Råd och regler för

enklare tömning av
enskilt avlopp

Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten
tank, eller minireningsverk, gäller dessa regler för att tömning och drift ska
fungera på bästa sätt. Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning
är anpassad efter gällande råd och regler.

Arbetsmiljöverkets regler
Följande regler gäller vid din anläggning:
• Brunnslock som måste lyftas får inte väga mer än 15 kg.
• Bilvägen fram till uppställningsplatsen, det vill säga plats där slamfordonet
kopplar på slangen, ska ha fri höjd på 4,5 meter, bredden ska vara minst
3,6 meter och bärigheten minst 26 ton.
• Det ska finnas utrymme för slambilen att vända samt komma till och från
tömningsstället utan att behöva backa annat än vid vändning.
• Uppställningsplatsen får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva och annan
trafik ska kunna köra förbi, det vill säga trafiksäkert utformad.
• För att slamtömning ska kunna utföras ska avståndet mellan fordonets uppställningsplats och brunnens/tankens anslutningspunkt normalt vara högst
10 meter (krav på kortare avstånd kan förekomma till exempel vid ojämn eller
lutande mark). Slangdragning medför mycket hög belastning för chauffören.
• Håll vägen snö- och halkfri på vintern.

Bomkörning
• Bomkörning debiteras om
slamfordonet inte kommer
fram till brunnen eller Arbets
miljöverkets regler inte följts.
Avgift för bomkörning följer av
renhållningstaxan som finns på
www.vafabmiljo.se

Vid tömning
Cirka två veckor innan slamtömning (ordinarie distriktstömning) skickar vi
avisering till dig om att vi kommer för att tömma din brunn/tank. Du får
gärna vara med när vi tömmer. Chauffören kan ge dig värdefulla tips om din
anläggning. Råden nedan gäller även dig som budar eller har intervalltömning
(två gånger per år eller oftare).
Tänk på att:
• Väg ska vara framkomlig enligt arbetsmiljöverkets regler.
• På vintern ska gångvägar snöröjas och hållas halkfria.
• Märk ut anslutningsplatsen med pinne eller flagga.
• Brunnslock och kopplingar ska vara åtkomliga.
På tillståndet för din anläggning ser du vad som gäller.
Om du har en sluten tank kan det finnas risk att det slam som finns i
tömningsröret fryser under vinterhalvåret. Beställ tömning av tanken
innan den blir överfull.

Lock och kopplingar
• Lock eller anslutningar ska synas väl, märk ut platsen med pinne eller flagga.
• Locket får inte vara blockerat eller nedgrävt.
• Vintertid ska locket vara framskottat och du behöver se till att det inte har
frusit fast.
• Locket ska vara lätt att lyfta och kunna öppnas av en person. Locket får inte
väga mer än 15 kg.

Slambilens placering vid anslutningsplatsen
Om din tank/avskiljare inte ligger intill en körbar väg behöver du en
förlängningsslang (Bild 2). Du kan också gräva ner rör (Bild 1) som
ansluter mot den körbara vägen.
(1) Du kan använda PE80 rör diameter 90x8,2mm som har lång
livslängd och är lämplig för nedgrävning, eller PVC rör i 75 mm i
diameter. Båda behöver en kraftig förankring i mark för att klara
de påfrestningar som blir vid slamsugning.
(2) Om du väljer att ha en lös slang (ovan mark) är det en PVC
slang för vakuum och tryck, så kallad slamsugningsslang. Den
bör skyddas från solljus.
(3)-(4) Du behöver även anslutningar av en typ som heter
”Snabbkoppling modell 42” med slangsockel 75 mm, han- och
honkoppling. Vid installationen ska ”hankopplingen” vara vid
tanken/avskiljaren och ”hon-kopplingen” vid punkten där bilens
slang ska kopplas in.
• Anslutningsplatsen får inte ligga på ett backkrön eller i en
kurva. Annan trafik ska kunna köra förbi.
• Anslutningsplatsen ska vara så nära en körbar väg som möjligt
eftersom slangdragning medför mycket hög belastning för
chauffören.
• Nivåskillnaden mellan bilen och avskiljaren/tanken får inte
överstiga sex meter.

Drift och underhåll
• Det är bara brunnen som töms för att förhindra infiltrationen från att sättas
igen. Det är vid infiltrationen som själva reningen sker. Brunnen, eller slamavskiljaren, har flera kamrar för att minska hastigheten på avloppsvattnet så att
slammet hinner sjunka medan vattnet fördröjs och rinner i jämnare takt ut i
marken.
• Kontrollera din brunn och se till att det bara finns slam i den första kammaren.
Finns det slam i de andra kamrarna är brunnen överbelastad och behöver tömmas oftare, kontakta entreprenörens kundtjänst och ändra ditt tömningsintervall.
• Använd inte markytan för infiltration som parkeringsplats, hästhage eller
körväg. Det packar marken, reningen försämras och anläggningen kan
sättas igen.

Tillsammans tar vi hand om miljön
Utsläpp av avloppsvatten kan påverka ytvatten och grundvatten. Det kan förorena både din egen och grannarnas vattentäkt och dessutom betyda störande
lukt och försumpning. Avloppsvatten påverkar badvatten och fiske och bidrar
till igenväxning av sjöar och vattendrag.
Var rädd om ditt avlopp. Skölj inte ur stekpannan med varmt vatten eftersom
fettet stelnar i avloppet och kan orsaka stopp. Torka istället ur stekpannan med
hushållspapper och släng pappret i matavfallet.
Överdosering av tvätt- och diskmedel är ett annat problem som belastar miljön.
Välj miljömärkta och fosfatfria medel.

Spola aldrig ner:
• Kemikalier och mediciner eftersom de inte kan brytas ned i infiltrationsanläggningen eller i reningsverket, då förstörs den biologiska reningsprocessen och
vattnet rinner orenat ut i våra sjöar och vattendrag.
• Tops, tamponger, bindor och blöjor eller annat som kan orsaka stopp och
skada anläggningen.
• Cigarettfimpar. De innehåller kadmium vilket tillsammans med kvicksilver hör
till de farligaste tungmetallerna.

Kontakter
VafabMiljö anlitar upphandlad entreprenör som utför slamtömning i regionen (Västmanlands län samt Enköping och
Heby kommun).Vi delar ansvaret att med löpande dialog och
möten arbeta med förbättring, både inom arbetsmiljö- och
miljöarbete. Kontakta VafabMiljö kundservice för beställning
av tömning eller ändring av intervall.
Arbetsmiljöverket är den myndighet som stiftar regler gällande
arbetsmiljö och som utför tillsynen. www.av.se

VafabMiljös Kundservice
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Hemsida: www.vafabmiljo.se
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VafabMiljö svarar på frågor om din avloppsanläggning och ger
råd om du överväger att byta avloppsanläggning eller om du till
söka dispens om längre tömningsintervall.

