Arvidsjaurs kommun
Miljö- och byggenheten

Ansökan om att själv kompostera sitt avloppsslam
Sökande
Namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon dagtid:

Postnummer

Ort:

Fakturaadress (om annan än sökandens):

Ansökan avser
Antal personer anslutna:

Permanentbostad
Fritidsbostad

Fasighetsbeteckning:

Besöksadress (om annan än ovan)

Avloppsanläggning
Är anläggningen tillståndsprövad hos
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden?

Anläggnings år:

Vad är anslutet till anläggningen?

Bad-, disk- och tvättvatten
WC-avlopp
annat uppge vad __________________________

Ja, datum _______________
Nej
Vet inte
Reningssteg efter slamavskiljare:

Infiltration

Markbädd

Annat_________________

Finns ej

Uppgifter om slamavskiljare (läs mer i informationen längst bak)
Volym:

---------- m

Antal kammare:

Fabrikat:

3

alternativt (om volym är okänd):
djup från inloppsrör till botten:

__________ m

djup från utloppsrör till botten:

__________ m

höjd på väggarna inne i brunnen: __________ m
diameter på brunnen:

__________ m

Eget omhändertagande av slam
Slamsugning utförs av:

Sökanden

Lantbrukare

Annat: ………………………………………………….

Tömning

Med pump

Typ av pump: ……………………………….

Annat:………………………………….

Storlek i liter: ………………………………..

Färdig tillverkad Typ………………....

Slamkompost

Egen tillverkning
Slamkomposten avvattnas till:

Avloppsbrunn

Annat:…………………………………………………………………………..………….

Lagringstid

Minst 6 månader

Annat:…………………………………………………………………………..………….
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Anledning till begäran om befrielse från slamhämtning

Bilagor

Observera att handläggningen inte kan påbörjas förrän ansökan är komplett!

Situationsplan (1:400 – 1:1000) där det framgår var avloppsanläggningen, slamkomposten, den egna och
grannars vattenbrunnar är placerade.

Att lämnade uppgifter är riktiga intygar:

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ansökan skickas till Arvidsjaurs kommun, Miljö- och byggenheten, 933 81 Arvidsjaur.

Information
Ansökan ska vara Miljö- och byggenheten tillhanda senast den 1 april det år ansökan avser.
Lagstiftning
I Arvidsjaur kommuns renhållningsföreskrifter finns reglerna om dispensen från den åliga slamtömningen:
24 § Anmälan om kompostering eller annat omhändertagande av hushållsavfall på den egna fastigheten handläggs av
miljönämnden. Ansökan om dispens från skyldighet att lämna avfall till kommunen såvitt gäller bestämmelser om
hushållsavfall prövas av miljönämnden. Anmälan och ansökan skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses
omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet skall ske
utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser.
Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning skall innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen
och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.
25 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under förutsättning att det kan
ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
27 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
från fastigheten, t.ex. matavfall skall anmäla detta skriftligen till miljönämnden. Kompostering av matavfall på fastigheten ska
ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten
skall ge utrymme för användning av den erhållna komposten. Miljönämnden skall översända kopia av anmälan till den
renhållningsansvariga nämnden och renhållaren.
28 § Kompostering av latrin från fastigheten får efter ansökan ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k.
förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten. Ansökan om
omhändertagande av latrin genom egen anläggning skall innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. Miljönämnden
skall översända kopia av beslutet till den renhållningsansvariga nämnden och renhållaren.
Dispensen gäller fastighetsägaren och beslutet upphör att gälla vid ägarbyte eller vid ändrade förhållanden på
fastigheten. Dispens kan upphävas om olägenhet uppstår.
Uppehåll i slamtömningen
Om din fastighet inte är bebodd eller avloppsanläggningen inte används ska du begära uppehåll i din slamtömning, men då
måste du fylla i en annan blankett än den här, kontakta Tekniska Förvaltningen på telefon 0960-155 75.
Kommunens hemsida
På kommunens hemsida www.arvidsjaur.se finns bl.a. möjlighet att skriva ut blanketter och läsa gällande
renhållningsföreskrifter.
Slamavskiljare
En slamavskiljare är en behållare i vilken avloppsvatten passerar genom olika rum (kammare). Kamrarna är
förbundna med korta passager där vattnet långsamt flödar från en kammare till en annan. Till en avloppsanläggning med
ansluten WC används oftast en trekammarbrunn som också är den vanligaste typen av slamavskiljare.
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Avloppsvattnet spolas genom inloppet in i första kammaren. Där separeras partiklarna (ex fekalier) från vattnet, de tyngre
sjunker till botten och bildar slamlager medan de lättare flyter upp till ytan och bildar flytslam. Vattnet mellan dessa lager
rinner vidare till nästa kammare där processen upprepar sig. Efter att vattnet gått genom tre kammare rinner det vidare till
exempelvis en infiltration eller markbädd.
För att slamavskiljaren ska fungera väl är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Då och då bör
slamavskiljaren inspekteras: Kontrollera att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga
kammare är slamavskiljaren överbelastad. Då kan den behöva tömmas oftare.
Nedan ses en skiss av hur en slamavskiljare kan se ut. Om du inte vet volymen på din slamavskiljare måste du mäta de
uppgifter som skall fyllas i på blankettens första sida; diameter samt djup från inloppet samt utloppet till botten på brunnen.
Observera att du inte behöver mäta brunnen om du känner till vilken volym din slamavskiljare har. Om du känner till fabrikat
går det ofta att kolla upp volymen på internet eller genom att fråga återförsäljaren.

Avgift
För handläggning av ansökan debiteras timavgift. Timavgiften för år 2015 är 920 kr. Avgiften uppräknas årligen med en
procentsats som motsvarar konsumentprisindex. Avgift tas ut även för avslag.
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL)
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig för miljöenhetens behandling av personuppgifter. De
personuppgifter du lämnat kommer att registreras för administration och uppföljning. Du har rätt att, efter skriftlig ansökan, ta
del av de personuppgifter som miljö- och byggenheten behandlar. För ev. rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och
byggenheten.
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