ANSÖKAN OM SPRIDNING AV
AVLOPPSSLAM PÅ ÅKERMARK
Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom miljökontoret. Du har rätt
att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr

Enligt 7 § Södertälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd av miljönämnden för att
sprida slam från allmänna avloppsreningsverk eller industriprocesser på mark inom kommunen.

Uppgifter om sökande
Förnamn:

Efternamn:

Organisationsnummer:

Gatuadress:

Postnummer:

Postort:

Fakturaadress:

Postnummer:

Postort:

E-post:

Telefon:

Kontaktperson för spridningen:

Kontaktpersonens befattning:

E-post till kontaktperson:

Telefon till kontaktperson:

Uppgifter gällande slammets ursprung och innehåll
Producent av slammet:

Leverantör av slammet:

Datum för mottagande:

Totalt mottagen mängd:

Revaq-certifierat:

Hygieniserat:

Ja

Nej

Ja

Nej

OBS! Analysprotokoll för slammet samt eventuell markprovtagning (avseende metaller) ska bifogas.

Skyddsavstånd vid spridningen (meter)
Dike
Sjö/hav
Vattendrag
Bostad/tomtmark
Annat skyddsobjekt

Uppgifter om spridningen
Fastighet

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Skifte

Storlek (ha)

Besöksadress
Nyköpingsvägen 26

Gröda

Slamgiva
(ton/ha)

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

P-giva (kg/ha) Datum för
spridning

Tidigare
spridning (år)
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Slammet kommer att brukas ned inom ett dygn från spridningen
Ja
Spridning sker i växande gröda, nedmyllning ej möjligt
Annat:
OBS! om spridningen sker inom eller till område med detaljplan ska slammet myllas ned (djup om minst fem cm) i omedelbar
anslutning till spridningen.
Slamspridning kommer inte att ske under fredag-söndag, helgdagar eller storhelger
Ingen spridning kommer ske under angivna dagar
Annat:
Information om gödselspridningen kommer att delges de närboende senast en vecka före spridningen
Ja
Inga närboende finns inom 200 meter från spridningen
Annat:
Har klagomål inkommit vid tidigare spridning? Vad gällde klagomålet?

Lagring av slam

Följande frågor ska bevaras om slammet ska lagras innan spridning sker. Lagringsplatsen ska markeras på karta.
Hur du valt ut platsen för lagringen:

Hur länge ska slammet lagras:

Avstånd till vattendrag, dike eller sjö:

Avstånd till närmaste bostad eller annan skyddsobjekt:

Vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra att vatten infiltrerar slammet:

Obligatoriska bilagor:
1. Karta med markering av skiften med skiftesbeteckningar där spridning ska ske
2. Karta med markering av mellanlagringsplatser för slammet
3. Analysresultat av slammet (Enligt SNFS 1994:2)
Om markprovtagning och/eller markkartering gjorts
1.
2.
3.

Analys av skiftets P-AL klass
Analys av skiftets metallhalter (Enligt SNFS 1994:2)
Beskrivning av hur metallhalterna analyserats/ provtagningspunkter valts

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Besöksadress
Nyköpingsvägen 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se
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Underskrift
Ort:

Datum:

Namnteckning

Namnförtydligande:

Viktig information om handläggning och avgift
Er ansökan handläggs inom sex (6) veckor från det att en komplett ansökan lämnats in till Miljökontoret. En blankett som inte är
fullständigt ifylld förlänger handläggningstiden. Miljökontoret tar ut en avgift för att handlägga amsökan enligt gällande miljötaxa, se
www.sodertalje.se/taxa

Blanketten skickas till:
Södertälje kommun
Miljökontoret
151 89 Södertälje

Telefonnummer Kontaktcenter:
08-523 010 00

Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Besöksadress
Nyköpingsvägen 26

Mer information finns på
www.sodertalje.se

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se
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Regler om användning av slam på åkermark
Avloppsslam innehåller metaller och Naturvårdsverket har i föreskriften SNFS 1994:2 beslutat om gränsvärden för hur mycket
metaller som får tillföras åkermarken med avloppsslam, gränsvärdena gäller som ett genomsnitt för en 7-års period.
Avloppsslammets metallinnehåll behöver därför analyseras. Det finns även gränsvärden som reglerar hur högt metallinnehåll
åkermarken maximalt får ha för att det ska vara tillåtet att tillföra avloppsslam som gödningsmedel. Om det kan antas att*
metallhalterna i åkermarken kan vara högre än gränsvärdena kan alltså metallinnehållet i marken behöva undersökas. I föreskriften
finns regler om hur mycket fosfor och kväve som får tillföras åkermark med avloppsslam.
*Exempel på när åkermarken kan antas innehålla högre metallhalter än gränsvärdet
1.
2.
3.

åkermarken håller hög ursprunglig halt av någon metall,
åkermarken är förorenad genom en olyckshändelse eller
industriutsläpp förekommer eller har förekommit i närheten.

Generella regler vid spridning av gödselmedel
Enligt förordning om miljöhänsyn i jordbruket är Södertälje kommun ett nitratkänsligt område. Följande är därför viktigt att känna till:
1 augusti-31 oktober

Får stallgödsel och organiska gödselmedel endast spridas i växande gröda eller före sådd.
Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.

1 oktober-31 oktober

Får fasta gödselslag* spridas i både växande gröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från
fjäderfän får under denna period dock endast spridas i växande gröda. På obevuxen mark ska
gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt inom tolv timmar.

1 november-28 februari

Är det förbjudet att sprida gödselmedel.

* Som fasta gödselslag räknas gödsel som kan lagras till minst 1 meter utan stödvägg, tex. djupströbädd
Det är förbjudet att sprida gödselmedel:
1.
2.
3.
4.
5.

mellan den 1 november och 28 december
på snötäckt mark eller frusen mark*
på vattenmättad eller översvämmad mark
närmare än två meter från kant som angränsar till sjöar eller vattendrag
på mark som gränsar till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 procent

*Har tjälen gått ur marken ner till ett djup av minst 15-20 cm anses marken inte längre vara frusen.

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Besöksadress
Nyköpingsvägen 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159

