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Ansökan om dispens för eget 
omhändertag av slam eller latrin 

Sökande
Namn/verksamhet Personnummer/org.nummer

Faktureringsadress Er referens på fakturan

Postnummer Ort

Telefon E-post

Fastighet
Fastighetens adress Fastighetsbeteckning

Fastigheten är:

permanentbostad 

fritidsbostad

Antal boende i bostaden  

Antal boende i fritidsbostaden Antal veckor fritidsboendet används per år 

Uppgifter om den slutna tanken, slamavskiljaren eller minireningsverket*
Jag ansöker om dispens för slam/fraktioner från

Sluten tank 
storlek i m3 

Slamavskiljare
storlek i m3 

Minireningsverk
slamvolym i m3

Avlopp från

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

Mulltoalett/torrtoalett/separett Bad, disk och tvättvatten

Urin**

*Ska ni installera en slamavvattnare på ert reningsverk måste ni göra en ändringsanmälan till miljöförvaltningen
eller skicka in information från er leverantör som visar att förändringen inte förändrar reningen eller förutsätt-
ningarna för rening på minireningsverket.

** Urin får inte ledas till enklare BDT anläggningar. Läs mer på avloppsguiden.se

Uppgifter om latrinkompost 
Märke på komposten storlek

Du måste ha två latrinkomposter eller en latrinkompost med två fack för växelvis bruk. Mer information finns på 
avloppsguiden.se
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Övrig information

Avgifter 

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift  för att handlägga din anmälan. Det är viktigt att din anmälan är så komplett 
som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Aktuell timavgift hittar du på goteborg.se, sidan Avgifter för 
miljötillsyn.

Handlingar som ska skickas in med ansökan

Karta där följande framgår: 
• Vattenbrunnar inom 20 meter från komposten
• Placering av komposten
• Spridningsytor för nedmyllande av färdigkomposterat material
• Spridningsytor för spridning av urin

Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning, sökanden Namnförtydligande

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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