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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Ansökan om dispens från 

Renhållningsordningen  
- eget omhändertagande av fosforbindande 

material från avloppsanläggning (Enligt 34 § 

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  

 

Fastighetsuppgifter 

Avloppsanläggningen betjänar följande fastighet(-er):  

 
 

Adress:  

 
 

Fastighetsägare (om annan än sökande)  Telefonnummer fastighetsägare 

 
  

 Ange fastighet(-er) materialet ska spridas på (får endast spridas på egen fastighet)  
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Beskriv området på fastigheten(-erna) du vill sprida materialet på (markanvändning och 
spridningsareal):  

Information gällande senaste byte av fosforbindande material: 

 Materialet i fosforfällan har blivit bytt efter installationen. Senaste påfyllning av nytt 

fosforbindande material utfördes (ange datum):  ______________  

Kopia på kvitto/faktura ska bifogas ansökan. 

 Materialet i fosforfällan har blivit bytt efter installationen av avloppsanläggningen. 

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.
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Information om eget omhändertagande av fosforbindande material  
Enligt 34 § i Nyköpings kommuns renhållningsordning kan Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden besluta att fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare får ta 
hand om fosforbindande material från egen fosforfälla. Det fosforbindande materialet får endast 
tas om hand på egen fastighet enligt vad som anges ovan och under förutsättning att det kan 
ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Ansökan ska lämnas skriftligen till tillsynsansvarig nämnd minst en månad innan planerad 
tömning. Beslutet gör eget omhändertagande av fosforbindande material gäller i högst tio år 
efter beslutsdatum. Därefter kan en ny ansökan lämnas in. Beviljade undantag från 
renhållningen upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten eller om förutsättningarna för 
undantaget förändras.  
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