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Beställning av abonnemang för slamtömning  
1. Beställare och fakturamottagare 
Om ni är flera fastighetsägare - ange helst den som redan är kund hos oss och får fakturan för fastighetens sophämtning.  
Ska fakturamottagare vara annan än nedan angiven - kontakta oss och meddela detta efter att vi har fått in beställningen. 

Datum Fastighetsägare Personnummer/organisationsnummer 

                                 
Folkbokföringsadress  Postnummer Ort 

   
E-post  Telefon 

                               

 
2. Slamanläggningen   

Datum då anläggningen tas i bruk:.…..………………. Anläggningen ska nyttjas för ett Permanentboende  Fritidsboende 

Anläggningen har ersatt en anläggning som tas ur bruk. 
 

Anläggningen kompletterar en tidigare anläggning på fastigheten.   
 

Anläggningen är helt ny för fastigheten, det har inte tidigare funnits någon avloppsanläggning på fastigheten. 

Typ av anläggning 

A) Sluten tank för endast toalettvatten. Volym att tömma:………………m3.      Vakuumtoalett är ansluten Nej  Ja  
 

B) Slamavskiljare för endast bad-, disk- och tvättvatten. Volym att tömma:..…….……. m3. Är ett minireningsverk Nej  Ja 
 

B) Slamavskiljare för toalettvatten, bad-, disk- och tvättvatten. Volym att tömma:……...m3. Är ett minireningsverk Nej  Ja   
 

Anläggningen är gemensam med annan fastighet Nej  Ja med fastighetsbeteckning: ……………………..……………..….……  

 
3. Slamanläggningens placering  
För att kunna ange korrekt nivåskillnad/avstånd nedan måste du utgå från en uppställningsplats som uppfyller våra krav för att 
anses vara godtagbar. Dragvägen du mäter upp ska även vara anpassad för slangdragning. Krav på uppställningsplats och hur  
du mäter dragvägen rätt beskrivs på nvaa.se/slangdragning 

Nivåskillnad mellan tömningsfordonets godtagbara uppställningsplats och botten på ovan anläggning: A):……..….m  B):……..….m  

Dragväg* för vår sugslang, det vill säga, avståndet mellan  
tömningsfordonets godtagbar uppställningsplats och ovan anläggning: A):……..….m   B):……..….m   

Finns egen sugledning* anordnad för att möjliggöra tömning? 
Nej, behövs inte då sugslangens dragväg inte överstiger 30 meter.  Ja, kopplingen är markerad på bifogad skiss. 

Ligger fastigheten vid en återvändsgata/väg Nej  Ja. Finns en godtagbar vändplats** för tömningsfordonet Nej  Ja 
Fastighetsbeteckning  Tömningsadress  

  

Fastigheten är en nyligen avstyckad fastighet Nej  Ja, tidigare fastighetsbeteckning:…………….………………………..……... 
 
*Om dragvägen för vår sugslang från godtagbar uppställningsplats för tömningsfordon till slamanläggning/koppling överstiger 30 
meter behöver en sugledning anordnas på fastigheten. Om avståndet är mer än 30 meter och sugledning saknas vid tömning 
uteblir dessvärre tömning och du faktureras en bomkörningsavgift. Sugledning beskrivs på nvaa.se/sugledning 
 
**För att kunna avgöra om vändplatsen är godtagbar måste du utgå från våra krav hur en vändplats ska vara utformad för att  
anses vara godtagbar. Kraven beskrivs på nvaa.se/slangdragning 

  

 

 

 

 

 

Tänk på! 
Ta del av sid 2 innan du fyller i beställningen. 
 

För att du ska få rätt tömningsavgift och tömningsintervall 
behöver alla uppgifter i beställningen vara ifyllda och korrekta. 
För hjälp med uppgifter - kontakta tillverkaren/återförsäljaren 
eller eventuell entreprenör som utfört anläggningen.  
 

http://www.nvaa.se/slangdragning
http://www.nvaa.se/sugledning
http://www.nvaa.se/slangdragning
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Beställning av nytt abonnemang för slamtömning 
Beställningen behöver göras så snart en ny eller ändrad slamanläggning (slamavskiljare, 
minireningsverk eller sluten tank) har tagits i bruk. Det är fastighetsägarens ansvar att 
beställningen blir gjord. När din beställning har registrerats skickar vi information om när 
regelbunden tömning sker. Vid hög arbetsbelastning kan det dröja något innan du får 
återkoppling från oss.  
 
Bilaga med beställningen 
Bifoga med beställningen en enkel men  
tydlig skiss över fastigheten i A4-format  
(se exempelskissen).  
På skissen ska framgå: 
 

• Fastighetsbeteckning. 

• De/den nya slamanläggningens placering.  

• Godtagbar uppställningsplats för tömnings- 
fordon och vändplats om fastigheten ligger 
vid en återvändsgata/väg. Vad som anses  
vara godtagbar uppställningsplats och vänd- 
plats beskrivs på nvaa.se/slangdragning 

• Vid eventuellt egen sugledning - sugledningens koppling närmast tömningsfordonet. 
Markera kopplingen som KP på skissen. 
 

Lämna in din beställning med skiss – välj ett av alternativen nedan 
Via postgång: Norrtälje Vatten och Avfall, Box 802, 761 28 Norrtälje. 

Via E-post: Mejla dokumenten i PDF-format till: info@nvaa.se 
Har du inte möjlighet att mejla i PDF-format kan du fotografera av dokumenten och mejla 
bilderna.  
 
Avsluta eventuellt pågående abonnemang 
Om den nya slamanläggningen ersätter en anläggning som tagits ur bruk, ska 
anläggningen som tagits ur bruk sluttömmas och dess tömningsabonnemang avslutas. Hör 
av dig om detta ännu inte har skett. Eventuellt latrinabonnemang behöver även avslutas om 
du inte längre önskar hämtning av latrinkärl. 
 
 
För mer information 
Norrtälje Vatten och Avfall  
E-post: info@nvaa.se 
Telefon: 0176 - 28 33 00 
Webbplats: www.nvaa.se 
 
 
 
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (EU) nr 2016/679 
Norrtälje kommun inklusive bolag och kommunalförbund behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt 
gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv.  
För mer information - besök nvaa.se/personuppgifter 

Kom ihåg att bifoga skissen 
och att beställningen måste 
vara komplett ifylld med 
korrekta uppgifter. 

http://www.nvaa.se/slangdragning
https://www.nvaa.se/
https://www.nvaa.se/personuppgifter

