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ANSÖKAN OM HEL BEFRIELSE FRÅN 

SLAMTÖMNING / LATRINHÄMTNING OCH 

ANMÄLAN OM EGET OMHÄNDERTAGANDE 

AV AVLOPPSFRAKTIONER 

§ 33 Renhållningsordning i Ronneby kommun 
§ 45 Avfallsförordningen, Miljöbalken 
 

Tänk på! Ansökan ska vara inlämnad senast 4-veckor före den önskade ändringens startdatum. 

Ansökan inlämnad av 

Namn Personnummer 

Adress Fastighetsbeteckning 

Postnr Postort Fastighetens adress (om annan än abonnentens) 

Telefon bostad Telefon jobb/mobil Postnummer Postort 

E-postadress 

 
Ansökan/Anmälan avser 
 

Hel befrielse från latrinhämtning samt anmälan om kompostering av latrin eller fekalier på egen fastighet 

Hel befrielse från slamtömning samt anmälan om kompostering av slam på egen fastighet 

Hel befrielse från slamtömning samt anmälan om omhändertagande av slam på egen jordbruksfastighet 

Eget omhändertagande av urin 

 
Ansökan/anmälan avser 

        

        Permanentbostad  Antal personer i hushållet =  

           

        Fritidshus  Antal personer i hushållet = Antal nyttjandeveckor per år = 

 

Uppgifter om eget omhändertagande av latrin/fekalier 

Beskrivning av behållare för kompostering (t ex. ange fabrikat, modell eller bifoga skiss av egen konstruktion) 

Typ av toalett 

Behållarens volym 

                   

                            liter 

Har behållaren tät botten? 

 Ja   Nej  

Har behållaren ventilation? 

 Ja  Nej 

 

Avstånd från behållare till närmaste 

 

Grannbostad meter 

 
 
Dricksvattentäkt meter 
 

 

När under året sprids den färdiga kompostmassan? 

Var sprids den färdiga kompostmassan?   

                                                                                                                                                               Yta                                                                                                                                                                                                                                                

Avstånd från spridningsytan till närmaste 

Dricksvattentäkt =         meter 

 
Ytvatten (hav, sjö bäck, å) = 

 

  
meter 

 
Grannbostad = 

 
meter 

m 2 

http://www.ronneby.se/
mailto:mhkansli@ronneby.se


Ronneby kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Postadress 
Besöksadress 

Webbplats 

372 80 Ronneby 
Stadshuset 
www.ronneby.se 

Telefon 

E-post 

0457-61 80 00 
mbf@ronneby.se 

 

Uppgifter om eget omhändertagande av urin 
Beskrivning av behållaren för urin (t ex fabrikat, modell o.d.) 

 Behållarens volym 

 

                   m3 

Ska urin från annan fastighet ledas till samma behållare? 

 

 Ja   Nej 

Har behållaren ventilerad? 

 

Ja  Nej 

Är behållaren luftät? 

 

  Ja             Nej 

Beskrivning av hur spridningen ska gå till 

När under året ska urinet spridas? 

Var ska urinet spridas? 

Avstånd från spridningsplatsen till närmaste; 

 

Dricksvattentäkt =             meter    

Ytvatten (hav, sjö/bäck, å) = meter 

Grannbostad =             meter 

  

 

Uppgifter om eget omhändertagande av slam 

 

Plats för spridning och nedbrukning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskriv hur slammet kommer att tömmas och lagras för hygienisering 

Typ av gröda där spridning sker.............................................................................................................................................. 

Annat, 
beskriv............................................................................................................................................................................ 

m2 
Åkermark Areal 

m2 
Trädgård Spridningsbar yta (t ex gräsmatta, rabatter, 
trädgårdsland) 
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Gällande regler 

 
 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du hittar mer information 
om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter på Ronneby kommuns hemsida 
https://www.ronneby.se/om-webbplatsen/om-personuppgifter.html  

 
Underskrift 

 

Avgift 
För miljö- och byggnadsförvaltningens handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut i enlighet med taxan 
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. För aktuell taxa 
se Ronneby kommuns hemsida. Fakturan skickas ut separat efter det att beslut har fattats. 
 
Villkor för befrielse 
Hel befrielse från latrinhämtning kan beviljas om fastighetsägaren själv önskar lagra, kompostera och därefter 
sprida latrin, urin och fekalier. Generellt krävs tillgång till skadedjurssäker utrustning som förhindrar spridning av 
lukt och lakvatten. Man måste också ha god tillgång till bevuxna ytor för spridning på den egna fastigheten. Det 
är viktigt att sökande har kunskap om hanteringen så att den blir hygieniskt säker och ej riskerar att skapa 
olägenheter för närboende och för miljö. 
 
Villkor för hel befrielse från slamtömning 
Hel befrielse från slamtömning kan beviljas om fastighetsägaren själv önskar ta hand om slammet på den egna 
fastigheten. En förutsättning är att miljö- och byggnadsnämnden bedömer att hanteringen kan ske utan risk för 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. 
OBSERVERA att om slam blandas med stallgödsel för spridning på åkermark klassas allt gödsel som slam 
och därmed skall slamföreskrifterna SNFS 1994:2 följas. Detta gäller även om slam sprids utan blandning med 
stallgödsel. 
 
Bestämmelser om ändrad kommunal latrintömning finns i renhållningsordning för Ronneby 
kommun antagen KF § 150/2019.  
 
Har du frågor, ring till Ronneby kommuns växel, tel. 0457-61 80 00. 
 

Ansökan/anmälan skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, 372 80 Ronneby. 

Namnförtydligande 

Namnteckning Datum och ort 
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