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1(2)

Ansökan om egen slamtömning enligt
renhållningsordning för Bjuvs, Klippans,
Perstorps och Örkelljunga kommuner

Sökande
Namn
Adress

Kundnummer hos LSR/NSR/ Nårab

Postnummer

Ort

Personnummer/organisationsnummer

Telefon/ mobiltelefon

E-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress

Postnummer

Ortnamn

Postnummer

Ortnamn

Fastighetsägare om annan än ovan
Adress

Tömning
Egen tömning önskas starta den ________________
och omfatta

slamavskiljare

sluten tank

urintank

fosforfälla

minireningsverk, typ________________

Utrustning för tömningen __________________________________________________________________________

Spridning
Spridningen ska ske på fastighet:_______________________________ (bifoga karta som visar var spridningen ska ske)
spridning tillsammans med annan gödsel

materialet sprids separat

Jag har lantbruk med djurhållning, djurslag:________________, antal djur: ________________
Jag har lantbruk utan djurhållning
Jag tar emot stallgödsel/annat organiskt gödselmedel, typ: ________________, mängd: ________________
Jag avyttrar stallgödsel, djurslag: ________________, mängd: ________________
Spridningsmetod:
nedbrukning på åkermark,

utspridning i växande gröda,

annat:_______________________________

Tillgänglig spridningsareal:______________

Oktober 2018

Gröda på spridningsarealen: __________________________________________________________________________
Vid spridning av slam i växande gröda, hur ska hygieniseringen gå till?

Postadress
Box 74
264 21 KLIPPAN

Besöksadress
Storgatan 50 C
Klippan

Telefon
0435-78 24 70

E-post
info@smfo.se

Hemsida
www.smfo.se
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Övriga upplysningar

Krav på hanteringen

Observera att spridning av slam på jordbruksmark endast kan beviljas om hanteringen sker i enlighet med restriktionerna
och karenstiderna i slamkungörelsen (SNFS 1994:2). Eget omhändertagande kan bara beviljas för slam från det egna
hushållet för spridning på den egna fastigheten.
Enligt renhållningsordningarna för Bjuvs, Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner kan endast jordbruksfastigheter få
tillstånd till eget omhändertagande. I Bjuv för max 8 år i taget och i övriga för max 6 år i taget. Renhållningsordningen för
Svalövs kommun innehåller inte motsvarande villkor för fastighetstyp och giltighetstid utan detta avgörs vid behandling av
anmälan.

Avgift
Vi tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Eftersom taxan kan ändras bör du alltid titta i den aktuella
taxan, som du hittar här www.smfo.se/avgifter-och-taxor/
Avgiftens storlek beror på hur många timmar handläggningen tar, även avslag debiteras. Därför är det viktigt att du fyller i
blanketten korrekt. Om vi behöver begära in kompletteringar så tar handläggningen längre tid än normalt vilket innebär en
högre kostnad.

Personuppgifter

De uppgifter som lämnas i denna ansökan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision.
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.

_________________________________________________________________________
Datum
Underskrift

Postadress
Box 74
264 21 KLIPPAN

Besöksadress
Storgatan 50 C
Klippan

Telefon
0435-78 24 70

E-post
info@smfo.se

Hemsida
www.soderasensmiljoforbund.se

