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Ansökan om tillstånd för eget omhändertagande av avloppsslam 

Sökande 
Sökandens namn (person eller företag) 
 

Organisations-/personnummer 
 

Postadress (gata, box etc.) 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress till sökanden 
 

Telefon dagtid 
 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 
 

 

E-postadress till kontaktperson 
 

Telefon dagtid 
 

Faktureringsuppgifter 
Om inget annat anges här skickas fakturan till sökandens adress. Ska fakturan 
bokföras på särskilt kostnadsställe, fyll i fältet Referens. Vi gör inga ändringar i 
efterhand gällande fakturamottagare.  
Vill du ha e-faktura? Kontakta din bank redan idag och anmäl att du vill ha e-faktura 
från Svenljunga kommun! Vi har i dagsläget ingen möjlighet att skicka fakturan till 
en e-postadress. 

c/o 
 

Referens 
 

Postadress 
 

Postnummer och ort 
 

 Fakturan ska skickas till annan betalningsmottagare än sökanden, fullmakt med adressuppgift bifogas. 

Slambrunnar som ska tömmas, inkl. egen fastighet 
Om det är fler än tre brunnar går det bra att lämna en förteckning som bilaga. 

Fastighetsbeteckning 
 

Anläggningsadress 
 

Fastighetsägarens namn, adress och e-postadress 
 
 

Fastighetsägarens namnunderskrift (om annan än sökanden) 
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Fastighetsbeteckning Anläggningsadress 

Fastighetsägarens namn, adress och e-postadress Fastighetsägarens namnunderskrift (om annan än sökanden) 

Fastighetsbeteckning Anläggningsadress 

Fastighetsägarens namn, adress och e-postadress Fastighetsägarens namnunderskrift (om annan än sökanden) 

Brunnstömning 
Vilken utrustning används och hur utförs tömningen? Hur transporteras slammet? 

Behandling (hygienisering) 
 Slammet kommer inte att behandlas utan ska spridas direkt (inom 24 timmar) 

Slammet kommer att lagras i gödselvårdsanläggning, antal månader: 
 Gödselplatta, storlek (m3):  Flytgödselbehållare, storlek (m3): 

Djurslag: Antal djurenheter: 

Spridning 
 Entreprenör/maskinstation anlitas för spridning 

Entreprenörens namn och telefonnummer: 
 Egen utrustning används för spridning 

Vilken utrustning används: 

Spridning kommer att ske på 
 Egna arealer  Arrenderade arealer  Kontrakterade för gödselspridning 

Typ av grödor/marker: 
Kommer slammet att brukas ner i samband med spridning?  Ja  Nej 
Om Nej, beskriv varför: 

Underskrift 
Om du som skriver under ansökan är ombud för sökanden ska du bifoga en 
fullmakt där dina kontaktuppgifter framgår (namn, postadress, e-postadress och 
telefonnummer dagtid) samt vilka befogenheter du har, till exempel ansöka om 
tillstånd, ta emot delgivning och föra sökandens talan. 

Sökandens/ombudets underskrift Namnförtydligande 



Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till 
miljobygg@svenljunga.se. 

Avgift och handläggning 
Avgift för handläggningen av ärendet betalas enligt den taxa som fullmäktige har 
beslutat om. Taxan finns i sin helhet på kommunens webbplats, svenljunga.se. 
Faktura skickas separat. 

För att skynda på handläggningen av din ansökan ber vi dig att noga fylla i alla 
uppgifter och skicka med alla bilagor som krävs. En eventuell begäran om 
komplettering fördröjer handläggningen av ditt ärende. 

Vi kommunicerar i första hand via e-post så ange en e-postadress som du läser 
regelbundet. Vi kommer även att skicka beslutet till den e-postadress som du har 
angett. 

Upplysningar 
Observera att tillstånd från kommunen för eget omhändertagande av avloppsslam 
inte behöver innebära att berörda branschorganisationer (ARLA, LRF, KRAV med 
flera) godkänner slamspridningen. 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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