
Postadress Telefon och e-post 
Gällivare kommun 0970–818 000 

Tingshusgatan 8–10 mobpost@gallivare.se 

982 81 Gällivare   

     Ansökan enligt  

32 och 35 §§ föreskrifter 

om avfallshantering för 

Gällivare kommun 

   

Gällivare kommun 

Miljö-, bygg- och  

räddningsförvaltningen  

 

SLAMTÖMNING 

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall/dispens från hämtning 

(tidsbegränsad befrielse) 

Obligatorisksa uppgifter är markerade med * 

 

Sökande  

Namn*: 

 

 

Personnummer/organisationsnummer*: 

Fullständig adress*: 

 

 

 

Telefonnummer: 

Abonnentnummer: 

 

 

e-postadress: 

 

Ange om du äger fastigheten eller har rätt att använda den*: 

□ Jag äger fastigheten (Fastighetsinnehavare) 

□ Jag har rätt att använda fastigheten (Nyttjanderättsinnehavare) 

  

Ansökan avser* 

□ Utsträckt tömningsintervall till vartannat år 

□ Utsträckt tömningsintervall till vart tredje år 

□ Dispens från hämtning (tidsbegränsad befrielse) 

 

Fastighetsbeteckning*: 

 

 

Fastighetens adress (där brunnen är 

belägen*: 

Typ av fastighet*: 

□ Permanentboende  □ Fritidshus 

□ Annan typ, ange: 

 

Antal personer som nyttjar 

fastigheten/avloppet per år*: 

 

Uppskattad tidsperiod som fastigheten/avloppet används per år*: 
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Tingshusgatan 8–10 mobpost@gallivare.se 

982 81 Gällivare   

Uppgifter om avloppsanläggningen 

Ange om du har tillstånd för avloppsanläggningen*: 

□ Ja, ange när tillståndet meddelades (datum): 

□ Nej 

□ Vet inte 

Ange typ av avloppsanläggning*: 

□ Slamavskiljare, ange antal kamrar: 

□ Sluten tank 

□ Minireningsverk  

□ Annat, beskriv utförligt:…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ange när avloppsanläggningen byggdes 

alternativt när den ombyggdes (år)*:  

 
 

Ange volymen på brunnen (i liter eller 

kbm)*: 

Ange vad som är anslutet till 

avloppsanläggningen*: 

□ Bad-, disk- och tvätt 

□ WC 

□ Annat, ange vad: 

Ange fabrikat och/eller modell på 

brunnen: 

 

Ange om det finns ett efterföljande reningssteg efter 

slamavskiljningen/minireningsverket (beskriv utförligt alternativt rita en skiss): 

 

Motivering till ansökan 

Beskriv och motivera varför du önskar ett utsträckt hämtningsintervall/dispens från 

hämtning (tidsbegränsad befrielse)*: 
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Datum*………………………………………………….  Underskrift*…………………………………………… 

Namnförtydligande*………………………………………………………………………………………………… 

 

Information om avgift 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan utifrån 

den av kommunfullmäktige faställda taxan. Debitering sker oavsett utfall (beviljad, 

avslag eller avvisad).  

 

 

Gällivare kommun  

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen  

Tingshusgatan 8-10 982 81 Gällivare  

www.gallivare.se  

0970-81 80 00  

mobpost@gallivare.se 

http://www.gallivare.se/

