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ANSÖKAN
enligt miljöbalken om eget omhändertagande av slam
från avloppsanläggning
Enligt 29 § Föreskrifter om avfallshantering för Eslöv,Höör, Hörby.

Sökanden
Person/organisationsnummer

Namn

E-post

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Ansökan avser slam som uppkommer i avloppsanläggning tillhörande bostad för:
jordbruksfastighetens brukare

övriga bostäder/byggnader som ingår i jordbruksfastigheten

Avloppsanläggningen omfattar:
trekammarbrunn/sluten tank för både wc och annat avlopp
sluten tank för endast wc-avlopp med separat system för övrigt avlopp

wc saknas

Antal brunnar för vilka dispens sökes:

Djurhållning:
nötkreatur, antal:

suggor, antal: :

slaktsvin, antal:

annat, antal:

Gödselvårdsanläggningen omfattar:
flytgödselbehållare

m

3

gödselplatta

m

2

För spridning av fast/flytgödsel och urin:
tömmer själv

anlitar entreprenör/maskinstation:

Firma/Namn
Adress
Postnummer

E-post
Ort

Telefon dagtid

Entreprenörens typ av utrustning:

Arealer som utnyttjas för spridning av gödsel och urin är:
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egna

kontrakterade för gödselspridning

Sammanlagd spridningsareal i ha:
Aktuella grödor:

Höörs kommun • Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se

Ange spridningstidpunkt:

urinbrunn

m

3

ANSÖKAN
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enligt miljöbalken om eget omhändertagande av slam
från avloppsanläggning
Enligt 29 § Föreskrifter om avfallshantering för Eslöv,Höör, Hörby.

Dina personuppgifter kommer att registreras vid behandling av ansökan.

Underskrift
Datum

Underskrift

Var vänlig ta del av följande information


Ur avfallsföreskrifterna 29 §: Kompostering eller annat omhändertagande av
latrin/slam/urin/filtermaterial från fosforfällor från fastigheten får efter anmälan ske i särskild
därför avsedd anläggning på fastigheten, Anmälan om omhändertagande av latrin/slam/urin
genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.



Omhändertagande av slam ska ske på ett fullt betryggande sätt utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.



Slammet måste behandlas/hygieniseras innan det används på åkermark. Detta kan göras
genom att slammet samkomposteras med gödsel/urin under minst sex månader innan det
sprids.



Endast fullständigt ifylld ansökan behandlas



Vid ansökan tar Miljö- och byggmyndigheten ut en timavgift även om ansökan avslås. Denna
är för närvarande (2016) 900kr/timme i enlighet med ett beslut i Kommunfullmäktige.



Miljö- och byggmyndigheten kan komma att genomföra besök vid fastigheten.



Ändringar i de förhållanden som motiverat ansökan och som legat till grund för beslutet ska
anmälas till Miljö- och byggmyndigheten. Detta gäller även vid försäljning av fastigheten.

Vid frågor om ansökan kontakta Miljö- och byggmyndighetens expedition tfn 0413-281 84.
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Ansökan skickas till:
Höörs kommun
Miljö- och byggmyndigheten
Box 53
243 21 Höör

Höörs kommun • Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se

