Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
Telefon 0470-410 00
E-post miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för
slam
Förlängt hämtningsintervall för slam kan medges under förutsättning att slamavskiljaren är så
stor i förhållande till belastningen att det räcker med tömning vartannat år. Efterhand som
avloppet används ökar mängden slam i slamavskiljaren. Töms inte slamavskiljaren kommer
slammet att passera genom slamavskiljaren vilket gör att det finns risk att efterföljande ledningar
och infiltrationsanläggning sätts igen. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ut en
handläggningsavgift enligt gällande taxa. Fakturan kommer att skickas separat.
Om boendeförhållandena förändras så att det kan påverka slamhanteringen anmäls
detta till Södra Smålands avfall och miljö (SSAM), telefon 0470-59 95 00.

Allmänna uppgifter
Namn (fastighetsägare och sökande)

Telefon (fast dagtid och mobil)

Adress

Anläggningsnummer (se räkning)

Antal personer som brukar använda

Fastighetsbeteckning

avloppsanläggningen
Typ av fastighet

☐ Helårsbostad

☐Fritidsbostad

☐Arbetsplats

☐ Annat

Uppgifter om slamhanteringen
Är slamavskiljaren tömd i år?
☐ Ja
Vilket år anlades avloppsanläggningen?

☐ Nej
Tillstånd/beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Diarienrummer
Våtvolym på slamavskiljaren (för beräkning av våtvolym tas mått under tilloppsledningen)
Motiv till ansökan

Underskrift
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

2022-02-22

Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
Telefon 0470-410 00
E-post miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och
hälsoskyddsnämnden
För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina
personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer/organisationsnummer
och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är
nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig. Om
du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli
att vi inte kan behandla din ansökan.
Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina
personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är myndighetsutövning. Dina
personuppgifter kommer att sparas så länge du är inskriven i vår verksamhet och som
kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala
bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt
att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i
vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även
rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat
registerutdrag. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är miljö- och
hälsoskyddsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett
registerutdrag kan du vända dig till nämnden genom att ringa 0470-410 00 eller skicka
e-post till miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjos.se.
Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa
0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se
Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens
hemsida www.datainspektionen.se. Hos Datainspektionen hittar du även mer
information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

