Ansökan om omhändertagande av eget slam
Bygg-och miljönämnden

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning
Förnamn och efternamn och/eller företag (aktiv jordbrukare)

Person- eller organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Fastighetsbeteckning där slamavskiljare är belägen
Bedrivs aktivt jordbruk?

Ja

Antal djurenheter

Nej

Antal ha odlad mark

Beskrivning av avloppsanläggning
Finns tillstånd för avloppsanläggningen
Slamavskiljare
Trekammarbrunn

Tvåkammarbrunn

Finns T-rör på utloppsledning?
Reningsanläggning
Infiltration

Ja, från år: ________

Ja

Markbädd

Enkammarbrunn

Nej
Våtvolym m3:

Nej

Annat:

Hantering
Beskriv hur och med vilken utrustning slamavskiljaren töms

Brukas slammet ner?

Ja

Nej

Bifoga en karta som tydligt visar var slammet läggs.

Underskrift

I och med att jag skriver under intygar jag att jag är aktiv jordbrukare.
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på
www.skelleftea.se/blanketter. Registrering av personuppgifter kommer att ske för att kunna debitera en korrekt avgift då tjänsten är
avgiftsbelagd. Avgift betalas enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Postadress
Skellefteå kommun
Samhällsbyggnad
Miljö och hälsa
931 85 Skellefteå

Besöksadress
Trädgårdsgatan 7
Plan 2
Organisations nr
212000-2643

Telefon, kundtjänst
0910-73 50 00
Tryck 3

E-postadress:
Bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se
Hemsida:
www.skelleftea.se/slam
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Följande villkor gäller för tömning av slamavskiljare och spridning av slam på
jordbruksfastighet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkänd standard på avloppsanläggning
Slamavskiljaren töms vid behov, dock minst en gång per år
På fastigheten, där spridning sker, bedrivs ett aktivt jordbruk
Tillgång till slamsugare och spridningsutrustning finns
Jordbruksfastigheten, där spridning sker, förfogar över egen eller arrenderad odlingsbar mark, lämplig för
nedbrukning av slammet
Slammet nedbrukas i så nära anslutning till utspridningen som möjligt (d v s samma dag), lämpligen i
samband med vår- eller höstspridningen
Spridning får inte ske på betesmark eller på mark avsedd för hö- eller ensilageberedning
Spridning av slam får inte utföras på sådant sätt att olägenheter uppstår för närboende eller att förorening
av vattentäkter och vattendrag riskeras
Spridning av slam på frusen mark är inte tillåten. Generellt spridningsförbud råder från 1 december till 28
februari.
För undvikande av spill och läckage skall all transport av slam på vägar ske i täta och utvändigt väl
rengjorda tankar

Bygg- och miljönämndens beslut, enligt § 40 renhållningsordningen
Ansökan beviljas och gäller i fem år (därefter måste ny ansökan göras)
Bygg-och miljönämnden avstyrker ansökan med motiveringen

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på
www.skelleftea.se/blanketter. Registrering av personuppgifter kommer att ske för att kunna debitera en korrekt avgift då tjänsten är
avgiftsbelagd. Avgift betalas enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Postadress
Skellefteå kommun
Samhällsbyggnad
Miljö och hälsa
931 85 Skellefteå

Besöksadress
Trädgårdsgatan 7
Plan 2
Organisations nr
212000-2643

Telefon, kundtjänst
0910-73 50 00
Tryck 3

E-postadress:
Bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se
Hemsida:
www.skelleftea.se/slam

