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Dags för slamtömning 
Tömning av enskilda avlopp är obligatoriskt en gång per år med undantag för giltig dispens. 

Kontakta oss om du av någon särskild anledning inte vill ha den aviserade slamtömningen.  

Att tänka på inför slamtömning 

• Tillfartsvägen skall vara röjd enligt bild och hålla för ett fordon  
upp till 26 ton. 

• Fordonet får inte backa i besvärligt läge och/eller längre sträcka.  
Om så är fallet, måste vändmöjligheter finnas.  

• Personalen behöver hitta och kunna tömma anläggningen.  
• Anläggningen ska vara synligt markerad med gränskäpp som kan 

hämtas hos avfallsorganisationen.  
• Slangdragvägen till anläggningen ska vara röjd, staket eller plantering 

får inte hindra oss att från att komma fram. 
• Vid vintertid skall den även skottas/sandas.  
• Tömningsarbetet vid anläggningen får inte hindras av växter eller 

liknande. 
• Brunnslock skall vara lättåtkomligt, upplåst och med normal kraft 

kunna flyttas åt sidan eller lyftas.   
• Brunnslocket får väga max 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan får 

det väga max 35 kg, locket måste då vara försett med ett handtag. Om 
ditt lock väger mer behöver du byta ut det till ett lättare lock. Lätta 
lock tillverkade av till exempel plast, glasfiber eller plåt, finns att köpa 
hos de flesta bygghandlare, VVS-företag och entreprenörer för 
installation av enskilda brunnar.  

• Husdjur/boskap ska vara placerade på annan plats, så de inte stör tömningsarbetet. 
 
Viktigt! 

• Om slamtömning inte kan genomföras på grund av omständigheter som är 
fastighetsägarens ansvar debiteras tilläggsavgift enligt gällande taxa 

• Om avståndet mellan fordon och slamanläggning /slamkopplingspunkt överstiger  
10 meter debiteras tilläggsavgift enligt gällande taxa. 

• Tydliga tömningsinstruktioner ska tillhandahållas till avfallsorganisationen i god tid 
före tömning och ska även finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.  

• Återfyllning av minireningsverk åligger fastighetsägaren 
• Gällande renhållningsföreskrifter och avfallstaxa finns på våra hemsidor. 
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