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Ansökan om tömning av egen slamavskiljare och spridning  

av slam på jordbruksmark 

enligt föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun 

Blanketten skickas till  

Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala.  

Avgift 

Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Sökande 
Namn Organisations-/personnummer 

  
Adress Telefon bostad 

  
Postnummer och ort Telefon arbete/mobil 

  

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

 

Hantering av slam 
Vilken utrustning används för att tömma slamavskiljaren? 

 
Spridningsareal 

 
Lagring utan ytterligare tillförsel kommer att ske i  

 12 månader  Annan tidsperiod 

Beskriv hur lagring kan ske utan att ytterligare avloppsvatten, slam, gödsel osv. tillförs under lagringstiden 

 

Bifoga en karta över fastigheten och se till att följande framgår 

• Spridningsarealen 

• Var slammet lagras 

• Närliggande vattentäkter 

• Eventuellt närliggande sjöar och vattendrag 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

   
Dina personuppgifter behandlas och skyddas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med insamling och behandling är handläggning av 

ansökningar om tömning av egen slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksmark och den rättsliga grunden för detta är myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Vi delar dina 

uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på 

www.uppsala.se/gdpr. 

  

http://www.uppsala.se/gdpr
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Förutsättningar för att sprida eget avloppsslam på jordbruksmark 

Du som brukar åkermark har möjlighet att få sprida slam från fastighetens slamavskiljare eller minireningsverk på åkermarken. 

Du måste kunna lagra slammet minst tolv månader utan att tillföra mer slam eller annan näring (t ex gödsel). Du måste skicka en 

skriftlig ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi skickar ett skriftligt beslut som svar på din ansökan. Om du kan uppfylla 

lagringskraven får du dispens från kommunal slamtömning. 

Varför behövs lång lagring av avloppsslammet? 

Avloppsvatten från bostäder kan innehålla sjukdomsframkallande bakterier (t ex VTEC och salmonella) som vid användning som 

gödsel riskerar infektera livsmedel och dricksvatten. Bakterierna kan leva länge i miljön, särskilt om de tillförs näring t ex i form av 

mer avloppsvatten eller gödsel. 

Vilka krav ställs på lagringen? 

Avloppsvatten, slamavskiljarslam, latrin eller fekalier från bostad måste lagras i tät behållare i minst 12 månader innan det får 

spridas på som gödningsmedel. Under lagringstiden får ingen näring i form av till exempel: avloppsvatten, slam, latrin, urin, 

fekalier, hushållskompost eller gödsel, tillföras till behållaren. 
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