
 

 

 
Ansökan om eget 
omhändertagande av avloppsslam 
 
 

 
 
Sökande och fastighet  
Fastighetsägare (uppge samtliga fastighetsägare) 
 

 
 
Fastighetsbeteckning 
 
 

Adress där avloppet finns 

Antal personer som använder avloppsanläggningen 
 

E-post till kontaktperson (beslut kommer på e-post) 
 
 

Telefonnummer till kontaktperson 
 
 

Namn (dit fakturan ska gå) 
 

Adress (dit fakturan ska gå) 
 
 

Postnr, ortnamn (dit fakturan ska gå) 

 

Uppgifter om boendet 
Fritidshus     Permanentboende  Annat: _______________________________ 
 

Uppgifter om avloppsanläggningen 
 MittSverige Vatten och Avfall tömmer brunnen i dagsläget 

 Anläggningen har tillstånd/är anmäld *       Kommer att söka tillstånd/göra anmälan 

 Trekammarbrunn   Tvåkammarbrunn   Annat:……………………………………… 

 Infiltration                          Markbädd                          Annat: …………………………………….. 

 WC är ansluten till slamavskiljaren  WC är ej ansluten till slamavskiljaren  

Är mellanväggarna (hela inredningen) utan skador och finns T-rör (eller motsvarande)?  Ja           Nej 

*  För att få tillstånd för eget omhändertagande krävs att anläggningen har tillstånd eller är anmäld 
 

Omhändertagandets omfattning 
Ansökan avser endast omhändertagande av slam som uppkommer på den egna fastigheten. 

 Ja   
 

Vilken teknik/utrustning ska användas vid slamtömning och spridning?  
 

 

 

 

      Vänd! 

(15) 



 
 
   
 
Kommer slammet att brukas ned i samband med spridning? 

 Ja   

 Nej  Om ”Nej”, beskriv: _________________________________________________________ 

 
Typ av grödor som odlas där slammet kommer att spridas  
 

 

 
 
 
 
 
Avgift  
Du betalar en fast avgift för tillståndet som motsvarar 2 timmars timavgift.  
Avgiften hittar du på www.sundsvall.se/taxormiljokontoret 
 
 
     
 
_________________________________________________________________________________ 
Underskrift kontaktperson fastighetsägare Datum 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande    
        
 
 
 

Skicka in din ansökan, senast 1 april till: miljonamnden@sundsvall.se. 
 
 
 
 
 
 

 
Miljökontoret, 851 85 Sundsvall 

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4 
Telefon: 060-19 10 00 växel, 19 11 90 expedition 

E-post: miljonamnden@sundsvall.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar 
eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via www.sundsvall.se/personuppgifter. Där hittar 
du även kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud. Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen telefon 08-657 61 00.  
Se även www.datainspektionen.se/kontakta-oss 
               2020-10-14 
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