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Ansökan om dispens från hämtning av
fosforfiltermaterial
Denna blankett använder du för att ansöka om glesare hämtningsintervall
av filtermaterial från fosforfälla eller eget omhändertagande av
filtermaterialet på egen jordbruksfastighet.

Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Adress
Postnummer och postadress
Namn

Personnummer

E-post

Telefon

Faktureringsadress (om annan än sökande)

Vad gäller
ansökan?

Att få glesare hämtningsintervall, vart _______ år
Att få omhänderta uppkommet filtermaterial på den egna jordbruksfastigheten och få
dispens från kommunal hämtning

Vilken typ av
bostad gäller
ansökan?

Permanentbostad
Fritidsbostad
Annat _______________________________________________________________________
Huset används _______ dagar per år
Antal personer _______

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Vilken typ av
avloppsanläggning
finns på
fastigheten?

Markbädd och fosforfälla
Minireningsverk, fabrikat _______________________________________________________
Annat _______________________________________________________________________
Tillstånd för avloppsanläggningen finns från datum _________________________________
Med paragraf- eller delegationsnummer ___________________________________________

Vad är anslutet
till avloppet?

Till avloppsanläggning går avloppsvatten från:
WC

BDT (bad, disk, tvätt)

Typ av fosforfälla:
Filter, säck: _______ kg

Löst filtermaterial, _______ kg

Skäl för förlängt
hämtnings
intervall

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Uppgifter om
fastigheten där
spridning av
filtermaterial
ska ske

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)

Filtermaterial

Kommer filtermaterialet att mellanlagras/torkas innan spridning

Spridningsyta
ha
Ange hur spridningen ska ske

Nej

Avstånd till närmaste boende
m

Avstånd till närmaste dricksvattentäkt
m

Ja, i så fall var: ________________________________________

Det uttjänta filtermaterialet ska, i första hand, spridas på jordbruksmark där det finns ett kalkningsbehov, så att näringen tillvaratas i ett kretslopp.
Om filtermaterialet sprids på något annat än jordbruksmark ska den tänkta ytan vara minst 2000
m2 stor och det bör också finnas möjlighet att plöja ytan om materialet ansamlas. Det tar fem till
tio år för filtermaterialet att brytas ner efter spridning. Innan spridning sker bör filtermaterialet
torkas i en till två veckor under tak.

Information

Omhändertagande av uttjänt filtermaterial från fosforfälla genom egen försorg kan medges om
det sker på fullt betryggande sätt utan att det uppstår problem för människors hälsa eller miljön.
En förutsättning är att det på fastigheten finns tillräckliga spridningsarealer.
- De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken gäller. Bristande skötsel och andra
missförhållanden som kan uppkomma kan leda till att beslutet hävs.
- Villkor för dispensen kommer att fastställas i beslutet.
Information om avlopp finns på vår hemsida:
enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/aga-bostad/eget-vatten-och-avlopp.html
Avgift
Avgift tas ut för handläggning av dispensansökan. Avgift tas även ut vid avslag. Ofullständig
ansökan kan ta längre tid att handlägga.
Bestämmelser
Hantering av dispens för eget omhändertagande eller glesare tömningsintervall av fosforfilter
material styrs av paragraferna 50 och 59 i föreskrifter för avfallshantering för VafabMiljö
kommunalförbund.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Handlingar som
ska bifogas

Kartskiss
Kartskiss ska alltid finnas med i ansökan, kontakta oss om du vill ha hjälp med kartmaterial.
I kartskissen ska arealer för spridning tydligt framgå.
Vi tar gärna emot handlingarna i pdf-format. Det underlättar registreringen.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Fastighetsägarens
underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Du betalar en avgift för din ansökan. Avgiften hittar du i
kommunfullmäktiges taxa som finns på www.enkoping.se
Skriv ut, underteckna och skicka blanketten till:
Miljö- och byggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping.
Eller e-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se

