ANSÖKAN
angående eget omhändertagande av slam
och/eller urin från enskild avloppsanläggning

Myndighetsnämnden

Ansökan avser eget omhändertagande av
Slam från vattentoalett

Slam från bad-, disk- och tvätt avlopp

Urin från urintank

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress
Typ av boende
Helårsboende

Fritidsboende

Slamavskiljare
Fastighetsbeteckning där slamavskiljaren är belägen
Slamavskiljarens volym

Typ av slamavskiljare
1-kammare
Anläggningsår

Sluten tank
Fastighetsbeteckning där tanken är belägen

Typ av tank

Tankens volym

Anläggningsår

2-kammare

Urin

3-kammare

Urin och fekalier

Tömning och spridning
Tömning och spridning utförs av, namn
Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Fastighetsbeteckning där spridning sker

Areal där spridning sker

Marken används för

Redogör för hur avfallet kommer att omhändertas, lagras och spridas (bifoga gärna ytterligare sidor vid behov)

Ort och datum

Sökandes underskrift

Ansökan skickas till Sävsjö kommun, Myndighetsnämnden, 576 80 Sävsjö.
För handläggning av ärendet kommer en avgift att tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.
De uppgifter som ni har lämnat på denna blankett kommer att registreras, lagras och behandlas automatiskt. Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

Mejl

Webbplats

Odengatan 55

S-576 80

+46 382 152 00

+46 382 152 10

Miljobygg@savsjo.se

www.savsjo.se

Behålls av sökande
Urin
Tömning av urintank på fastighet kan efter prövning av myndighetsnämnden tillåtas under förutsättning att följande villkor samtidigt uppfylls:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lämplig mark för spridning skall finnas på fastigheten. Det vill säga tillräcklig jordmån, jordtyp och
växtlighet till exempel jordbruksmark, blommor, gräsmattor, buskar med mera. Vid spridning på
grönsaksland bör urinen myllas ned.
Koncentrerad urin bör spädas cirka åtta gånger vid spridning på växtlighet och med fördel spridas
på kvällar för att minska avdunstning.
Den utspädda urinen bör spridas under vegetationsperioden.
Spridning får ej ske så att olägenhet för människors hälsa uppkommer.
Spridning av urin får inte ske närmare än 100 meter från vattentäkt eller 50 meter från vattendrag.
För rengöring av toaletten skall endast miljöanpassade rengöringsmedel användas annars riskerar
urinen innehålla giftiga ämnen.

Slam
Tömning av slamavskiljare och eget omhändertagande av slam på fastighet kan efter prövning av
myndighetsnämnden tillåtas under förutsättning att följande villkor samtidigt uppfylls:
1. Tömning skall ske på sådant sätt att den är likvärdig med slamsugning.
2. Slamtömning rekommenderas enligt följande:
 från BDT-brunn (året-runt-fastighet) mindre eller lika med 2 m3 en gång per år och större än 2
m3 en gång vartannat år.
 från BDT-brunn (fritidsfastighet) mindre eller lika med 2 m3 en gång vartannat år och större än
2 m3 en gång vart fjärde år.
 från WC-brunn på året-runt-fastighet en gång per år, fritidsfastighet mindre eller lika med 2 m3
en gång per år och på fritidsfastighet större än 2 m3 en gång vartannat år.
(Volymen avser teoretisk volym inklusive mellanväggar)
3. Spridning får ej ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljö uppkommer.
4. Spridning av slam bör inte ske närmare än 100 meter från vattentäkt eller 50 meter från vattendrag.
5. I hushållet skall endast miljöanpassade hushållskemikalier användas. Slammet riskerar annars att
innehålla giftiga ämnen.
6. Möjlighet till mellanlagring/kompostering eller lämplig mark för spridning och nedbrukning skall
finnas på den fastighet där spridning skall ske. Smittspridning minimeras om slammet komposteras eller lagras i minst 6 månader.
7. Obehandlat avloppsslam som inte har behandlats biologiskt, kemiskt eller termiskt eller lagrats
under lång tid, får användas om det brukas ned senast inom ett dygn från spridningen.
8. Spridning av slam får inte ske på betesvall eller mark som för det året är avsedd för odling av trädgårdsprodukter för direktkonsumtion.
9. Om tillstånd enligt ovan meddelats och villkoren ej uppfylls, upphör tillståndet att gälla.
Observera att tillstånd för eget omhändertagande från kommunen inte behöver innebära att berörda
branschorganisationer (ARLA, LRF, KRAV m.fl.) godkänner slamspridningen.
Avgift
För handläggning av ärendet kommer en avgift att tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

