
  BLANKETT 
          För att inlämna uppgifter om behandlingen av avloppsslam 
   
   

 

KONTAKTUPPGIFTER 

Fastighetsinnehavarens namn 

 
Fastighetsbeteckning 

Adress 
 

Postnummer och postkontor 

Telefon E-post 
 

Rosk’n Roll Oy Ab:s kundnummer 
 

 
FASTIGHETENS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 

☐ Fast bostad                                    ☐ Fritids bostad    

☐ Annan, vad? 

 
ANSLUTNING TILL AVLOPPSNÄTET 

☐ Fastigheten är inte ansluten till kommunens eller andelslagets avloppsnät. 

☐ Fastigheten är ansluten till kommunens avloppsnät. 
➔ Gå till underskrift och returnera blanketten. Andra uppgifter behöver inte fyllas i. 

☐ Fastigheten är ansluten till andelslagets avloppsnät. 
     Andelslagets namn: 

➔ Gå till underskrift och returnera blanketten. Andra uppgifter behöver inte fyllas i. 

 
TILLGÅNG TILL HUSHÅLLSVATTEN 

☐ Tryckvatten i byggnaden (kommunens eller andelslagets vattenledning eller egen brunn) 

☐ Vattnet bärs in 

 
FASTIGHETENS UTRUSTNINGSNIVÅ 

☐ Vattentoalett ☐ Torr-, förbrännings-, eller frysande toalett 

☐ Dusch ☐ Diskmaskin ☐ Tvättmaskin 

☐ Bastu med tryckvatten ☐  Bastu där vattnet bärs in 

 
BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PÅ FASTIGHETEN 

☐ WC- och tvättvatten behandlas tillsammans. 

☐  WC- och tvättvatten behandlas separat. 

☐ På fastigheten uppstår endast tvättvatten (gråvatten). 

☐ På fastigheten finns inget avloppsvattensystem. Beskriv hur avloppsvattnet hanteras: 
 
 

 
FASTIGHETENS AVSLOPPSVATTENS BEHANDLINSYSTEM 

☐ Sluten tank  st: total volym:         m3 Till behållaren leds  ☐ WC-vatten      ☐ tvättvatten 

☐ Slamavskiljare  st: total volym:         m3 Till behållaren leds  ☐  WC-vatten     ☐  tvättvatten 

☐ Minireningsverk, märke och modell: 

Till reningsverket leds ☐  WC-vatten     ☐  tvättvatten 

☐ Gråvattenfilter eller liknande, märke och modell: 

☐ Små avloppsvattenmängders behandlingsystem, till exempel en stenhög 
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Returadress: Nylands avfallshanteringsmyndighet, Munkabacken 51, 08500 Lojo eller ujlk@ujlk.fi  

Tilläggsinformation: Nylands avfallshanteringsmyndighet: ujlk@ujlk.fi, tfn. 020 690 145  

AVLOPPSVATTENS BEHANDLINGSYSTEMETS TÖMNINGSBEHOV 

Sluten tanks tömningsbehov (gånger/år): 

Slamavskiljares tömningsbehov (gånger/år): 

Minireningsverks tömningsbehov (gånger/år): 

Annat systems tömningsbehov (gånger/år): 

 

Avloppsvattens behandlingsystemets senaste tömnings datum: 

Avloppsvattens behandlingsystemets tömmare: 

 
BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE SLAMBRUNNENS ÅTKOMST 

☐ Slambrunnen kan inte tömmas vintertid (veckor 40–17) 

☐  Slambrunnen kan inte tömmas under menföre 

☐ Det finns en bom eller annat lås på transportvägen 

☐ Det finns ingen vändplats på gården, slambilen måste backa in på gården 

☐ Slambilen måste stanna på över 45 m avstånd från slambrunnen 

☐ Höjdskillnaden mellan brunnen och där slambilen måste stanna är över 5 meter 

  
EGEN BEHANDLING AV AVLOPPSSLAM 

☐ Avloppsslam behandlas egenhändigt på fastigheten. 

☐ Avloppsslam överlåts till en grannfastighet för behandling.  
     Behandlare (namn och adress): 
 

Behandlingssätt (till exempel kompostering eller kalkstabilisering och spridning på åker): 
 
 
 
 
 
Behandlaren av avloppsslam måste fylla i anmälan om egen behandling av avloppsslam (www.ujlk.fi/sv/blanketter). 

 

TILLÄGGSINFORMATION 

Här kan du skriva möjliga tilläggsuppgifter om behandlingsystemet eller tömningarna: 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNDERSKRIFT 

Datum      
 
 
 

Underskrift och namnförtydligande 
 
 


