
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT
TÖMNINGSINTERVALL
FÖR FOSFORFÄLLA

Enligt 31 § renhållningsföreskrifter  
för Eskilstuna kommun

Fastighet
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Postnummer Postort

Fastighetsägare
Namn Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress Telefon dagtid

Postnummer Postort E-postadress

Uppgifter om fastigheten och fosforfällan
Fastigheten används som

         Permanentboende             Fritidshus
Antal personer i hushållet Datum för fosforfällans installation

Antal veckor per år som fastigheten bebos (om fritidshus) Fosforfiltrets torrvikt (kg) Datum för senaste byte av fosforfilter (gäller anläggningar som redan är i drift)

Bilaga: Foto av fosforfilter (obligatorsikt vid befintligt fosforfilter)

Om pH-mätningar eller analys av fosforhalten på renat avloppsvatten gjorts redovisa resultatet och datum 
för mätningarna nedan eller på separat blad (gäller anläggningar som redan är i drift)

Underskrift
Datum Underskrift Namnförtydligande

Personuppgifter i ansökan behandlas enligt personuppgiftslagen (from 25 maj 2018 dataskyddsförordningen). När du undertecknar ansökan medger
du att informationen får lagras och bearbetas i register av miljö- och räddningstjänstförvaltningen.

Upplysningar
En avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige kommer att tas ut i samband med behandling av ansökan. Läs mer om taxan på eskilstuna.
se/miljokontoret. Normalt debiteras en timmes handläggningstid. Om ansökan kommer in i samband med installationen av avloppsanläggningen 
tas normalt en avgift motsvarande en halv timme ut för handläggningen. Ansökan om dispens måste komma in till miljökontoret innan besiktning 
av avloppsanläggningen för att avgiften ska kunna sänkas. 

Tillstånd till förlängt tömningsintervall innebär en dispens från renhållningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun. Tillståndet är personligt och 
upphävs i samband med fastighetsförsäljning eller om nyttjandet av fastigheten förändras.

Handläggningen påbörjas när ansökan innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen. Om ansökan är komplett är handläggningstiden 
normalt sex veckor.
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Postadress Besöksadress Telefon vxl Fax                Webbplats
Miljökontoret Alva Myrdals gata 3D 016-710 10 00 016-14 26 84                eskilstuna.se/miljokontoret
631 86 Eskilstuna E-post  Organisationsnummer
 miljokontoret@eskilstuna.se  212000-0357
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