
  UNDERLAG FÖR SLAMTÖMNING, 
  OCH LATRINHÄMTNING 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Campusgatan 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se 
Webb: www.sodertalje.se 

Orgnr. 212 000-0159 

 

 

Personuppgifterna i underlaget behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register 
inom miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av 
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr 

Uppgifter om fastigheten 

Fastighetsbeteckning: 
      

Person-/organisationsnummer: 
      

Fastighetsägare, förnamn: 
      

Fastighetsägare, efternamn: 
      

Gatuadress: 
      

Postnummer: 
      

Postort: 
      

Fakturaadress: 
      

Postnummer: 
      

Postort: 
      

E-post: 
      

Telefon: 
      

Övriga upplysningar 
      
 
 
 

Renhållningsunderlaget avser 

 
 Nyanmälan, renhållningsservice saknas i nuläget                      Ändring av befintlig renhållningsservice          

 
 

Anmälan avser 

 
 Permanentboende                Fritidsboende          Annan verksamhet:       

 
 Latrinhämtning                    Avloppsanläggningen togs/tas i bruk:       

 
 Ej latrintömning då mulltoa, multrum eller latrinkompost finns 

 
 Slamsugning från slamavskiljare för bad, disk, tvätt på       

 
 Slamsugning från slamavskiljare för både WC samt bad, disk, tvätt på       

 
 Slam sugning från kemiskt/biologiskt minireningsverk, slamvolym      , slamtöms       gånger per år 

 
 Slamsugning från sluten uppsamlingstank på       

 
 Slamsugning från sluten uppsamlingstank på      . Beslut om undantag från renhållningsordningen på grund av 

extremt snålspolande WC (under 1 l spolvolym). Ej obligatorisk årlig slamtömning, fastighetsägaren/brukaren beställer 
slamtömning när det behövs 
 

 Fosforfälla: Filtermassa       kg. Utbyte av massa var       månad   Förpackad (storsäck, etc)       
 

 Serviceavtal för fosforfälla med företag. Ange företagsnamn samt telefon och e-post till företaget: 
          
 
 

Miljökontorets handläggning 

Datum: 
      

Handläggare: 
      

 

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/gdpr

	Fastighetsbeteckning: 
	Personorganisationsnummer: 
	Fastighetsägare förnamn: 
	Fastighetsägare efternamn: 
	Gatuadress: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Fakturaadress: 
	Postnummer_2: 
	Postort_2: 
	Epost: 
	Telefon: 
	Övriga upplysningar: 
	Nyanmälan renhållningsservice saknas i nuläget: Off
	Ändring av befintlig renhållningsservice: Off
	Permanentboende: Off
	Latrinhämtning: Off
	Ej latrintömning då mulltoa multrum eller latrinkompost finns: Off
	Slamsugning från slamavskiljare för bad disk tvätt på: Off
	Slamsugning från slamavskiljare för både WC samt bad disk tvätt på: Off
	Slam sugning från kemisktbiologiskt minireningsverk slamvolym: Off
	Slamsugning från sluten uppsamlingstank på: Off
	Slamsugning från sluten uppsamlingstank på_2: Off
	Fritidsboende: Off
	Avloppsanläggningen togstas i bruk: Off
	Fosforfälla Filtermassa: Off
	Serviceavtal för fosforfälla med företag Ange företagsnamn samt telefon och epost till företaget: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 


