Anmälan om eget
Omhändertagande av slam

Sökande

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn

Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer och Postort

Postnummer och Postort

Tel bostad

Tel bostad

Tel arbete

Tel arbete

Organisationsnummer/personnummer

Organisationsnummer/personnummer

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Fritidsboende

Permanentboende

Antal boende på fastigheten:

st

Uppgifter om avloppsanordningen
3-kammarbrunn

2-kammarbrunn

Slamavskiljarens volym:

Sluten tank

Minireningsverk

Fabrikat:

WC anslutet till slamavskiljaren
Slutna tankens volym:
Minireningsverkets fabrikat:

WC ansluten till reningsverket

Avloppsanordningen godkänd år:

Uppgifter om egen behandling av slam
Beskriv hur slam tas upp:

Kompostbehållarens fabrikat eller typ:

Annan form av omhändertagande:

Spridning av komposterat slam (plats och areal):

Forts nästa sida

Skäl för anmälan
Kommunens renhållningsentreprenör kan inte slamsuga avloppsanordningen
Annat skäl:

För handläggning av anmälan tas en avgift ut motsvarande två timavgifter (BDT-avlopp) resp
tre timavgifter (WC-avlopp) enligt gällande taxa för miljöbalken.

Underskrift
Datum

Sökande

Uppgifterna registreras för angivet ändamål samt i övrigt för nämndens tillsynsverksamhet och för statistiska ändamål.

Anmälan sänds till
Österåkers kommun Miljö- och hälsoskyddsenheten
18486 Åkersberga
Tel 08-540 813 00
e-post miljoskydd@osteraker.se
Kopia till:

MHN delegation, Rslagsvatten AB 184 86 Åkersberga, Pärm

Exempel på anvisningar för kompostering av slam från slamavskiljare för
BDT-avlopp
KONSTRUKTION
Kompostering av slam skall ske i vattentäta och ventilerade behållare med tät botten. Volymen skall
vara 2 x 0,5 m3 för fritidsboende och 2 x 1 m3 för permanentboende. Två behållare eller behållare
med två fack underlättar skötsel och kompostering .
Behållaren/na kan antingen utföras av betongringar med gjuten botten eller gjutas på plats.
Alternativt kan behållare av glasfiberarmerad plast eller annat beständigt material användas (behållare
för kompostering finns på marknaden). Ventilationsöppningar skall vara försedda med insektsnät så
att flugor inte kan komma in i behållaren.

PLACERING
Kompostbehållarna placeras på den egna fastigheten på betryggande avstånd från vattentäkt, och
inte närmare tomtgräns än 5 meter.

SKÖTSEL
I slamavskiljaren finns ytslam och bottenslam. Slammet avskiljs med hjälp av en sil, skopa med hål
eller annan avvattningsanordning, exv pump.
Vid användningen fylls en behållare i taget för att få tillräckligt lång komposteringstid. Botten täcks
med 1-2 dm tjockt lager torvmull, varefter slammet varvas med torvmull, så att all fuktighet sugs
upp. Till komposten kan även tillföras torrt löv och gräs. Gröna, ”saftiga” växtdelar och nyslaget
gräs bör undvikas. Överst läggs torvmull, löv och gärna kalk.
Under sommarhalvåret bör komposten omblandas minst en gång/månad. Komposten skall ligga i
minst ett år. Därefter kan innehållet användas som jordförbättringsmedel.
Kompostering, förvaring (förmultning) samt urtagning av slutprodukten skall ske på sådant sätt att
olägenhet inte uppstår.
Kompostbehållarna får inte placeras så att olägenhet uppstår för omgivningen.

OBS!
Beslut att kompostera slam, eller att omhänderta slam på annat sätt, gäller för nuvarande
fastighetsägare så länge nuvarande förhållanden råder.

