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Ansökan om förlängt intervall för tömning av 
slamavskiljare enligt 18 § renhållningsordning 
för Borås Stad (hämtning 1 gång/2 år) 

Namn Person-/organisationsnummer 

Postadress Postnummer Ort 

E-post Telefon bostad 

Telefon arbete Mobiltelefon 

Fastighetsbeteckning (som ansökan gäller) Fastighetsadress (om annan än ovan) 

Permanentboende Fritidsbostad Antal boende i hushållet: __________________________ 

Vistelsetid/år 1-5 veckor 1-3 månader 3-5 månader Permanentboende 

Befintlig avloppsanläggning 

Installationer 

Toalett: Torrdass Mulltoalett WC till sluten tank WC till anläggning nedan 

Annan: ____________________________________________________________ 

Övriga installationer Tvättställ Dusch Diskmaskin Tvättmaskin 

Övrigt: ____________________________________________________________ 

Slamavskiljare 

Rensbrunn Enkammarbrunn Tvåkammarbrunn 

Trekammarbrunn T-rör Volym: _____________ Slamtömning, gånger/år: __________ 

Avloppsvattnet leds till 

Öppen mark Dike Vattendrag/sjö Stenkista Stenkista med cementringar och lock 

Äldre infiltarionsledning, tegelrör ”Modern” infiltrationsbädd Markbädd 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt en taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. 
På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. 
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se eller via 
Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00. 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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