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Postadress: Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog. Besöksadress: Tingsbacka, Storgatan 20. Telefon: 0961-140 00 
Organisationsnr: 212000-2668. Webb: www.arjeplog.se. E-post: kommun@arjeplog.se 

Ansökan insänds till  
Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog 
E-post: kommun@arjeplog.se 

Ansökan om dispens från kommunal slamtömning  
Enligt 24 § femte och sjätte stycket samt 38-39 §§ Arjeplogs Renhållningsföreskrifter 2016. 

Sökande 
Namn* Personnr/Org.nr* 

Adress* Postnummer & Ort* 

E-postadress Telefon dagtid 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Mobiltelefon 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning* 

Fastighetsadress Postnummer & Ort 

Användning av fastigheten 
Hur används fastigheten idag?* 

Permanentboende 
Dagar per år som fastigheten används: 
(Antal dagar per år, genomsnittligt över 5 års-period) 

Fritidsboende 
Annat: 
Typ av byggnad: 

Antal personer som stadigvarande nyttjar avloppsanläggningen (genomsnittligt över 5 års-period)* 

Avloppsanläggningens tillståndsprövning: 
Är avloppsanläggningen tillståndsprövad hos Miljö-, bygg- och räddningsnämnden?* 

Ja, diarienummer och år: Nej. Vet ej. 
 

OBSERVERA! Är anläggningen över 20 år måste foton och checklista bifogas! 
Avloppsanläggningens beskaffenhet: 

Typ av anläggning:* 
Slamavskiljare Volym: Antal kammare: 

Sluten tank Volym: 

Annat: Volym: 

Fabrikat: 

Vad är kopplat till avloppsanläggningen?* Avloppsvattnet avleds till:* 
Vattenklosett (WC) Infiltrationsbädd 

Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) Markbädd 

Både WC och BDT Dike 

Annat: 
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Senaste slamtömningen utfördes: 
År och månad:* 

Dispens från kommunal slamtömning: 
Istället för årlig slamtömning önskas:* Orsak för ansökan om dispens från kommunal slamtömning:* 

Tömning vartannat år 
Tömning vart tredje år (endast fritidshus) 

Bifoga avloppsanläggningens tillstånd till din ansökan samt ev. foton och checklista 
Ansökan ska inkludera en kopia på avloppsanläggningens tillstånd. Har du som sökande inget 
tillstånd tillhanda behöver inte tillstånd bifogas.  

Om anläggningen är över 20 år ska du till dispensansökan bifoga: 
- Foton på avloppsanläggningen  

Fotona ska visa slamavskiljaren och var den efterföljande reningen är lagd. 
- Checklista 

Checklistan är tagen från Avloppsguiden och finns att hitta på sida 3. Checklistan kan fyllas i digitalt. 

Jag har läst vad som behöver bifogas och lämnar in det material som behövs till min ansökan.* 

Information och upplysningar 
Ansökan ska vara Miljö-, bygg och räddningsnämnden tillhanda senast den 31 mars för möjlighet till 
dispens redan samma år. Ansökningar som inkommer efter 31 mars handläggs inför nästa års 
slamtömning.

För handläggningen kommer en avgift att tas ut. Avgiften är baserad på gällande taxa, fastställd av 
Kommunfullmäktige. En avgift tas även ut för beslut om avslag, avvisning eller avskrivning.

När ni lämnar eller skickar in blanketter till Arjeplogs kommun så ger ni oss vissa personuppgifter om 
er själva. Era uppgifter loggas och innehållet som har inkommit sparas så att vi kan hantera ert ärende. 
Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska 
dataskyddslagen. Mer information finns på kommunens hemsida https://arjeplog.se/ 

Ifylld och signerad blankett med bifogade bilagor skickas till: 

Arjeplogs kommun 
938 81 Arjeplog 
Eller via e-post till: 
kommun@arjeplog.se (Ange i ämnesfältet vad ansökan avser) 

Kontaktsätt 

Jag vill ta emot beslut, skrivelser, delgivningar och andra dokument via:* E-post Brev 

Underskrift (Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta. Jag samtycker till att 
uppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning) 

Datum* Ort* 

Namnunderskrift sökande Namnförtydligande* 

https://arjeplog.se/
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