Ansökan om dispens
från hämtning av fosforfiltermaterial
Kommunen får i enskilda fall om det finns särskilda skäl och
hanteringen kan ske på ett betryggande sätt för människors hälsa och
miljön ge dispens att själva ta om hand avfall som uppkommit på
fastigheten. Prövningsavgiften uttages även om ansökan avslås.

Att sändas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

Miljöenheten
tele: 0416-27 000
miljo@sjobo.se

Sökande
Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning (där avlopp/fosforfälla finns, exempelvis Karlsro 2:97)
Namn
Adress
Postnummer och postadress

Personnummer

E-post

Telefon

Faktureringsadress (om annan än sökande)

Vad gäller
ansökan?

Vilken typ av
bostad gäller
ansökan?



Att få uppskjuten hämtning (12 mån)



Att få omhänderta uppkommet fosforfiltermaterial på den egna fastigheten och
få dispens från kommunal hämtning



Permanentbostad



Fritidsbostad



Annat

Huset används _____________dagar per år

Antal personer som använder fastigheten

Vilken typ av
fosforfälla finns på
fastigheten?

Typ av fosforfälla: Filter, säck:

kg

Löst filtermaterial,

kg

Uppgifter om
fastigheten där
spridning av
filtermaterial
ska ske

Fastighet där spridning ska ske (exempelvis Karlsro 2:97)
Spridningsyta (m2)

Markanvändning? (bete, hage, åker etc)

Gröda/växtlighet?

Avstånd till närmaste dricksvattentäkt (m)

Vem ansvarar för byte av fosforfiltret?
☐ Sökande

☐ Annan, namn: _________________________________

Vem ansvarar för spridning av fosforfiltrets material
☐ Sökande

☐ Annan, namn: _________________________________

Ange hur spridningen ska ske

Kommer filtermaterialet att mellanlagras innan spridning?
 Nej
 Ja, i så fall var:

Skäl för förlängt
hämtningsintervall eller
eget
omhändertagan
de

Handlingar
som ska
bifogas
(bör vara i pdfformat)

Uppskjuten hämtning


Resultat av pH-mätningen med bild på pH-indikatorpapper eller annan
provtagningsmetod som använts, där resultatet syns tydligt.
Eller analysresultat för fosforhalt.



Bild som visar fosforfällan (behållare till filtermaterialet) utan lock.

Eget omhändertagande


Eventuell annan information som ej får plats i ansökan



Eventuellt avtal

Information

Fosforfiltermaterialet ska spridas på egen mark, i första hand jordbruksmark, där det finns ett
kalknings behov, så att näringen tillvaratas i ett kretslopp.
För att få sprida fosformaterial måste den egna arealen vara minst 1000m2.
Fosformaterial får inte spridas på
1. på betesmark,
2. på åkermark som skall användas för bete eller om vallfodergrödor skall skördas inom tio
månader räknat från spridningstillfället,
3. på mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt, dock ej frukt på träd.
4. på mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker
som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa, under tio månader
före skörden.
Beslut om befrielse från hämtning av avfall från små avloppsanläggningar beviljas för högst
fem år i taget. Önskas fortsatt dispens måste en ny ansökan lämnas in.
Omhändertagande av fosforfiltermaterial genom egen försorg kan medges om det sker på
fullt betryggande sätt utan att det uppstår problem för människors hälsa eller miljön.
Miljöenheten kommer göra en bedömning av faktorerna i ärendet.
- De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken gäller.
- Villkor för dispensen kommer att fastställas i beslutet.
Ett villkor är: Senast 1 vecka efter det att fosforfiltermaterialet bytts ut skall miljöenheten skriftligen erhålla uppgift
om vilken dag tömning skett, kvitto på inköp av ny säck/material, samt fotografi som visar installerat ny säck/material.

Information om avlopp och fosforfällor finns på vår hemsida:


https://www.sjobo.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/enskilt-vatten-ochavlopp/enskilt-avlopp.html



https://www.sjobo.se/bygga-bo-och-miljo/avfall/kommunalt-avfall/enskilt-avlopp.html
(under fosforfiltertömning)

Bestämmelser
Hantering av dispens för eget omhändertagande eller tömningsintervall av fosforfiltermaterial styrs av Sjöbo kommuns avfallsföreskrifter.

Avgift

Timavgift tas ut för handläggning av dispensansökan. Avgift tas även ut vid avslag.
Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga.
Sjöbo kommunfullmäktige har beslutat om timbaserad taxa enligt Kf § 14/20
Prövning av ansökan om dispens till
fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare att själv ta hand
om avfall som uppkommit hos dem
och som annars ska tas om hand av
kommunen.

Fastighetsägarens
underskrift

Timavgift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som lämnas i denna
ansökan/anmälan kommer att behandlas i ett databaserat register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter
sker på grund av att förvaltningen ska handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte
längre behövs för ändamålet kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida;
www.sjobo.se

