
ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT TÖMNINGSINTERVALL - AVLOPP 1 (2) 

 Post 
Skara kommun 
Miljöenheten 
532 88 SKARA 

Besök 
Södra Kyrkogatan  2 

Telefon 
0511-320 00 

E-post
miljo@skara.se

Webbsida 
www.skara.se 

Samhällsbyggnadsnämnden
Miljöenheten 

Ansökan enligt § 67 Avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg  (AÅS)

OBS!
Tillstånd för förlängt tömningsintervall gäller i maximalt fem år, därefter behöver en ny ansökan göras.   
Beviljat tillstånd är personligt och knutet till fastigheten. Vid förändringar ska miljöenheten kontaktas. 
Tillståndet tas tillbaka om förhållandena ändras eller om förutsättningarna inte längre uppfylls. 
Avloppsanläggningen måste ha tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden för att dispens ska kunna ges. 
Anläggningen ska vara lågt belastad.  

Sökande 

Namn Personnummer 

Adress E-post

Kundnummer (se faktura från Skara Energi) Telefon 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress (om annan än ovan) 

Fastigheten 

 Permanentboende Antal personer: 

 Fritidsboende Nyttjande tid:      veckor/år 

Avloppsanläggningen 
 Slamavskiljare 

 Sluten tank 

 Minireningsverk 

 Annat: 

Ange volymen i kubikmeter för slamavskiljaren/ sluten 

tank/ minireningsverket: 

Till tanken/slamavskiljaren går följande 

avlopp: 

 WC 

 Bad- disk och tvättvatten 

Har ni samhällsbyggnadsnämndens tillstånd för

anläggningen? 

 Ja (ange diarienummer eller bifoga kopia på tillståndet) 

 Nej 

Efterföljande rening: 

 Infiltration        Markbädd   Sluten tank 

Ange skäl till förlängt tömningsintervall: 



Post 
Skara kommun 
Miljöenheten 
532 88 SKARA 

Besök 
Södra Kyrkogatan 2 

Telefon 
0511-320 00 

E-post
miljo@skara.se

Internet 
www.skara.se 

Avgift 

För ansökan tas en avgift ut enligt kommunens fastställda taxa. 

Underskrift 
Datum Ort 

Underskrift Namnförtydligande 

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.skara.se/personuppgifter. 

Vid frågor om renhållningsavgifter, kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg 
(AÅS). Kontaktuppgifter: 0500-49 81 85 eller e-post: info@avfallskaraborg.se 

Ansökan skickas till: 

miljo@skara.se 

Miljöenheten 

Södra kyrkogatan 2 

532 88 

http://www.skara.se/personuppgifter
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