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Glesare tömning av sluten tank 
eller slamavskiljare
Eget omhändertagande av slam 
eller material från fosforfälla
Ansökan om dispens enligt 9 kap. 40 och 44 §§ 
föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs Stad

Sökande
Namn

Utdelningsadress

Postnummer Ort

Telefon (bostad) Telefon (arbete)

Fastighet
Fastighetsbeteckning Typ av fastighet

permanentbostad fritidshus

Fastighetens adress Antal personer i hushållet Kundnummer hos Kretsloppsnämnden

Uppgifter om den slutna tanken eller slamavskiljaren
Den slutna tankens storlek, m3 Slamavskiljarens storlek, m3

Forforfällans storlek, m3 Fosforfällans material

Avlopp från

WC WC + bad-, disk- och tvättvatten
Slam från

Latrin Bad, disk och tvättvatten

Orsak till dispensansökan

Ansöker om:
Tömning med följande veckointervall:

4 8 13            26           52           104 Eget omhändertagande
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Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning, sökanden Namnförtydligande

Viktig information

Reglerna om hur ofta slutna tankar och slamavskiljare ska tömmas står i föreskrifter för avfallshantering i 
Göteborg. För att få glesare tömning måste du söka dispens från miljöförvaltningen. 

Om du har en godkänd avloppsanläggning kan vi gå med på längre intervall mellan hämtningarna för:
• Spillvatten från sluten tank i en- och tvåpersoners hushåll med låg spillvattenproduktion och i andra fall

då det är motiverat med hänsyn till beräknad mängd spillvatten och den slutna tankens storlek.
• Slam från slamavskiljare om det är motiverat med hänsyn till den beräknade slammängden och

slamavskiljarens storlek.
• Visst avfall om behovet av tömning är lägre, till exempel på grund av begränsad vistelse på fastigheten,

källsortering eller kompostering.

Miljöförvaltningen kan även i övrigt ge dispens från reglerna, om det finns särskilda skäl. Du kan till exempel 
själv få ta hand om slam eller material från fosforfälla om du kan kompostera det på fastigheten utan störningar 
för omgivningen.

Skicka blanketten till miljöförvaltningen, adressen finns längst ner på sidan.

Den nya taxan gäller från det datum du får beslutet. För att handlägga din ansökan tar miljöförvaltningen ut en 
timavgift som beslutats av kommunfullmäktige.

Har du frågor om hämtningsregler och avgifter kontakta gärna kundservice på kretslopp och vatten. 
Telefon: 031-368 27 00 eller e-post: kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se.

Har du frågor om möjligheterna att få glesare tömning, kontakta miljöförvaltningen. 
Telefon: 031-365 00 00 eller e-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se.

Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg  
Telefon: 031-365 00 00
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
www.goteborg.se/miljoforvaltningen

Behandling av personuppgifter 
Miljöförvaltningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led 
i vår myndighetsutövning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra om det krävs enligt lag eller annan författning 
eller är nödvändigt för ärendets handläggning. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet 
med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer på goteborg.se/personuppgiftermiljoforvaltningen
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.
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