Information angående tömning av
slamavskiljare
Vi vill med detta informationsblad påminna om vad som gäller för Dig som
har enskild avloppsanläggning.

Har Du frågor
gällande flyttningar,
kärlbyten,
blanketter, priser och
fakturafrågor?
Kontakta
Britta Björklund
0942-140 24

Hämtningsväg
Fastighetsägare är skyldig att se till att vägen för slambilen är framkomlig intill 20 meter från slamavskiljaren
eller den slutna tanken. Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slamavskiljaren eller den slutna
tanken bör inte överstiga 20 meter om det inte finns särskilda skäl och höjdskillnaden inte är mer än 5
meter. Det ska också finnas plats för bilen att vända på.
Tänk på att den väg där chauffören ska lägga ut slangen, mellan bilen och brunnen, ska vara fri från hinder
som tex staket, murar och planteringar. Det både för vår och din skull, då slangen rör sig under
sugningsarbetet.
Slamavskiljaren/tanken ska vara tydligt utmärkt så att den lätt går att hitta, även av nya chaufförer. Om
slamavskiljaren/tanken ligger utanför tomten eller när det av andra orsaker kan vara oklart vilken fastighet
anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad med fastighetsbeteckning.
Lock eller annan tömningsanordning till slamavskiljaren eller den slutna tanken får inte vara övertäckt, väga
mer än 25 kg eller på annat sätt vara svåråtkomlig för chauffören. Tänk på chaufförens arbetsmiljö!
Om chauffören inte kan tömma slamavskiljaren/tanken på grund av oframkomlig hämtningsväg eller
för dåligt utmärkt slamavskiljare/tank, kommer en extra tömning att debiteras fastighetsägaren.

Tömningsintervall
Tömning av enskilda avlopp sker enligt föjlande intervall:
- från permanentbostäder med ansluten WC sker obligatorisk tömning en gång per år
- från fritidsbostäder med ansluten WC sker tömning vartannat år
- från fritidsbostäder med egen slamavskiljare ansluten till WC som har en våtvolym på minst 2m3 sker
tömning vart fjärde år.
- tömning av slutna tankar för bad-, disk- och tvätt-vatten och extra tömning av slamavskiljare
utföres efter beställning hos kommunen.
Ansökan om undantag från ovanstående görs hos miljöenheten!
Mer information finns på www.dorotea.se
www.dorotea.se

