Ansökan om eget omhändertagande av
latrin/slam/urin
Ansökan skickas till:
Tillsynsnämden
Box 53
578 22 ANEBY
Sökande
Fastighetsadress

Fastighetsbeteckning

Namn

Organisations-/personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefon

Postnummer och postort

E-mail

Ansökan avser

Mottagare

Typ av fastighet

Latrin

Lantbrukare

Permanentbostad

Slam

Annan entreprenör

Fritidsbostad

Urin

Eget omhändertagande

Annat: _______________

Förbrukad fosforfälla/
kalkfilter
Lantbrukare/Annan entreprenör
Namn

Organisations-/personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefon

Postnummer och postort

E-mail

Eget omhändertagande latrin/slam
Ange tillverkare för slamavvattning:
Hygienisering sker genom kompostering
Förmultningstoalett, ange tillverkare:

Hygienisering sker på annat sätt, ange:
_______________________________________

_________________________________ _______________________________________
Latrinkompost, ange tillverkare:
_______________________________________
_________________________________
Egenbyggd latrinkompost, se baksidan
VÄND →

Förutsättningar för eget omhändertagande av latrin/slam
För eget omhändertagande av slam gäller att slammet ska avvattnas och hygieniseras. Även latrin ska
hygieniseras. Hygienisering innebär att bakterier och virus avdödas för att minska riskerna för smittspridning. Hygienisering kan ske genom kompostering minst 6 månader. Komposteringsbehållarna
ska vara
• isolerade
• ha tät botten med upphöjda kanter
• vara skadedjurssäkra, dvs inga springor eller hål är större än 5 mm
• ha tättslutande lock
• vara ventilerade
Komposten får inte tillföras kemikalier såsom saneringsvätskor eller andra giftiga ämnen.
Förutsättningar för eget omhändertagande av urin
Urin ska samlas upp i täta behållare utförda i åldersbeständigt material som tål högt pH. Urinen ska
endast spridas under växtsäsongen på växande gröda. Urinen bör även myllas eller vattnas ned så snart
den spridits för att minimera risken för lukt och kväveförluster.
Förutsättningar för omhändertagande i lantbruket
För omhändertagande i lantbruket gäller att slamavskiljaren ska finns på egen eller närboendes fastighet. Det måste också finnas tillräcklig spridningsareal. Obehandlat avloppsslam får enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 1994:2 användas om det brukas ned senast inom ett dygn från spridningen. Det får
inte användas på
1. på betesmark,
2. på åkermark som ska användas för bete eller om vallfodergrödor skall skördas inom tio månader
räknat från spridningstillfället,
3. på mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt eller
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.
Frågor
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta miljöenheten på tel 0380-46100 (växel).
Information
Bifoga gärna produktblad, ritningar eller andra handlingar och beskrivningar som är relevant för ansökan. Offentlig tillsyn kan komma att utföras, även utan föranmälan.
Handläggningsavgift
Handläggningsavgiften är 700 kr och tas ut även om ansökan inte beviljas.
Namnteckning
Jag har tagit del av informationen ovan. Jag är medveten om att undantag från lokala föreskrifter om
avfallshantering för Aneby kommun är personligt, kan tidsbegränsas och kan återkallas om förutsättningarna ändras eller om olägenheter ur miljö– och hälsoskyddssynpunkt uppstår.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

I enlighet med 25§ Personuppgiftslagen meddelas att dina personuppgifter kommer att behandlas i samband med handläggning av detta ärende.

