Tänk på!
Att ansökan om dispens för eget omhändertagande av slam alltid
ska göras till miljöavdelningen.

Vill du veta mer om kompostering av slam så är du välkommen att
kontakta Samhällsbyggnad.

Du kan också läsa mer om avlopp på uddevalla.se/egetavlopp

Besöksadress:
Varvsvägen 1
Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se

Kompostering av slam
från Minireningsverk

Vill du ta hand om slam från ditt minireningsverk måste du
kontakta miljöavdelningen för att söka dispens från
renhållningsordningen!

Kompostering av slam från Minireningsverk
Minireningsverk kan ha en slamtorkningsdel eller en filterstrumpa eller
liknande som möjliggör för fastighetsägare att ta hand om slam själva. I
slam från minireningsverk finns BDT-slam, urin, fekalier och papper.
Om man har ett minireningsverk som är konstruerat för att
fastighetsägaren själv ska kunna ta hand om slammet och du som
fastighetsägare är intresserad av eget omhändertagande av slam börjar du
med att söka en dispens från renhållningsordningen, detta gör du hos
miljöavdelningen.
Att kompostera slam är inte svårt, men det krävs underhåll och lite
intresse. Placera komposten så att grannar eller uteplatser inte kan
beröras av lukt/olägenhet från din kompost!
Slam
I en del minireningsverk, samlas slam upp i en tunna och i andra verk
kan slammet samlas i en filtersäck. Slam från minireningsverk kan vara
av torr eller blöt karaktär. När du som fastighetsägare ska välja eller
bygga en kompost för att ta hand om slammet ska du utgå från vilken typ
av slam ditt minireningsverk ger.

Torrt slam
Har du ett torrt slam räcker det att köpa en skadedjurssäker
varmkompost. Ofta har torrt slam från minireningsverk redan stått i en
tunna en tid innan du komposterar slammet i varmkomposten. Den totala
tiden som du ska kompostera slammet innan spridning är 2 år. Tiden
slammet komposteras i tunnan kan räknas med i den totala
komposteringstiden. Exempelvis 6 månader i slamtunna + 6 månader i
varmkompost ger en efterkompostering med trädgårdsavfall i 1 år, innan
du får sprida ditt slam.
Blött slam
Ett blött slam kan varvas med torvströ och ska komposteras i en helt tät
kompostbehållare, där botten och lock är helt vattentäta och botten
uppdragen minst 20 cm på sidorna. Ställ gärna komposten på en
hårdgjord yta. Komposten ska vara i form av två behållare som kan
användas växelvis, volymen på varje behållare ska vara ca 0,5 kbm vid
fritidsboende och ca 1,0 kbm vid permanentboende. Om komposten
används året runt ska den vara isolerad. Komposten/behållaren ska vara
ventilerad. Det bästa för förmultningsprocessen är att en mindre volym
toalettavfall tillförs åt gången så att det finns luft i behållaren.
Det blöta slammet ska komposteras i varmkomposten under minst 6
månader orört utan påfyllning, därefter kan den komposteras tillsammans
med trädgårdsavfall. Den totala komposteringstiden ska uppgå till minst
2 år innan spridning.

Tänk på att hålla ett skyddsavstånd till dricksvattentäkter och till
rinnande vatten i vattendrag vid spridning av det
färdigkomposterade slammet.

