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Befrielse från hämtning av 
slam, urin eller material 
från fosforfälla för lantbruk 
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Kontakt 
Besöksadress: Helsingborgs kontaktcenter, 
Stortorget 17 
Telefon: 042-10 50 00 
E-post: kontaktcenter@helsingborg.se 

 
 

senast uppdaterad 2017-03-27 

 

Obs! Du kan bara få befrielse för max tre år i taget. 
 

1. Sökande 
Namn 
 

Person-/organisationsnummer 
 

Postadress 
 

Postort 
 

Telefonnummer/mobil 
 

E-post 
 

 
 

2. Fastighet 
Fastighetsbeteckning 
 
Fastighetens adress 
 

Postnummer och postort 
 

Fastighetsägare om annan än ovan 
 

Adress 
 

Postnummer och postort 
 

 
 

3. Tömning 
Egen tömning önskas starta den (år-månad-dag) 
 
 
Och omfatta: 

Slamavskiljare 
Urintank 
Minireningsverk, typ 
 

 
Sluten tank 
Fosforfälla 
 
 

Ange vilken typ av utrustning du använder för tömningen 
 
 

 
 

4. Lagring och spridning 
Lagrar du stallgödsel?                                     
                                                                         Ja                               
                                                                         Nej 
 
Om ja, från vilka djurslag kommer gödslet? 
 
Beskriv hur du kommer att lagra slam/urin/material från fosforfälla 
 
  
Spridning ska ske på följande fastighet (bifoga karta som visar var spridningen ska ske) 
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Ange hur stor tillgänglig yta du har att sprida på 

Ange vilka grödor du har på spridningsarealen under den tid du ansöker om 

Spridningsmetod 

  Nedbrukning i åkermark 
  Utspridning i växande gröda 
  Annat nämligen 

Beskriv vilken metod du tänker använda vid eventuell hygienisering 

Övriga upplysningar 

Handlingar som ska bifogas 
• Karta som visar var spridningen ska ske 

Hänvisningar till lagen 
Enligt 5 kap. 5 § Renhållningsordningen kan miljönämnden medge befrielse från hämtning av fosforfälla, slam och toalettavfall. Detta under förut-
sättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan ta hand om avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägen-
het för människors hälsa, miljön eller strider mot 15 kap. 18 § i miljöbalken. Befrielsen ska sökas skriftligen och kan beviljas för max tre år i taget.

Avgift för handläggning
Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggningen av detta ärende. Aktuell taxa hittar du på helsingborg.se.

Personuppgifter
När detta ärende hanteras kan det bli aktuellt att registrera dina personuppgifter. För ytterligare information kontakta miljöförvaltningen via  
e-post: miljoforvaltningen@helsingborg.se eller via Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00. 

Datum och underskrift 
Datum och namnunderskrift Namnförtydligande 

Vi registrerar dina personuppgifter som ett led i vår myndighetsutövning enligt miljöbalken. Uppgifterna använder vi i vår handläggning. Ansvarig för 
personuppgifterna är miljönämnden. Du kan läsa mer om personuppgifter på helsingborg.se.
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