ANMÄLAN
Om eget omhändertagande av slam,
urin, kemslam eller material från
fosforfälla enligt § 29 och 30 Föreskrifter om
avfallshantering för Eslöv, Höör, Hörby

Miljö- och Samhällsbyggnad
241 80 Eslöv

Avgift för handläggning av anmälan uttages enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Sökande
Person/organisationsnummer

Namn

E-post

Adress

Telefon

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn
Telefon arbete
Utdelningsadress

Telefon bostad

Postadress
Anmälan avser slam, urin, kemslam eller material från fosforfälla enligt § 29 och 30 som
uppkommer i avloppsanläggning tillhörande bostad för:

□ jordbruksfastighetens brukare
□ på jordbruksfastigheten anställd
□ annat hushåll

Antal hushåll:

Anmälan avser

□ slam från slamavskiljare
□ urin från sluten tank

□ kemslam från minireningsverk
□ material från fosforfälla

Antal brunnar för vilka dispens sökes:
Djurhållning:

□ suggor, antal:
□ annat(

□ nötkreatur, antal:
□ slaktsvin, antal:

), antal:

Gödselvårdsanläggningen omfattar:

□ flytgödselbehållare
□ gödselplatta
□ urinbrunn

m3
m3

m3
För spridning av fast/flytgödsel och urin:

□ används egen utrustning
□ anlitas entreprenör/maskinstation

Firma:
Adress:
Telefon:

Miljö- och samhällsbyggnad
Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Stadshuset, Gröna Torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-624 54
E-post: maria.lantz@elsov.se/anna.emilsson@eslov.se Webb www.eslov.se

Brukad areal:……………ha
Arealer som utnyttjas för spridning av gödsel och urin är:

□ egna
□ arrenderade
□ kontrakterade för gödselspridning
Omhändertagandet av slammet kan genom egen försorg ske på ett fullt betryggande sätt utan
risk för olägenhet ur miljöskydds- eller omgivningshygienisk synpunkt.
Datum och ort

Underskrift

Namnförtydligande

Förutsättningar för eget omhändertagande av slam, urin, kemslam eller material från fosforfälla:
Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare, sluten tank, urin från urintank, material från
fosforfälla, kan medges om den erhållna slutprodukten kan användas inom den egna fastigheten (till
exempel lantbruksverksamhet). Bedömning görs i varje enskilt fall.
Material i fosforfällor ska byta vartannat år (enligt tillverkarens anvisningar) eller när utgående vattens pHvärde sjunker under 9.
Beslut
Utskrivningsdatum

Handläggningsavgift

Kommunstyrelsen beviljar ovanstående anmälan med följande föreskrifter:
• Tömning av slamavskiljare skall ske i samband med utspridning av naturgödsel, dock minst en
gång per kalenderår.
• Material i forsforfällor ska bytas vartannat år (enligt tillverkarens anvisningar) eller när utgåebde
vattens pH-värde sjunker under 9.
• De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller. Bristande skötsel och andra missförhållanden
som kan uppkomma kan leda till att beslutet hävs.
• Anmälningsskyldighet föreligger vid ändringar i förhållanden som motiverat anmälan och som
legat till grund för beslutet.
• Anmälan är personlig och gäller således ej om fastigheten byter ägare.
För kommunstyrelsen
_________________________________________
Underskrift

Information om Personuppgiftslagen (PUL)
De personuppgifter du lämnar i din ansökan/anmälan som behövs för att behandla ditt ärende kommer
att registreras i kommunens databas. Eslövs kommun behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna
i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om
hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du felaktigheter är myndigheten skyldig att på din begäran
rätta uppgifterna.
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