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LANTBRUK OCH YRKESMÄSSIG ODLING 

RIKTLINJER FÖR EGEN SLAMHANTERING FRÅN 
SLAMAVSKILJARE MED ANSLUTEN WC 
 

  
 
I Västerviks kommun krävs dispens från Renhållningsordningen för omhändertagande av eget 
avloppsslam. Dispens utfärdas av Miljö- och byggnadsnämnden efter skriftlig ansökan.  
Dispensen är personlig och gäller endast så länge som förhållandena inte ändras. Det upphör 
automatiskt att gälla vid exempelvis ägarbyte eller om möjligheterna till tillvaratagande upphör.    
 
 
Följande gäller för slamtömning och användningen i jordbruket / odlingen: 

 
• Slamavskiljaren skall tömmas 1 gång per år om inte Miljö- och byggnämnden medgett 

längre intervall. 
• Slamavskiljarens hela volym skall tömmas. Observera att slamavskiljaren sedan ska 

återfyllas med vatten (beakta möjligheten att återföra avloppsvatten från 
slamavvattning) innan den börjar använads igen, 

• Spridning av slam i jordbruket får endast ske under den tid gödsling normalt är tillåtet, 
• Spridning av slam ska ske där gödningsbehov finns. 
 
Slamspridning får inte ske 

 
• på betesmark, 
• på åkermark som skall användas för bete eller om vallfodergrödor skall skördas inom 10 

månader räknat från spridningstillfället, 
• på mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt, dock ej frukt på 

träd, 
• på mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker 

som normalt är i direkt kontakt med jorden och konsumeras råa, under 10 månader före 
skörden. 
 
Vidare gäller att: 
 

• Slammet får spridas obehandlat endast om det brukas ner senast inom 1 dygn från 
spridningen och användningen inte leder till olägenheter för närboende. I det ligger bl.a. 
att slammet skall spridas på betryggande avstånd från vattentäkt och vattendrag, 

• Om nedmyllning inte sker i anslutning till spridningen måste slammet vara behandlat. 
Slammet anses som behandlat efter långtidslagring (under minst 12 månader) eller 
annan behandling som avsevärt minskar risker för lukt och smittspridning när slammet 
används (t.ex. varmkompostering, aktiv torkning eller ureabehandling),  

• Långtidslagring ska ske så att avrinning till omgivande mark och vatten ej sker, 
• Slammet får inte tömmas i gödselvårdsanläggning utan ska lagras separat vid 

långtidslagring. 
• Slammet endast får användas på egen disponerad mark och får ej överlåtas. 

 
 

 
 


