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Policy för slamdispenser för enskilda avloppsanläggningar
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna Policy för slamdispenser för enskilda avloppsanläggningar.

att

säga upp nuvarande slamdispenser.

________________________________________
Bakgrund
Sedan en längre tid har ett flertal dispenser för eget omhändertagande av avloppsslam blivit utfärdade av kommunen. Genom dessa äldre beslut har man
inte haft tillräcklig kontroll över hur hanteringen har gått tillväga. De gamla
dispenserna har ej heller haft någon tidsbegränsning eller anmälningsskyldighet vid förändringar som eventuellt har kunnat påverka dispensen på fastigheten.
Enligt miljöbalken skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
Detta anses inte uppfyllas med de äldre utfärdade slamdispenserna. Genom
den nya policyn kommer de gamla slamdispenserna att sägas upp med en
uppmaning till fastighetsägarna att söka nya. Den nya policyn kommer endast
att gälla slam från enskilda avloppsanläggningar.
Redogörelse

Slamdispenser hanteras mycket olika beroende på var i
landet man befinner sig. Förslaget till policy för
Borgholms kommun har bland annat baserats på andra kommuners riktlinjer men för lantbruksdispenser även på
redan gällande policys från branschorganisationen
Svensk Mjölk samt Arla.
Enligt förslaget skall man kunna söka dispenser genom
tre alternativ, vilka följer nedan:
• Förlängt tömningsintervall.
• Tidsbegränsat uppehåll i tömning.
• Helt uppehåll i tömning.
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Kriterierna som skall vara uppfyllda för de olika alternativen framgår av policyn. För att söka något av
ovanstående alternativ skall fastighetsägaren fylla i
blanketten ”Ansökan om slamdispenser för enskilda avloppsanläggningar” samt där det krävs bifoga avtal mellan fastigheten och Arla för egen hantering av slam.
Avgift för ansökan kommer tas ut enligt gällande taxa.
Motivering av beslutet
Enligt Borgholms kommuns renhållningsföreskrifter, antagna KF 2009-11-02.
reviderade KSAU 2009-09-29 framgår att Borgholm Energi AB (BEAB) har
ansvaret över hanteringen av hushållsavfallet i kommunen.
Policyn för slamdispenserna är framtagen med stöd av miljöbalken, se särskilt
de allmänna hänsynsreglerna och med hänsyn till de nationella miljömålen
såsom Grundvatten av god kvalité, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt kust och skärgård, Ingen övergödning samt En giftfri miljö.
Även utlåtanden från Arla, Svensk mjölk samt BEAB har använts som underlag.
Kopia av beslutet översänds till Borgholm Energi AB för kännedom.
____________________________
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