
Anmälningsblankett för slaminsamling 

1. FASTIGHETENS UPPGIFTER

Fastighetsbeteckning och -namn 

Typ av fastighet: fast bostad fritidsbostad annan, vad? 

2. FASTIGHETENS AVLOPPSVATTENSYSTEM

Fastigheten är inte ansluten till kommunens eller andelslagets avloppsnät. 

Fastigheten är ansluten till kommunens eller andelslagets avloppsnät. 
Gå till underskrift och returnera blanketten. Inga andra uppgifter behöver fyllas i. 

3. TYP AV TOALETT

4. TILLGÅNG TILL HUSHÅLLSVATTEN

5. UTRUSTNINGSNIVÅ

Dusch Diskmaskin Tvättmaskin 

6. BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PÅ FASTIGHETEN

WC- och tvättvatten behandlas tillsammans. 

WC- och tvättvatten behandlas separat. 

På fastigheten uppstår endast tvättvatten (gråvatten). 

På fastigheten finns inget avloppsvattensystem. Beskriv hur avloppsvattnet hanteras: 

7. FASTIGHETENS SLAMBRUNNAR

Sluten tank st., total volym m3. Till behållaren leds: WC-vatten tvättvatten 

Slamavskiljare st., total volym m3. Till brunnen leds: WC-vatten tvättvatten 

Minireningsverk, märke och modell: 

total volym m3. Till reningsverket leds: WC-vatten tvättvatten 

annan, vad? 

Vänd 

Kundnummer Bostadsfastighetens adress 

Inburet vatten (vattnet bärs in t.ex. i ämbare) Tryckvatten (kommunens eller andelslagets 
vattenledning eller egen brunn) 

Vattentoalett Torr-, komposterande, frysande eller brännande toalett 



8. SLAMBRUNNARNAS TÖMNINGSBEHOV

9. SLAMBRUNNENS LÄGE PÅ FASTIGHETEN

Rita eller förklara skriftligt slambrunnarnas läge på fastigheten i förhållande till byggnaderna. Rita även rutten längs 
vilken man kommer åt att tömma slambrunnarna med slambilen. Ritningen behöver inte vara i proportion, det räcker 
med att uppskatta avstånden i meter. Beskriv noga, hur nära slambrunnarna man kommer med slambilen. 
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10. BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE SLAMBRUNNENS ÅTKOMST

11. TILLÄGGSINFORMATION

Hit kan du skriva möjliga tilläggsuppgifter angående tömningarna. 

Ifyllarens namn och telefonnummer 

Tömning av sluten tank (gånger/år): 

Tömning av slamavskiljare (gånger/år): 

Tömning av minireningsverk (gånger/år): 

Kan inte tömmas vintertid (veckorna 40–17, oktober–april). 

Slambilen måste stanna på över 45 meters avstånd från brunnen. 

Höjdskillnaden mellan brunnen och där slambilen måste stanna är över 5 meter. 

Bom eller annat lås. 

Annat att uppmärksamma: 
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