Växjö kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö
0470-410 00
Uppdaterad 2015-01-29

Ansökan om eget omhändertagande av slam
Att du själv tar hand om ditt avloppsslam kan medges om du kan ta hand om slammet på ett, ur
miljö- och smittspridningssynpunkt, bra sätt. Omhändertagandet bör ske på den egna fastigheten.
Det kan ofta uppfyllas på jordbruksfastigheter.
Avloppsslammet ska behandlas innan det används i jordbruket eftersom det kan innehålla
sjukdomsframkallande organismer. Smittrisken minimeras om slammet behandlas genom att
komposteras eller lagras i minst 6 månader i t.ex. en gödselanläggning.
Obehandlat avloppsslam får användas om det brukas ned senast inom ett dygn från spridningen.
Slammet räknas som obehandlat om det varken har behandlats biologiskt, kemiskt eller termiskt
eller lagrats under lång tid.
Avloppsslam får inte användas
•
•
•
•

På betesmark.
På åkermark som skall användas för bete eller skörd av vallfodergrödor, inom tio månader
räknat från slamspridningstillfället.
På mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt. (Spridning tillåts för
frukt på träd.)
På mark som ska användas för odling av bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker som normalt
är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa om skörden sker inom 10
månader räknat från spridningstillfället.

Efterhand som avloppet används ökar mängden slam i slamavskiljaren. Om slamavskiljaren inte
töms kommer slammet att passera genom slamavskiljaren vilket kan medföra att efterföljande
ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.
Användningen av avloppsslam får inte leda till olägenheter för närboende.
Allmänna uppgifter
Namn (fastighetsägare och sökande)

Telefon (dagtid)

Adress

Anläggningsnummer (se räkning)

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Antal boende på fastigheten

Typ av fastighet

 Helårsbostad

 Fritidsbostad

 Arbetsplats
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 Annat __________________

Uppgifter om slamhanteringen
Beskriv hur slammet kommer att omhändertas, lagras och spridas

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

En avgift på 959 kr/timme i handläggningstid kommer att debiteras i ärendet. Fakturan kommer att skickas separat.

Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och hälsoskyddsnämnden
För att vi ska kunna behandla din anmälan behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn,
personnummer/organisationsnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är
nödvändigtför vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi
behöver för verksamheten kan följderna bli att vi inte kan behandla din ansökan.
Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är
myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du är inskriven i vår verksamhet och som kommunen kan ha en
skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade,
raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat
registerutdrag. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är miljö- och hälsoskyddsnämnden. För att utöva dina rättigheter och
exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till nämnden genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till
miljokontor@vaxjos.se.
Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till
dataskyddsombud@vaxjo.se
Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter
hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se. Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat
dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

