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GLESARE TÖMNING AV SLUTEN TANK 
GLESARE TÖMNING AV 
SLAMAVSKILJARE 

Ansökan om dispens enligt 5 kap 1 § och 2 § 
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, m

3
 Slamavskiljarens storlek, m

3 

            
Avlopp från   

 WC  WC + bad- disk- och tvättvatten 

Orsak till dispensansökan 

      

Ansöker om  

 Halverat antal tömningar  Annat:       

Namnteckning 
Ort och datum 

      
Namnteckning, sökanden Namnförtydligande 

 
      

VAR GOD SE SIDAN 2! 
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 Viktig information 

För att få dispens för glesare tömning av slamavskiljare/sluten tank krävs bl a att 
avloppsanläggningen är godkänd av miljönämnden utifrån nu gällande lagkrav. 
Längre intervall mellan hämtningarna av spillvatten från slutna tankar får medges en- och 
tvåpersoners hushåll med låg spillvattenproduktion och även i andra fall då detta är motiverat med 
hänsyn till beräknad mängd spillvatten och den slutna tankens storlek. 
Längre intervall mellan hämtningarna av slam från slamavskiljare får medges om detta är 
motiverat med hänsyn till den beräknade slammängden och slamavskiljarens storlek. 
Längre intervall mellan hämtningarna av visst avfall får medges då lägre behov av tömning finns. 
Lägre behov kan uppstå bl a genom begränsad vistelse på fastigheten, källsortering eller 
kompostering. 
Miljönämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge dispens från renhållnings-
ordningens föreskrifter. 
 
Blanketten skickas till miljönämnden, adressen finns längst ner på första sidan. 

Den nya taxan gäller från det datum du får beslutet. 

Har du frågor om hämtningsregler och avgifter kontakta gärna kretsloppskontorets  
kundservice på telefon 031-368 27 00 eller skicka e-post till:  
kundservice@kretslopp.goteborg.se 

Renhållningsordningen föreskriver hur ofta slutna tankar och slamavskiljare skall tömmas. 
Undantag från föreskrifterna kan medges av miljönämnden. 

Har ni frågor om möjligheterna att få glesare tömning, kontakta miljöförvaltningen på telefon 
031-368 37 00. 

 

Förvaltningens anteckningar 

  

 


