
Ansökan skickas till: 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 88 

362 22 Tingsryd 

Ansökan om eget 
omhändertagande av slam 

Allmänna uppgifter 
Sökandens namn Personnummer 

Postadress Postnr. Ort 

Telefon e-post

Ansökan gäller adress Ort 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Abonnentnummer Antal personer i hushållet 

Fastigheten är en 

□ Permanentbostad □ Fritidsbostad

□ Obebodd

Tömning kommer att ske*: 

□ Varje år □ Vartannat år

* För normalhushåll med permanent boende bör tömning ske varje år, för fritidsboende kan tömning ske
vartannat år

Spridning
Slam från enskilt avlopp ska spridas på lämplig mark där det nedbrukas inom ett dygn för att 
minimera smittskyddsrisker. Lämplig mark betyder öppen, plan åkermark. Marken ska kunna ta emot 
avfallet för att förhindra risk för smittspridning genom ytavrinning. 

Fastighetsbeteckning för fastighet där spridning ska 
ske: 

Ansvarig person för tömning, spridning, 
utrustning: 

Tillgänglig areal för slamspridning: 

Skäl för ansökan 



Information 
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att 
informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att 
begära utdrag eller rättelse. 

OBS! Alla uppgifter måste fyllas i för att ansökan ska kunna behandlas. 

För handläggning av ansökan utgår en avgift i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Jag förbinder mig att meddela om ovan angivna förhållanden ändras i framtiden. 

Underskrift 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Utdrag ur renhållningsordningen för Tingsryds kommun 

§ 6 Undantag från renhållningsordningens bestämmelser

Efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kan 
samhällsbyggnadsnämnden medge undantag från renhållningsordningens bestämmelser i 
följande fall: 

6.2 Egen tömning och slutligt omhändertagande av slam 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kan få tillstånd att själv tömma och omhänderta 
slam från slamavskiljare eller sluten tank på den egna fastigheten. 
Förutsättning för befrielse från hämtning är att innehavaren har tillgång till lämplig tömnings- och 
spridningsutrustning samt erforderlig ägd eller arrenderad mark, där slammer kan spridas utan 
hälso- och miljömässiga risker. Detta innebär att fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare inte 
äger rätt att anlita annan än av kommunen godkänd entreprenör för tömning- och spridning. 
Nedmyllning skall ske snarast efter spridning. 

Tömning skall ske med den regelbundenhet som föreskrivs i denna renhållningsordning. 

Fastigheter i anslutning till en jordbruksfastighet som uppfyller lagar, förordningar och 
föreskrifter rörande slam, samt ovanstående krav kan få tillstånd att ordna sin slamtömning 
genom jordbruksfastighetens försorg. Avtal med jordbruksfastighetens ägare skall bifogas 
ansökan 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida

Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 441 77 mbf@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se
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