
2. Fastigheten som anmälan avser 

Fastighetsbeteckning 
      

Fastighetsägare (om annan än sökande) 
      

Fastighetens adress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

Telefonnummer till fastighetsägaren 
      

Typ av fastighet 
 Permanentbostad 
 Fritidsbostad 

 Annat, nämligen: ………………………………………. 

Nyttjas fastigheten under året? 
 Ja, under ………. dagar 
 Nej 

Avloppsanläggning: 
 Slamavskiljare       Sluten tank 

Ansökan om ändrat tömningsintervall 

 Vartannat år 

 
3. Faktureringsadress (om annan än sökande) 

Namn 

      
Eventuell referens 
      

Adress 

      
Postnummer 

      
Postort 

      

 
  

Ansökan om förlängt 
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4. Avloppsanläggningen 
Är anläggningen tillståndsprövad hos Bygg och miljönämnden? 

 Ja, den …………………..       Nej 

Anläggningsår 
      

Vad är anslutet till anläggningen? 

 WC-avlopp  Bad-, disk och tvättvatten  Annat, nämligen: …………………………………………….. 

Uppgifter om slamavskiljaren: 

Volym: ……….. m3,  Diameter:  …………. cm, Antal kammare: ……..  st. 

Vattendjup under inloppsrör: ……………  cm         Fabrikat: …………………………………. 
 
Uppgifter om reningssteg efter slamavskiljare 
Beskrivning:  
 
 
 
 
 
 
Bifoga en illustration av slamavskiljaren och efterföljande rening. 

Uppgifter som sluten tank 

Volym: ………….  m3,   Fabrikat: ………………………………………………………….. 

Avstånd till närmaste sjö/vattendrag 

………………  m 

Avstånd till närmaste granne/-ar 

…………………  m 

 
5. Skäl för ansökan (måste fyllas i) 

Vänligen beskriv varför ni önskar förlängt slamtömningsuppehåll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bifoga extra blad om utrymmet inte är tillräckligt. 
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6. Information 
31 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som äger 
anläggningen, efter ansökan till Bygg-och miljönämnden medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från 
anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med 
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med 
ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller i högst fem 
år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 
 
Ansökan skall vara Bygg-och miljönämnden tillhanda senast 15 april det år ansökan avser. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna 
för sådant inte är uppfyllda. 
  

Handläggning 

Vänligen skicka in en fullständigt ifylld blankett. Om uppgifter saknas kan vi efterfråga 
kompletteringar, vilket förlänger handläggningstiden. Det kan därför ta längre tid för er att få ett 
beslut.  

Avgift 

För prövning av ansökan om förlängt slamtömningsintervall tas en avgift motsvarande två timmars 
handläggningstid ut, enligt taxa inom miljöbalkens område. Taxan är fastställd av 
kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om ansökan avslås. 

Behandling av personuppgifter 
Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun ansvarar för behandling av dina personuppgifter i 
enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna 
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig. Läs gärna mer på 
www.overkalix.se/gdpr. 
 

Underskrift (av sökande) 
 
……………………………………………… 
Ort och datum 

……………………………………………… 
Namnteckning 
 
 
  ……………………………………………… 
Namnförtydligande 
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