
Begäran om yttrande 
angående slamtömning 

OBS! Ifylld blankett skickas till olika kontor, beroende på fastighetsadress: 
Fastighet i Haninge och Nynäshamn:
SRV återvinning AB, Slamavdelningen, Box 1173, 141 24 Huddinge, kundservice@srvatervinning.se
Fastighet i Tyresö: Tyresö kommun, Enheten för avfall och kretslopp, 135 81 Tyresö, avfall@tyreso.se 
Slamtömmaren skickar enbart svaret till avsändaren. 

Fylls i av 
avsändaren 

Tank Minireningsverk Tvåkammarbrunn Trekammarbrunn Fosforfälla 

Namn 

Adress Postnummer och ort 

Telefon E-post

Hämtningsadress Fastighetsbeteckning 

Kommun Haninge Nynäshamn Tyresö 
Beskriv placering på tomten. OBS! Bifoga en ritning som visar anläggningens läge 
Om du söker för minireningsverk, bifoga uppgifter om märke/fabrikat och tömningsinstruktion 
Beräknad slangdragning i meter: Nivåskillnad/lyfthöjd i meter: 
Infart/vändplats (ca 26 ton): 

Fylls i av 
slamtömmaren 

Kontroll fastighet Datum Signatur 

Föreslagen placering av slamanläggning är ur hämtningssynpunkt: 

Godkänd Godkänd men i anmärkningen angivna ändringar 

Icke godkänd Icke godkänd men alternativ anges i anmärkning 

Anmärkning: 

Information 
- Vägen ska klara av tyngden från slambilen, samt vara minst 3,5m bred så att slambilen kan ta sig fram obehindrat.
- Avståndet mellan platsen för slamtömningsfordon och anslutningspunkt till slamavskiljare/tank får inte överstiga 10 m.
- Det vertikala/lodräta avståndet från bilens uppställningsplats och botten på avskiljaren/tanken får ej överstiga 5 meter.
- Lock på slamavskiljare/tank bör ej vara tyngre än 15 kg.
- Observera att andra regler kan gälla på öar.

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 5 08-606 93 00 08-606 93 01 miljokontoret@smohf.se 
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