Ankomststämpel

Ansökan om eget omhändertagande av slam
från avloppsanläggning samt ansökan om
befrielse från hämtning
OBS! Endast en fastighet/avloppsanläggning per ansökan!
Ansökan med bilagor insändes till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00 Mail: exp@ystadosterlenmiljo.se

1. Sökande
Namn

Utdelningsadress

Postadress

Mobiltelefon

Telefon

Organisations-/personnummer

Fax

E-postadress

2. Fastighet där det önskas befrielse från hämtning
Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Organisations-/personnummer

Utdelningsadress

Postadress

Telefon bostad

Telefon arbete

Fastighetens användning

Permanentboende
Antal vuxna i hushållet

Fritidsboende
veckor/år

Annat

(ange vad)

Antal barn i hushållet

3. Ansökan avser

Slam som uppkommit i avloppsanläggning tillhörande

bostad för jordbruksfastighetens brukare
bostad för på jordbruksfastigheten anställd
bostad för annat hushåll (ange vad)
annan byggnad än bostad (ange vad)
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4. Avloppsanläggningen
Enskild anläggning
Gemensam anläggning, ange övriga fastigheter

Anläggningen är avsedd för

WC + BDT (bad, disk och tvätt)
enbart WC
enbart BDT
Slamavskiljare (Typ/modell)

Slamavskiljarens våtvolym (m3)

Efterbehandlingens yta vid infiltration/markbädd (m2)

5. Djurhållning
Nötkreatur (ange antal)

Suggor (ange antal)

Slaktsvin (ange antal)

Annat (ange antal)

6. Gödselvårdsanläggning omfattar
Gödselplatta (ange volym)
Urinbrunn (ange volym)
Flytgödselbehållare (ange volym)

7. Arealer

Ange brukad areal (ha)
Arealer som utnyttjas för spridning av gödsel och urin är

egna
arrenderade

OBS! Till ansökan ska bifogas ritning/karta
(i lämplig skala eller måttsats) över aktuella
spridningsarealer

kontrakterade för gödselspridning

8. Spridning

För spridning av fast-/flytgödsel och urin

används egen utrustning (ange typ)
anlitas entreprenör/maskinstation (se pkt. 9)
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9. Entreprenör
Firma/Namn

Kontaktperson

Telefon

Adress

Postadress

10. Bilaga (Obligatorisk)
-

Karta/ritning i lämplig skala där aktuella fastigheter och spridningsarealer framgår

När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig
behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/
Datum

Underskrift av sökanden

Upplysningar
Beslutet är tidsbegränsat och gäller i 5 år. Det är sökandens ansvar att dispensen förnyas i god tid innan
den upphör att gälla.
Omhändertagande av slam i egen regi kan medges om den sker på fullt betryggande sätt utan att olägenheter för
människors hälsa eller miljön uppkommer eller riskerar att uppkomma. En förutsättning är att det på fastigheten
finns tillräckliga spridningsarealer, alternativt att sådana finns på anslutande fastighet.
Tömning av slamavskiljare ska ske i samband med utspridning av naturgödsel, dock minst en gång per
kalenderår.
Slammet ska nedmyllas omedelbart efter spridning.
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken gäller. Bristande skötsel och andra missförhållanden som kan
uppkomma kan leda till att beslutet hävs.
Ansökan är personlig och gäller således inte om fastigheten byter ägare.
För handläggning av anmälan/ansökan tar Ystad-Österlenregionens miljöförbund ut en grundavgift på
1 015 kr, vilket motsvarar 1 timmes handläggningstid. Avgiften gäller under förutsättning att ansökan är
komplett. Överskjutande tid debiteras enligt timtaxa.
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