
 

ANSÖKAN om tillstånd för eget 
omhändertagande av slam/avloppsvatten från 
sluten tank 

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

 

Allmänna uppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

  
Sökandens namn Org. nummer /Personnr 

  
Adress Postadress 

  
Telefon bostaden Telefon arbete Mobiltelefon 

   
E-post 

 
Antal boende på fastigheten Abonnentnummer (se räkning) 

  
Typ av fastighet 

 Helårsboende  Fritidsbostad  Arbetsplats  Annat, __________________ 

Ansökan avser eget omhändertagande av 

 Slam från slamavskiljare  Avloppsvatten från sluten tank  Annat, _________________

Uppgifter om avloppsanläggningen 
Anläggningen är godkänd av Bygg & Miljö: Anläggningsår: 

 Ja   Nej   

Beskrivning av hanteringen 
Spridning kommer att ske på egna fastigheten 

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

 
 
För handläggning av ansökan debiteras timtaxa enligt fastställd taxa. 

Underskrift  

 
_______________________________________ 
Ort och datum: 

 
________________________________________ 
Sökandes underskrift: 

 



Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

 
Eget omhändertagande av slam och avloppsvatten från sluten tankar kan medges om 
fastighetsinnehavare kan ta hand om avfallet på ett sätt som är betryggande för människors 
hälsa och miljön (Renhållningsordningen för Alvesta kommun, 27§).  
 
 
 

Information 
Omhändertagandet bör ske på den egna fastigheten. Detta kan i regel uppfyllas på 
jordbruksfastigheter. 
 
Avloppsslammet ska behandlas innan det används i jordbruket eftersom det kan innehålla 
sjukdomsframkallande organismer. Smittspridningen minimeras om slammet komposteras 
eller lagras i minst 6 månader i t.ex. en gödselanläggning.  
 
Obehandlat avloppsslam, d v s det som inte har behandlats biologiskt, kemiskt eller termiskt 
eller lagrats under lång tid, får dock användas om det brukas ned senast inom ett dygn från 
spridningen. 
 
Avloppsslam får inte användas: 

• på betesmark 
• på åkermark som ska användas för bete eller om vallfodergrödor ska skördas inom 10 

månader räknat från spridningstillfället. 
• på mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt (dock ej frukt på 

träd) 
• på mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker 

som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa, under 10 
månader före skörden. 

 
Tillståndet kan upphävas om olägenhet uppstår. 
 
Observera att tillståndet alltid gäller fastighetsägaren och beslutet upphör att gälla vid 
ägarbyte eller vid ändrade förhållanden på fastigheten. 
 
Det är viktigt att slamavskiljaren töms i tid. Hur ofta slamavskiljaren behöver tömmas är 
beroende av belastningen och våtvolymen. Efterhand som avloppet används ökar mängden 
slam i slamavskiljaren. Om inte slamavskiljaren töms i tid kommer slam att passera igenom 
slamavskiljaren och risken för att efterföljande delar av anläggningen ”sätts igen” ökar. 
 
Observera att tillstånd till eget omhändertagande från kommunen inte behöver innebära att 
berörda branschorganisationer (ARLA, LRF, KRAV m.fl.) godkänner slamspridningen. 
 
 


	Allmänna uppgifter
	Ansökan avser eget omhändertagande av
	Uppgifter om avloppsanläggningen
	Beskrivning av hanteringen
	Underskrift 
	Information

	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsägare om annan än sökanden: 
	Sökandens namn: 
	Org nummer Personnr: 
	Adress: 
	Postadress: 
	Telefon bostaden: 
	Telefon arbete: 
	Mobiltelefon: 
	E-post: 
	Antal boende på fastigheten: 
	Abonnentnummer se räkning: 
	Helårsboende: Off
	Fritidsbostad: Off
	Arbetsplats: Off
	Annat: Off
	Slam från slamavskiljare: Off
	Avloppsvatten från sluten tank: Off
	Annat_2: Off
	Ja: Off
	Nej: Off
	Anläggningsår: 
	Ort och datum: 
	Annan typ av fastighet: 
	Annat avloppsvatten: 
	Ja 2: Off
	Nej 2: Off
	Redogör för omhändertagande, lagring och spridning: 


