Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan om dispens från
renhållningsordningen

- Förlängt hämtningsintervall för fosforfälla
(enligt 36 § renhållningsordning för Nyköpings
kommun)
Blanketten skickas till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad/Miljöenheten
611 83 Nyköping
eller miljo@nykoping.se

Uppgifter om sökande
Namn

Person- eller organisationsnummer

Adress

Postnummer och postort

Telefonnummer dagtid, helst mobiltelefon

E-postadress

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Eventuell fakturareferens

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (bolagsnamn eller privatperson)

Adress

Postnummer och postort

Antal månader fosforfällan nyttjats totalt sedan senaste filterbytet

Genomsnittligt antal boende

pH-mätning
Mätningsdatum

Mätresultat pH

Mätningen utförd av

Mätutrustning

Postadress
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad/Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Telefon: 0155-24 89 20
E-post: miljo@nykoping.se

Org nr: 21 20 00-29 40
Bangiro: 619-03 42

Vattenprov (totalfosforhalt)
Provtagningsdatum

Provresultat (anges i mg/l)

Analys utförd av

Vattenprov taget i

Provtagningsbrunn

Fosforfällan

Annat, nämligen: _________________

Dokumentation (obligatorisk)
Dokumentation som styrker vattenprov eller pH-mätning bifogas i form av följande:
analysresultat från ackrediterat laboratorium
serviceprotokoll
annan typ av dokumentation, nämligen: __________________________________
Invändig bild från fosforfällan (obligatorisk)
Övriga eventuella uppgifter
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande
GDPR-information
Nyköpings kommun sparar och behandlar personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att kunna
hantera din anmälan/ansökan enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter. Dina uppgifter kommer att sparas 5 år.
Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering.
Mer information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
finns på www.nykoping.se/personuppgifter.
Information om avgift
För handläggning av anmälan tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt kommunens
taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen, se www.nykoping.se.

Information om förlängt hämtningsintervall för fosforfälla
I 36 § i Nyköpings kommuns renhållningsordning står bland annat att fastighetsinnehavare kan, efter
ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges förlängt hämtningsintervall av fosforbindande material från
små avloppsanläggningar med ett år per ansökan.
För att få förlängt hämtningsintervall för fosforbindande material beviljat behöver du visa att det
fosforbindande materialet inte är förbrukat när det är dags för tömning. Att det finns livslängd kvar kan
visas genom vattenprov som skickas till laboratorium eller via pH-mätning. pH mätning ska utföras av
sakkunnig med kalibrerad mätutrustning (exempelvis vid servicebesök). För att kunna få förlängt
hämtningsintervall måste du visa att halten totalfosfor inte överstiger 1 mg/l för hög skyddsnivå och
3 mg/l för normal skyddsnivå eller att pH-värdet överstiger 9 i fosforfällan.
pH-mätning ska utföras i materialet i fosforfällan och inte vid vattenytan. Om mätning inte utförs i
materialet utan vid ytan, vid utloppet eller liknande kan syret i luften påverka pH. Vattenprov avseende
totalfosfor ska exempelvis tas vid utloppet i fosforfällan, från ren provtagningsbrunn eller i rinnande vatten
vid utloppsrörets mynning (i outspätt avloppsvatten).
För att få dispens krävs att resultatet från mätning visar att materialet har livslängd kvar ytterligare ett år.
Miljöenheten gör en bedömning i varje enskilt fall. För att Miljöenheten ska kunna göra en bedömning och
bevilja dispens krävs även att en invändig bild från fosforfällan skickas in. Hämtningsintervallet kan utökas
med maximalt ett år, för ytterligare förlängning krävs en ny ansökan.
Förlängt hämtningsintervall kan medges under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller
miljön inte uppstår och att det är uppenbart att tömning med kortare intervall inte behövs. Ansökan ska
lämnas skriftligen till tillsynsansvarig nämnd minst en månad innan planerad tömning. Beslut om förlängt
hämtningsintervall för fosforbindande material är personligt och gäller i högst 10 år från beslutsdatum.
Beviljade undantag från renhållningsordningen upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten eller om
förutsättningarna för undantaget förändras.

