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Datum ........................... 

Ansökan om  
- Eget omhändertagande av avloppsslam
- Förlängt hämtningsintervall för tömning av slamskiljare

Ansökan 

Fastighetsbeteckning Personnummer

Fastighetsägare 
Namn Telefon

Adress Fax

Postnummer och ort E-post

Fastigheten används som:
Permanentbostad Fritidsbostad Antal personer: ...................................................

Ansökan avser: 
Eget omhändertagande av avloppsslam Förlängt hämtningsintervall 

Slamavskiljarens våtvolym: .............................. m3 

Eget omhändertagande av avloppsslam 
Fastighetsbeteckning (-ar) på spridningsmark: ..............................................................................................

Typ av mark som slammet ska spridas på: ....................................................................................................

Spridningsareal: ...................................  m2 

Maskinell tömningsanordning: .......................................................................................................................

Transportsätt: ................................................................................................................................................

Spridningsanordning: .....................................................................................................................................

Metod för nedmyllning: ..................................................................................................................................

Tidsperiod mellan spridning och nedmyllning: ...............................................................................................

Finns arrendeavtal för spridningsytan? Nej    Ja, avtalet går ut: ......................................................

Information om 
Ansökan/anmälan, 
se sista sidan 

Samhällsförvaltningen 
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Karta bifogas med markeringar om spridningsyta, närliggande vattentäkter, vattendrag och bostadshus

Förlängt hämtningsintervall 
Är avloppsanläggningen godkänd? Ja, årtal: ..................    Nej 

Ange skäl för förlängt hämtningsintervall 

.......................................  .....................................................................  .......................................................................  Datum Namnunderskrift Namnförtydligande

Ansökan skickas till samhallsforvaltningen@harnosand.se eller till Härnösands kommun, 
Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand 

Avfallsföreskrifter för Härnösands kommun

Eget omhändertagande av avloppsslam/urin 
31 § Kompostering av latrin från fastigheten får, efter ansökan, medges i särskild därför avsedd 
anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för 
omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen på fastigheten. Ansökan om 
omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av 
anläggningen. 

Eget omhändertagande av avloppsslam/urin kan medges om spridning sker på sådant sätt att 
smittrisken bryts. Slammets/urinens näringsinnehåll skall komma till nytta genom odling och utan 
olägenhet från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

Utsträckt hämtningsintervall
33 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som 
äger anläggningen efter ansökan till samhällsnämnden medges utsträckt hämtningsintervall för 
tömning av slamavskiljare avseende permanentbostad. Förlängt intervall kan medges under 
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. En förutsättning är att avloppsanläggningen uppfyller 
gällande krav enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för 
hushållsspillvatten.

Maximalt två års hämtningsintervall kan medges. Undantag medges för högst sex år i taget. Därefter 
måste ny ansökan göras. 

Enpersonshushåll i permanentbostad kan efter ansökan få förlängt hämtningsintervall med hämtning 
vartannat år om avskiljaren uppfyller Havsoch vattenmyndighetens allmänna råd om små 
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Avgift
Enligt kommunfullmäktiges beslut uttas en avgift på: 
2 234 kronor för ansökan om eget omhändertagande av slam. 
1 117 kronor för ansökan om förlängt hämtningsintervall av slam.

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

Underskrift

https://www.harnosand.se/gdpr
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