Information till dig som ansöker
Enligt kommunens lokala renhållningsordning ska slamavskiljare och slutna tankar
tömmas minst en gång per år. Det är möjligt att ansöka om dispens från den årliga
tömningen samt eget omhändertagande av slam från enskilda avloppsanläggningar
om det finns särskilda skäl.
För eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning gäller att det ska
återanvändas som gödningsmedel på den egna fastigheten. Det är ett krav att du tar
hand om slammet på ett sådant sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Det tillstånd du får är personligt och knutet till just den fastighet du
har ansökt för. Det betyder att du måste utföra allt arbete med tömning, eventuell
hygienisering och spridning själv. Det är även viktigt att det finns tillräckligt stor yta
att sprida slammet på.
Hantering av latrin och slam innebär risk för smittspridning. Det är mycket viktigt att
det efterbehandlas på rätt sätt. För att sjukdomsframkallande organismer ska dö
måste materialet antingen varmkomposteras i minst sex månader på ett sätt så att allt
material når en temperatur över 50 oC eller så ska det lagras i minst två år. För båda
behandlingssätten gäller att man inte får tillföra något nytt material vid efterbehandlingen.
Spridning av latrin/slam som inte är hygieniserat kan tillåtas på egen åkermark om
det plöjs ner inom 12 timmar samt med skyddsavstånd om minst 100 m till vattentäkter.
En kopia på beslutet sänds också till RagnSells.
För handläggning av ansökan debiterar miljö och byggnadsnämnden en avgift på
1050 kronor (2021).
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Ansökan om eget omhändertagande för slam från enskild avloppsanläggning
Fastighetsbeteckning:
Sökanden
Adress
Postadress
Telefonnummer

E-post

Personnummer

Jag/vi ansöker om eget omhändertagande för slam från enskild avloppsanläggning
1. Skäl för dispens från kravet på årlig tömning
Ange skälen för dispensen här
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2. Hur kommer tömning av avloppsanläggningen att ske?
Beskriv hur tömning kommer ske, vilken utrustning som kommer användas, hur hänsyn tas
till smittskydd samt hur ofta tömningen kommer ske.

3. Hygienisering
Kommer ej ske
Kommer ske. Beskriv hur i nedanstående ruta.
Beskriv hur hygieniseringen kommer ske. Vilken typ av kompost, varm eller kall samt skadedjurssäker. Hur länge slammet kommer komposteras. Var kommer den placeras?
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4. Spridning
Alternativ 1 – på åkermark
Ange spridningsareal, avstånd till dricksvattentäkter samt diken och vattendrag, vilka grödor
som kommer odlas och hur snabbt nedmyllning kommer ske.

Alternativ 2 – på tomtmark
Ange spridningsareal, avstånd till dricksvattentäkter och grannar och vad det kommer spridas
på.
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5. Situationsplan
Situationsplanen ska innehålla följande:
 Byggnader och tillfartsvägar och gränser för fastigheten
 Avloppsanläggningens placering
 Kompostens placering
 Var slammet kommer spridas
 Vattentäkter inom 100 m från där kompostering sker samt där slammet kommer
spridas
 Diken, vattendrag och sjöar inom 100 m från där kompostering sker samt där
slammet kommer spridas
Ska bifogas ansökan:
Beskrivning och namn på komposten
Information
OBS! Du måste utföra allt arbete själv.

.....................................................

..........................................................

Ort och datum

Namn

Ansökan skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden, Vara kommun, 534 81 VARA
Alternativt:
miljo.bygg@vara.se

