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Blanketten skickas till
Orust kommun
Sektor Miljö och bygg
473 80 HENÅN
miljobygg@orust.se

Ansökan om dispens för eget omhändertagande
Fosforfällor och/eller slam
Vi påbörjar handläggningen så snart din ansökan är helt komplett. Om uppgifter saknas kommer
vi att begära in kompletteringar. En ansökan som inte kompletteras kan komma att avvisas.
Önskar du hjälp inför din ansökan? Kontakta en av våra avloppshandläggare på telefon
0304 – 33 40 00 (växeln). Telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 10:00-12:00.
Namn och kontaktuppgifter
Förnamn

Efternamn

Adress, där du är folkbokförd

Person- eller organisationsnummer

Postnummer och postort

Telefonnummer

E-post som du läser regelbundet

Jag vill bli kontaktad via e-post

Ja

Nej

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Avstyckning pågår, ange ny beteckning

Fastighetens adress

1. Uppgifter om eget omhändertagande
1.1 Beskriv hur förbrukat material från fosforfälla tas omhand
Fosforfälla tas omhand genom

Spridning på egen fastighet ☐ Lantbrukare hämtar ☐ Serviceentreprenör hämtar ☐
Typ av fosforfälla

Storlek på fosforfälla, kg

Säck ☐ Lösvikt ☐
Hur ofta byts filtermaterialet i fosforfällan?

Hur ofta mäts pH-värdet på utgående vatten?

Beskriv hur byte av fosforfällan går till, finns utrustning för att byta fosforfällan?

Tillgänglig areal för spridning, minst 2000 m2/500kg filtermaterial. Bifoga bilaga 1 och 3.

Hur ska filtermaterial spridas, tillgängliga redskap för spridning?

Avtal med lantbruk (bifogas), se bilaga 2.

Lantbrukarens namn

Ja ☐
Lantbrukarens fastighet/fastighet där materialet ska spridas. Karta ska bifogas, se bilaga 1.
Avtal med serviceentreprenör (bifogas), se bilaga 2.
Ja ☐

Serviceentreprenörens namn/företag
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1.2 Beskriv hur slam tas omhand
Typ av slam

BDT(gråvatten) ☐ WC+BDT ☐Minireningsverk ☐Torkat slam från reningsverk ☐
Beräknad slamvolym per tömning

Tömningsintervall

Slammet tas omhand genom

Spridning på egen fastighet ☐ Lantbrukare hämtar ☐ Serviceentreprenör hämtar ☐
Beskriv hur slamtömning går till, finns utrustning för att slamtömma?

Beskriv hur slammet ska hygieniseras

Beskriv hur behandlat slam ska spridas

Tillgänglig areal för spridning på egen mark (m2) samt markanvändning. Bifoga bilaga 1 och 3.

Avtal med lantbruk, se bilaga 2.

Lantbrukarens namn

Ja ☐
Lantbrukarens fastighet/fastighet där materialet ska spridas. Karta ska bifogas, se bilaga 1.
Avtal med serviceentreprenör (bifogas), se bilaga 2.

Serviceentreprenörens namn/företag

Ja ☐
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Bilagor som ska bifogas

Bilaga 1 Karta (Karta kan beställas av oss)
I kartskissen ska du markera och beskriva
- Avloppsanläggningar inom 100 meter
- Dricksvattenbrunnar inom 100 meter från din anläggning, ange om borrad eller grävd
- Energibrunnar inom 30 meter
Bilaga 2 Avtal med lantbrukare/ serviceentreprenör
- Avtalet ska innehålla uppgifter om hur de avser att ta hand om materialet
Bilaga 3 Beskrivning av markanvändning och planerad spridning
- Typ av gröda som odlas och skördas
- Tillgänglig areal och planerat spridningsintervall
Upplysningar

Är inte din ansökan komplett kan vi komma att kräva att du skickar in mer uppgifter.
Information finns på www.orust.se under Bygga, bo och miljö. Vid frågor kontakta oss på telefon
0304-33 40 00.
Avgifter

Avgift tas ut för handläggning av din ansökan oavsett om du får dispens eller om ansökan avslås.
Läs mer på www.orust.se under Bygga, bo och miljö
Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Innan du skriver på är det
viktigt du läser igenom hur vi behandlar personuppgifter, på nästa sida.

Jag intygar att informationen i ansökan är korrekt

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande
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Behandling av dina personuppgifter sker enligt
dataskyddsförordningen
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din
ansökan/anmälan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för
något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i enlighet
med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighetsoch sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig,
ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa
behandlingen eller radera dina personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående lagstiftning.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.
Orust kommun Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00,
e-post: kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till
Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.
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