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Anmälan om spridning av slam

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppgifter om den sökande
Mottagande företag, namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Postort

E-postadress

Organisationsnummer

Fakturamottagare, namn

Postnummer

Adress

Postort

Leverans, lagring med mera
Producent av slammet

Telefonnummer

Leverantör/förmedlare av slammet

Telefonnummer

Datum för mottagande av slam

Total mottagen mängd slam (ton)

Placering av slammet vid mottagande

Direkt i spridningsutrustningen

Åker

Tätt utrymme

Observera att vid mellanlagring ska särskild anmälan göras!

Följande bilagor ska bifogas
Karta med markering av skiften med skiftesbeteckningar där spridning ska ske samt mottagningsplats/er för slammet. På
kartan ska även provtagningspunkter markeras. Skriv in nummer på bilagan.
Analys på skiftets/enas P-AL klass. Skriv in nummer på bilagan.
Analys på skiftets/enas metallhalter (Enligt SNFS 1994:2. Skriv in nummer på bilagan.

Analysresultat av slammet (Enligt SNFS 1994:2. Skriv in nummer på bilagan.
Eventuellt andra bilagor som bifogas. Skriv in nummer på bilagan och vad den innehåller.

Övriga uppgifter
Är marken där slamspridningen ska ske arrenderad?

Ja

Delvis

Nej

Har markägaren informerats om att slamspridning kommer att ske på dennes mark? (Om arrenderad mark är aktuell för slamspridning)

Ja

Nej

Uppgifter om spridningen
Fastighetsbeteckning

Skiftesbeteckning

Antal
hektar

Gröda

Giva slam
/ha i ton

Giva P/ha
i kg

Beräknat
spridningsdatum

Tidigare
spridning av
slam (år)

Övrigt

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan.
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att
höra av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

Avgift
För handläggning av detta ärende tar miljö- och hälsoskyddsnämnden
ut en handläggningsavgift, enligt en taxa som är fastställd av
kommunfullmäktige. Avgiften är 790 kr per timme nedlagd
handläggningstid.

Anmälan skickas till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstads kommun
eller via e-post: kommun@kristianstad.se

