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Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret

ANSÖKAN OM EGET  
OMHÄNDERTAGANDE AV  
TOALETTAVFALL, SLAM OCH  
FOSFORBINDANDE MATERIAL
Enligt 15 kap. 25 § miljöbalken om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Postnummer Postort

Sökande
Namn Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress (om annan än den som ansökan avser) E-postadress

Postnummer Postort Telefon dagtid

Ansökan gäller

  Toalettavfall, ange typ av toalett (tillverkare, modell): ..............................................................................................

  Slam från slamavskiljare eller minireningsverk (tillverkare, modell): .....................................................................

  Fosforbindande material (vikt, fabrikat): ..................................................................................................................

Uppgifter om fastigheten

  Permanentbostad      Fritidsbostad som bebos..................... dagar per år

  Annat ange vad: ................................................................................................................................................

  Yta där spridning kommer att ske är ............................... m2 (gräsmattor, rabatter, trädgårdsland m.m.)

Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall
Här ska du beskriva: 1. Behållare för kompostering av latrin. 2. Hur komposteringen ska gå till. 3. Var och hur det
färdiga kompostmaterialet tas om hand. 4. Hur eventuell separat hantering och omhändertagande av urin ska gå till. 
Se upplysningar sida 3.

Postadress Besöksadress Telefon vxl Organisationsnummer        Webbplats
Miljökontoret Alva Myrdals gata 3D 016-710 10 00 212000-0357                eskilstuna.se
631 86 Eskilstuna E-post  
 miljokontoret@eskilstuna.se  
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Ansökan om eget omhändertagande av slam
Här ska du beskriva: 1. Teknisk utrustning för omhändertagande av slammet (pump, slamavattnare etc). 2. Hur 
kompostering ska gå till. 3. Var och hur slammet ska användas och spridas. Se upplysningar på sida 3

Ansökan om eget omhändertagande av fosforbindande filtermaterial
Här ska du beskriva: 1. Hur du lagrar filtermaterialet. 2. Var och hur du sprider det.

Handlingar att bifoga

  Avtal med transportör då annan plats än den egna fastigheten är aktuell för spridning.

  Avtal med markägare då annan yta än den egna fastigheten är aktuell för lagring och/eller spridning.

      Ange båda fastighetsbeteckningarna. 

  Annat ange vad: .....................................................................................................................................................

Underskrift
Datum Underskrift Namnförtydligande

Personuppgifter i ansökan behandlas enligt personuppgiftslagen. När du undertecknar ansökan medger du att informationen får lagras  
och bearbetas i register av miljö- och räddningstjänstnämnden.

Postadress Besöksadress Telefon vxl Organisationsnummer        Webbplats
Miljökontoret Alva Myrdals gata 3D 016-710 10 00 212000-0357                eskilstuna.se
631 86 Eskilstuna E-post  
 miljokontoret@eskilstuna.se  
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Upplysningar
Eget omhändertagande av toalettavfall, slam och fosforbindande material får beviljas 
om inte olägenhet för människors hälsa eller miljön riskerar att uppstå. 

Toalettavfall och slam ska efterkomposteras i minst två år eller omhändertas på 
annat hygieniskt godtagbart sätt. En kompostbehållare med två fack alternativt två 
separata kompostbehållare som fylls på växelvis ska användas. Behållare ska ha tät 
botten. Kompostjorden ska användas som jord-förbättringsmedel. Kompostprodukten 
ska dock inte användas på grönsaker, bär eller liknande. 

Observera att tillstånd från kommunen för eget omhändertagande på jordbruksmark 
inte behöver innebära att berörda branschorganisationer (Arla, LRF, KRAV med flera) 
godkänner spridningen.

Urin ska förvaras i täta behållare före spridning. Om urinen lagras några månader 
minskar förekomsten av eventuellt sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Tillstånd till eget omhändertagande innebär en dispens från det kommunala renhåll-
ningsmonopolet. Tillståndet är personligt och upphävs i samband med fastighetsför-
säljning eller om nyttjandet av fastigheten påtagligt förändras.  

Handläggning påbörjas när ansökan innehåller de uppgifter som behövs för  
bedömningen. Om ansökan är komplett är handläggningstiden normalt sex veckor.  
Observera! Invänta miljökontorets svar innan du gör inköp och startar arbetet.

En avgift, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige, kommer att tas ut i samband 
med prövning av din ansökan. Du kan läsa mer om den aktuella taxan på  
eskilstuna.se/miljokontoret
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