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Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall* och slam*
Enligt föreskrifter om avfallshantering, Borlänge kommun 2019-05-21
Toalettavfall* (latrin, urin och fekalier blandat) samt slam* benämns i blanketten med samlingsnamnet avloppsslam.

Att kompostera avloppsslam från det eget hushållet är förenat med hälso- och miljörisker. För att minimera smittorisken för människor och djur måste anordningar för och hantering av avloppsslam uppfylla såväl nationella
lagar som lokala föreskrifter. Vägledning om eget omhändertagande av toalettavfall och slam, se bilaga 1.

Sökande
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress (där avloppsslammet uppkommer)

Postnummer

Ort

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning (där avloppsslammet uppkommer)

Telefon

Sökanden är fastighetsägare

E-post

Ant. hushåll:

Ja

Nej

Tot. ant. personer

Ansökan avser permanentboende

Fritidsboende

nyttjas ca

veckor/år.

Kommunikation med anledning av ansökan ska ske via e-post (digitalt)

Jordbruksfastighet

Ska ske med post

Ifylls av hushåll och jordbruksföretag – följande slamfraktioner uppsamlas
Slam från slamavskiljare
a)
b)
c)

, MRV*

eller sluten tank

innehållande:

Wc + bdt (bad-, disk- och tvättvatten)
Wc
Bdt

Slam från mulltoa*
d)
e)
f)

innehållande:

latrin (urin + fekalier)
fekalier
urin (separerad från fekalier)

*Ingen ansökan krävs för förbränningstoalett

*MRV = minireningsverk alt. markbädd på burk.
Utöver ovannämnda slamfraktioner uppsamlas också:
fosforslam

lecakulor

torv (gråvattenfilter)

Annat, uppge vad:

Ifylls av hushåll – kompostering av slamfraktioner
Jag har tagit del av informationen i bilaga 1 Eget omhändertagande av toalettavfall & slam
Ingen urinseparering

Nej

Toaseparerad urin uppsamlas

För spridning av avloppsslam och urin ska uppgifter om tomtareal ifyllas.
varav trädgårdsland

Ja

m2

, rabatter

m2

m2

Total tomtyta
och gräsmatta/äng/skogsmark

Komposterbar mull får inte läggas närmare än 10 meter från dricksvattentäkt/-brunn

m2

Uppfylls

Innan spridning får ske på den egna tomten ska avfallsslag a) – e)* ovan långtidskomposteras.
*Bdt-slam som endast innehåller fraktionen från diskvatten behöver inte varmkomposteras.

Postadress
Miljökontoret, 781 81 Borlänge
Besök: Palladium, Sveavägen 21

Telefon Servicecenter
0243-740 00

E-post/webb-sida
miljokontoret@borlange.se
www.borlange.se
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st.
st

Jag har

varmkompost/varmkomposter, á
långtidskompost/långtidskomposter.

liter
Egentillverkad*
alt. inköpt
kompost
Kompostmull tillförs under säsong kontinuerligt till friland.

Produktnamn varmkompost
Fraktioner av fosforslam, lecakulor, torv och diskvattenslam kan spridas direkt på tomten/i trädgården eller komposteras utan
varmkompost. Urin bör spädas 1:8 – 10 med vatten innan trädgårdsbevattning.
*Kompostritning ska bifogas.

Ifylls av hushåll – följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett
Situationskarta kan laddas ner från Lantmäteriet kartbas: Min Karta (lantmateriet.se).



Kompostens tomtplacering
Avstånd till vattendrag/sjö




Kompostens avstånd till tomtgräns
Avstånd till dricksvattentäkter




Avstånd till grannhus
Kompostritning (egentillv.)

Ifylls av jordbruksföretag – omhändertagande av obehandlad1) avloppsslam
1)Inte

rötad eller komposterad

Förutsättningar och villkor för jordbruksföretagens användning av avloppsslam till gödselmedel inom jordbruket regleras i
Jordbruksverkets informationsblad2). De huvudsakliga kraven i informationsbladet sammanfattas nedan.
2)Användning

I.
III.

av avloppsslam på jordbruksmark (Jordbruksverket)

Krav på innehåll av tungmetaller enligt lag 1998:944.
Skydd av miljö, särskilt mark, enligt NSF 1994:20.

II.

Miljöhänsyn vid användning enligt SJVFS 2004:62.

Obehandlad avloppsslam får nyttjas på jordbruksmark om slammet myllas ner inom ett dygn och användningen inte leder till
olägenheter för närboende. Följande marktyper är undantagna för nyttjande av obehandlad avloppsslam på jordbruksmark:




betesmark

åkermark som ska betas eller inom 10 månader skördas på vall från spridningstillfället
mark med odling av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt, undantaget fruktträd
mark där odling ska ske av bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker som är i kontakt med jorden och konsumeras råa om
skörd beräknas inom 10 månader
Spridning ska ske på egen eller brukad fastighet. Det är inte tillåtet att samla upp och sprida slam från andra fastighetsägare.
Spridning sker på:

egen jordbruksmark i kommunen
egen jordbruksmark i annan kommun*

Tidpunkt för spridning:

*Uppge kommun samt fastighetsbeteckning om spridning sker på jordbruksmark i annan kommun än där avfallet uppkommit.
Kommun/kommuner:
Fastighetsbeteckning/-ar:

Datum och underskrift av sökanden
Datum

Namnunderskrift

Inskickande av ansökan
Anmälan/ansökan skickas via e-post till:
eller via post till:

miljokontoret@borlange.se

Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge

Information
Enligt Taxa för miljönämndens arbetsområden inom miljö och hälsoskydd, fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-12 (§ 250),
reviderad 2020-11-19 (§ 103), tar miljönämnden ut en rörlig timavgift för handläggning av eget omhändertagande av toalettavfall
och slam. För 2021 är avgiften 992 kr per timme.
Lämnade uppgifter kommer att registreras i en databas och behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning (General Data Protection Regulation). Kontakta servicecenter för mer information om hur Borlänge kommun
behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.
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