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Ansökan
Eget omhändertagande av slam från avloppstankar och brunnar
Båstads kommun                  
 
Samhällsbyggnad
Postadress: 269 80 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se 
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Fastiget
Fastigheten omfattar ca 
ha åkermark
Fastigheten omfattar ca 
ha betesmark
Jag har tagit del av bifogade bestämmelser i renhållningsordningen för Båstads kommun angående eget omhändertagande av 
slam från avloppsbrunnar och tankar.
 
Jag förbinder mig att följa villkoren. Jag är medveten om att beslutet annars kan komma att upphävas av 
samhällsbyggnadsnämnden.
Fastighetsägarens underskrift
Skicka in denna sida, och behåll sida 2 själv. 
BESTÄMMELSER ANGÅENDE EGET OMHÄNDERTAGANDE AV SLAM FRÅN 
AVLOPPSBRUNNAR OCH TANKAR
RENHÅLLNINGSORDNINGEN KAP 5 §5
 
Egen tömning och spridning av slam
 
Egen tömning och spridning av slam från slamavskiljare och slutna tankar kan medges efter ansökan 
till Samhhällsbyggnadsnämnden.
 
För att beviljas dispens krävs dock:
 
att sökande förfogar över egen eller arrenderad odlingsbar mark. Vid odling av rotfrukter potatis, grönsaker och liknande får 
spridning av slam ej ske under vegatationstiden.
 
att spridning av slammet inte sker på sådant sätt att olägenhet uppstår för närboende eller att förorening av vattendrag eller 
vattentäkter riskeras.
 
att spridning på tjälad eller snötäckt mark ej sker.
 
att nedbrukning sker i omedelbar anslutning till spridningen, dvs inom 4 timmar
 
att avloppsanläggningen vid fastigheten har en längre gående rening än slamavskiljning enligt miljöbalkens bestämmelser.
Därmed avses att avloppsvattnet efter slamavskiljning avleds till infiltrationsanläggning eller markbädd före utsläpp i recipient.
 
 
Övrig information
I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Information om detta finns på www.bastad.se  
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