Ansökan

Eget omhändertagande av
avfall från enskilt avlopp

Enligt 32 § Föreskrifter om
hantering av hushållsavfall

Ansökan skickas till:
Kontakter med kommunen i detta ärende:
Telefon: 0650-190 00
E-post: miljokontoret@hudiksvall.se

Norrhälsinge Miljökontor
824 80 Hudiksvall

Sökande och fastighet m m
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare/sökande

Postadress

Postnummer och postort

E-postadress

Telefon, dagtid

Ansökan avser eget omhändertagande av
Slam från WC

Slam från bad- disk- och tvättavlopp

Urin

Tömning och spridning
Fastighetsbeteckning där spridning kommer att ske

Marken används för:

Tömning utförs av (namn):

Spridning utförs av (namn):

Areal

Beskrivning
Redogör för hur slammet/urinet kommer att omhändertas, lagras och spridas:

Skyddsåtgärder
Vilka skyddsåtgärder vidtas för att förhindra olägenheter för människors hälsa och miljö:

Datum
____________________________________

Underskrift
___________________________________________

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hudiksvalls kommun hanterar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna
www.hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.
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Information
Regler

32 § Föreskrifter om hantering av hushållsavfall – Hudiksvalls och Nordanstigs kommun:
…avfall från enskild avloppsanläggning får omhändertas på den egna fastigheten om det kan
ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö.
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används
i jordbruket (SNFS 1994:2).
Nedbrukning mm
Obehandlat avloppsslam får användas om det brukas ned senast inom ett dygn från spridningen
och användningen inte leder till olägenheter för närboende. (6 § SNFS 1994:2)
Avloppsslam får inte användas (7 § SNFS 1994:2):
1. på betesmark,
2. på åkermark som skall användas för bete eller om vallfodergrödor skall 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.
Tömningsintervall:
Slamavskiljaren ska tömmas med de intervall som anges i kommunens föreskrifter om
hantering av hushållsavfall. T.ex. ska tömning av slamavskiljare med ansluten WC ske minst
en gång per år för permanentbostäder.
Kontrollera med eventuella branschorganisationer
Kontrollera med dina eventuella branschorganisationer (t.ex. Arla, Krav, LRF) vad de har för
regler och hållning till spridning av avloppsslam.
Om tillstånd beviljas av kommunen behöver det inte innebära att din branschorganisation
godkänner slamspridningen.

