
 

 

Alingsås kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Bygg- och miljöavdelningen 

Postadress: 441 81 Alingsås 
Besöksadress: Sveagatan 12 
Telefon (växel): 0322-61 60 00 

miljo@alingsas.se  
alingsas.se  

 

 

Anmälan om eget omhändertagande av slam 
(enligt § 45 avfallsförordningen och 5kap § 9 renhållningsordningen). Utdrag ur renhållningsordningen 
om bestämmelser beträffande eget omhändertagande av slam finns på blankettens baksida. 

 
Fastighetsbeteckning 

Namn 

Adress 

Postadress 

Personnummer E-post 

Telefonnr, bostad Telefonnr, mobil Telefonnr, arbete 

Typ av fastighet:  Jordbruksfastighet  annan    

 
Jordbruksfastighet 

 
 

Ange slambrunnar utanför fastigheten som ska tömmas 
 
Brunn 1 

Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsägarens namn & adress: 

Fastighetsägarens namnunderskrift 

 
 
Brunn 2 

Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsägarens namn & adress: 

Fastighetsägarens namnunderskrift 

 
 
Brunn 3 

Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsägarens namn & adress: 

Fastighetsägarens namnunderskrift 
 

Beskriv vilken utrustning som finns tillgänglig för tömning och spridning av slam: 
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Postadress: 441 81 Alingsås 
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Hämtning av slam från ovanstående fastighet/fastigheter kommer i och med denna anmälan att upphöra. 
 

Lagring 
 

Kommer slammet att lagras under minst 6 månader efter tömning? 
 
 Ja  Nej (slammet kommer att brukas ned inom ett dygn efter spridning) 

Om ja ange hur och var 

Spridning, Ange på bifogad karta var spridning kommer att ske 
 

På vilken typ av mark kommer slammet att spridas 
 
 Åkermark, ange på vilken gröda……………………………………………………………………………… 

 
 Energiskog 

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

 
 
Annan fastighet än jordbruksfastighet 
Beskriv vilken utrustning som finns tillgänglig för tömning och avvattning av slam: 

Beskriv på vilket sätt slammet kommer att komposteras: 

 
Registrering av personuppgifter 
Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i 
Miljöskyddsenhetens datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i bilagan 
”Så behandlar vi dina personuppgifter”. 

 
Avgift 
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för avgifter inom Miljöbalkens område. Avgiften för 
handläggning av anmälan om eget omhändertagande av slam är för närvarande (2021-01-11) 
2 000 kr. Normalt sker avgiftshöjningar i början av varje år. 

 
 
 

Underskrift Ort och datum 
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Ifylld blankett skickas till: Miljöskyddsnämnden, 441 81 ALINGSÅS 

 
 
Utdrag ur Alingsås kommuns Avfallsföreskrifter 

 
5 kap. §9 Eget omhändertagande av slam 
Innehavare av jordbruksfastighet får själv tömma och sprida slam från slamavskiljare och 
sluten tank på den egna fastigheten om följande förutsättningar är uppfyllda: 

 
1. Slammet sprids och myllas ned på brukad åkermark på den egna fastigheten. 
2. Fastighetsägaren har tillgång till sug- och spridarutrustning för tömning och spridning av 
slam. 

 
Innehavare av annan fastighet än jordbruksfastighet får själv tömma och kompostera slam från 
slamavskiljare om fastighetens avloppsanordning har kompletterats med särskild utrustning för 
tömning och avvattning av slam samt om man har komposteringsanläggning. 

 
Anmälan om eget omhändertagande av slam ska ske till Miljöskyddsnämnden enligt § 45 i 
Avfallsförordningen. 

 
 
Övrig Information 
Om du brukar ned avloppsslammet inom 24 timmar behöver slammet inte vara behandlat. 
Användningen får inte leder till olägenhet för närboende. Om nedmyllning inte sker i anslutning 
till spridningen måste slammet vara behandlat. Slammet anses som behandlat efter 
långtidslagring (under minst 6 månader) eller något annat som avsevärt minskar risker för lukt 
och smittspridning när slammet används. Långtidslagring ska ske på ett sådant sätt att 
avrinning till omgivande mark och vatten ej sker. 

 
Du får inte använda slammet på: 

• Betesmark 
• Åkermark som du ska använda till bete eller när du kommer att skörda vall inom 10 

månader 
• Mark där du odlar bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt som inte växer på träd 
• Mark där du inom 10 månader ska odla bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker 

som normalt är i direkt kontakt med jorden och konsumeras råa 
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