Ansökan om egen tömning av slamavskiljare och
spridning av slam på jordbruksfastighet
Enligt 34 § renhållningsföreskrifterna i Karlstads kommun

Sökande

En avgift tas ut för handläggningen av ansökan. Se aktuell avgift på karlstad.se/handlaggningsavgift
För mer information - vänd

Namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Telefon arbete/mobiltelefon

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens ägare är sökande

Ja

Nej

Typ av fastighet

Helårsfastighet

Fritidsfastighet

Jordbruksfastighet

Annat:

Avloppsanläggning
Typ av avloppsanläggning

Vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
Antal personer anslutna

Anläggningsår

Endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
Är anläggningen tillståndsprövad/gjordes anmälan vid anläggandet

Nej

Ja:

Typ av slamavskiljare

Trekammarbrunn

Slamavskiljarens volym

Tvåkammarbrunn

Enkammarbrunn

Infiltration

Markbädd

Reningssteg efter slamavskiljaren

Saknas/stenkista

Annat:

Spridning av slam
Bedrivs aktivt jordbruk på fastigheten

Ja

Nej

Kommer slamavskiljaren att tömmas minst en gång per år

Ja

Utrustning för hantering och spridning av slam

Nej

Kommer slammet att nedbrukas inom ett dygn efter spridning

Ja

Nej

Avstånd från yta för spridning till närmsta dricksvattentäkt

Antal meter:

Kompostering av slam
Kommer slamavskiljaren att tömmas minst en gång per år

Ja

Utrustning för tömning och avvattning av slam

Nej

Beskriv på vilket sätt slammet ska komposteras

Datum för ansökan

Använd gärna baksidan om utrymmet inte räcker till
Ansökan skickas till
Miljöförvaltningen
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
Eller till: miljoforvaltningen@karlstad.se
l

n

n

UPPLYSNING
Spridning av slam ska ske på ett sådant sätt att förorening av vattendrag
eller vattentäkter inte riskeras.
Enligt föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam
används i jordbruket (SNFS 1994:2) får avloppsslam inte användas:
1. på betesmark,
2. på åkermark som ska användas för bete eller om vallfodergrödor ska
skördas inom tio månader räknat från slamspridningstillfället,
3. på mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt,
dock ej frukt på träd.
4. 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 tio månader före skörden.
Kommunfullmäktige 2019-05-09 KF § 19

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER I KARLSTADS KOMMUN
Enligt 34 § kan innehavare av jordbruksfastighet med aktivt jordbruk och
med tillgång till pump och spridarutrustning ansöka hos miljönämnden
om tillstånd för att själv tömma egen slamavskiljare och sprida slammet
direkt på åkermark inom egen eller brukad fastighet. Miljönämnden ska
underrätta Karlstads Energi AB om sitt beslut.

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER FÖR KARLSTADS KOMMUN
För information om vilka tömningsabonnemang som finns och avgifterna
för dessa, vilka framgår av renhållningstaxan och taxeföreskrifterna för
Karlstads kommun, så kontakta kundservice hos Karlstads Energi AB
på telefon 054-540 71 00 eller via ett mejl till kundservice.
energi@karlstad.se.

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE
Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

INFORMATION OM HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din ansökan. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi
har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla
våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter,
vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats
karlstad.se/personuppgifter
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