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ANSÖKAN OM ÄNDRAD KOMMUNAL
SLAMTÖMNING / ÄNDRAD KOMMUNAL
LATRINHÄMTNING
§ 33 Renhållningsordning i Ronneby kommun
§ 45 Avfallsförordningen, Miljöbalken

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Tänk på! Ansökan ska vara inlämnad senast 4-veckor före den önskade ändringens startdatum.
Ansökan inlämnad av
Namn

Personnummer

Adress

Fastighetsbeteckning

Postnr

Postort

Telefon bostad

Fastighetens adress (om annan än abonnentens)
Telefon jobb/mobil

Postnummer

Postort

E-postadress

Ansökan/Anmälan avser
2 års slamtömningsintervall för permanentbostäder
3 års slamtömningsintervall för fritidsbostäder
Ändring av abonnemang för latrinhämtning till budning

Motiv till ansökan

Uppgifter om befintlig avloppsanläggning
Slamavskiljare
Trekammarbrunn

Tvåkammarbrunn

Enkammarbrunn

Antal boende

Permanentbostad

Fritidsbostad

Volym

m3

Antal nyttjandeveckor/år =
Infiltration, yta

Markbädd, yta

m2
Minireningsverk, fabrikat

m

Sluten tank, volym
2

m3

Annan typ av avloppsanläggning
Tillstånd för avloppsanläggningen

Datum
Senaste tömningstillfälle

Diarienummer

Datum
Foto från egen inspektion av avloppsanläggningens synliga delar, t ex. slamavskiljare, t-rör, fördelningsbrunn,
luftningsrör.
Antal foton/bilder som bifogas ansökan:
Ronneby kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Postadress
Besöksadress
Webbplats

372 80 Ronneby
Stadshuset
www.ronneby.se

Telefon
E-post

0457-61 80 00
mbf@ronneby.se
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Gällande regler
Avgift
För miljö- och byggnadsförvaltningens handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut i enlighet med taxan
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. För aktuell taxa se
kommunens hemsida. Fakturan skickas ut separat efter det att beslut har fattats.
Villkor för undantag från renhållningsordningen
För ändrad slamtömningsintervall ska den befintliga avloppsanläggingen uppfylla gällande krav från miljöoch hälsoskyddssynpunkt. Detta bedöms av miljö-och byggnadsnämnden genom granskning av insända
dokument, t ex. foto av avloppsanläggningens utförande och beskaffenhet. I vissa fall så kan det krävas en
tillsyn av avloppsanläggningen för att bedöma skick och funktion.
För att ett beslut om ändrad slamtömningsintervall ska kunna fattas av miljö- och byggnadsnämnden så krävs
alltså information om avloppsanläggningen.
Ett beslut om ändrad slamtömningsintervall är personligt och gäller därmed inte för en ny eventuell
fastighetsägare.
Villkor för budning
Budning av latrinhämtning är en möjlighet för i första hand fritidshusägare, som inte använder fritidshuset så
mycket. I stället för hämtning varannan vecka begär man hämtning vid behov. Vid eventuella frågor angående
hämtning var god kontakta Ronneby Miljö & Teknik AB, tel. 0457- 61 89 00
Bestämmelser om ändrad kommunal slamtömning finns i renhållningsordning för Ronneby
kommun antagen KF § 150/2019. Vid frågor, ring Ronneby kommuns växel, tel. 0457-61 80 00.
Ansökan/anmälan skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, 372 80 Ronneby.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du hittar mer information
om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter på Ronneby kommuns hemsida
https://www.ronneby.se/om-webbplatsen/om-personuppgifter.html
Underskrift
Datum och ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Ronneby kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Postadress
Besöksadress
Webbplats

372 80 Ronneby
Stadshuset
www.ronneby.se

Telefon
E-post

0457-61 80 00
mbf@ronneby.se

