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Ifylld anmälan skickas till:

Dalslands miljö &
energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

(Plats för miljö- och energikontorets stämpel)

Ansökan om egen tömning av slamavskiljare
Sökande
Namn:

Person-/organisationsnummer:

Adress:

Postnr och postadress:

Telefon (dagtid):

Mobilnr:

Fastighetsbeteckning:

Kommun:

Åretruntbostad

Antal personer som normalt vistas i bostaden:

Fritidsbostad

Slamavskiljare tar emot avloppsvatten från:
WC

Bad, disk och tvätt

Annat: ___________________________________________________________

Tömningsanordning:

Beskriv tömningsanordningen, t ex gödselspridare med tank och pump:

Slammet kommer att spridas på åkermark. Areal __________hektar.

Slammet kommer att spridas på annan mark:

Slammet kommer inte att spridas direkt utan tas om hand på följande sätt:

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Reviderad: 2019-01-04

Telefon
0530–939430

E-post
kansli@dalsland.se

Ändrad av: AO

Org. nr.
222000-0877

_____
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Enligt kommunernas renhållningsordning är förutsättningarna för att en egen tömning av slamavskiljaren ska
tillåtas, att slamavskiljarens och tömningsanordningens konstruktion medger en effektiv slamtömning.
Vidare ska upptaget slam kunna omhändertas på ett från hygien- och miljösynpunkt riktigt sätt,
t ex spridning och nedbrukning på egen åkermark.
Normalt krävs också att avloppsanläggningen är godkänd av Dalslands Miljö- och Energiförbund.
Om Ni är osäkra på Er avloppsanordnings status, kontakta Dalslands miljö- och energikontor.
Slammet skall i så fall spridas när marken är otjälad, dock inte på betesvall, slåttervall, jordgubbsland,
grönsaksland mm eftersom det kan innehålla parasiter och bakterier i för stor mängd.
Spridningen ska ske så att inte närboende störs av lukt eller annan olägenhet.
Tömningsanordningen måste vara så konstruerad, att både yt- och bottenslammet kan tas omhand.
Skopa och hink snöre godtas inte.
En prövningsavgift motsvarande 1 timavgift tas ut för handläggning av ansökan, enligt Dalslands miljö- och
energiförbunds taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, som för närvarande är 976 kronor.
Prövningsavgift tas ut även vid avslag på ansökan.
Om ansökan beviljas, beror beslutets giltighetstid av bestämmelserna i respektive kommuns
renhållningsordning. Giltighetstiden kommer att anges i beslutet.

Behandling av personuppgifter
Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25
maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges
dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa
bestämmelser.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se.

Underskrift
Ort:

Sökandens underskrift:

Datum:

Namnförtydligande:

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Reviderad: 2019-01-04

Telefon
0530–939430

E-post
kansli@dalsland.se

Ändrad av: AO

Org. nr.
222000-0877

