Faktablad
Slamtömning av enskilt avlopp
Information, råd samt checklista inför slamtömning

Ta hand om din slamanläggning
Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar
betydligt om du sköter och underhåller den på rätt
sätt. Här beskriver vi varför och vad du behöver
säkerställa för att den ska kunna slamtömmas.

Slamtömning
Som fastighetsägare är du ansvarig för skötseln av din avloppsanläggning så att den inte orsakar
olägenhet för människors hälsa och miljön. En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma den
regelbundet. Om tömning inte utförs med rätt intervall finns risk för översvämning i anläggningen
och i värsta fall trycks avloppsvatten in i huset. Vid infiltration i mark kan slam även rinna ut i spridningsledningarna (slamflykt). De små hålen i ledningarna täpps då igen och inget vatten kan rinna
ut i infiltrationsbädden vilket kan sätta anläggningen ur funktion.

Ordinarie slamtömning – förbered och undvik avgift för bomkörning
Din slamanläggning töms regelbundet under samma period. Den som står på abonnemanget kan
se när tömningarna utförs genom att logga in på norrtalje.se/mittavfall
Som fastighetsägare ansvarar du för att slamtömning kan utföra på ett
arbetsmiljöriktigt sätt. På sid 3 finns en checklista på vad du behöver
säkerställa inför tömning för att undvika utebliven tömning och bomköringsavgift. Tänk på! slamskylt ska finnas intill samtliga slamanläggningar/kopplingar som ska tömmas.

Vi bekräftar vårt besök
Vid vårt besök på din fastighet lämnas ett meddelande på slamskylten som bekräftar att vi har tömt
anläggningen alternativt att tömning inte har kunnat utföras och varför.

Om anläggningen inte har blivit slamtömd
Har du säkerställt att tömning kan utföras men ändå inte fått tömt behöver du reklamera det inom en
månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.
Om din ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av väderförhållanden återkommer vi och
tömmer så snart väderförhållandena är bättre. I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning.
Har du beställt extra tömning eller jourtömning måste du säkerställa att tömning kan utföras oavsett
väderförhållanden för att undvika en bomkörningsavgift.
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Extra slangdragning
Om avståndet mellan slambil/slamfärja och brunnslock/koppling överstiger 30 meter behöver du betala
för extra slangdragning. Mer information finns på norrtalje.se/slangdragning

Extra slamtömning och jourtömning
Extra tömning och jourtömning får, liksom ordinarie tömning, endast utföras av Norrtälje kommuns
entreprenör. Hur du beställer beskrivs på norrtalje.se/slamtomning

Deltömning
Har du en slamavskiljare med vattentoalett påkopplad kan du efter vårt godkännande välja deltömning.
Det innebär att endast slammet töms och vattenfasen lämnas kvar i slamavskiljaren. Deltömning är
både miljövänligare och billigare än en heltömning. Läs mer på norrtalje.se/deltomning

Vid minireningsverk
Tömning
För att säkerställa att ett minireningsverk blir tömt på ett sätt som inte påverkar dess funktion, ska det i
direkt anslutning till verket finnas en tydlig tömningsinstruktion på svenska tillgänglig för personalen. Du
ska även tydligt ha märkt ut var i verket tömning ska ske samt se till att eventuellt känsliga delar i verket
skyddas. Om tömningsinstruktion eller skydd saknas som medför risk för skada på anläggningen i samband med tömning, kan personalen välja att inte tömma anläggningen. Vid sådant tillfälle behöver du
betala för en bomkörning.
Fosforfälla/filtersäck
Har minireningsverket fosforfälla med kalksäck, får uttjänta säckar endast hämtas av Norrtälje kommun
då det är ett hushållsavfall. Hämtning beställs via Kontaktcenter.
Återfyllnad
Om verkets funktion kräver återfyllnad efter tömning ligger ansvaret för detta på fastighetsägaren. Återfyllning ingår inte i abonnemanget men kan beställas via Kontaktcenter innan tömningen.

Avgifter kring slamtömning
Avgift för slamtömning, bomkörning, extra slangdragning, återfyllnad av minireningsverk, hämtning av
kalksäck med mera finns på norrtalje.se/avgiftslamtomning

Tänk på


Bara kiss, bajs och toapapper får spolas ner i toaletten. Annat avfall kan påverka anläggningens
funktion negativt om det följer med avloppsvattnet ut i spridningsledningarna, orsaka stopp i slangen
vid slamtömning och problem i reningsverken med kostsamma reparationskostnader som följd.



Ha en papperskorg på toan för avfall som inte får spolas ner i toaletten som exempelvis våtservetter, topz, tamponger, bindor, tvättlappar, pappershanddukar, kondomer, cigarettfimpar/snus,
blöjor, tandtråd, textil med mera.



Spola aldrig ner eller häll ut i avloppet farligt avfall/kemikalier eller läkemedel. Använd miljövänliga
produkter i hushållet, både för att skona miljön och för att få en bättre process i slamanläggningen.



Häll inte överblivet frityrfett eller matfett i vasken. Fettet stelnar och fastnar i ledningarna vilket kan
orsaka stopp i avloppet. Torka ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar den, pappret
lägger du med fördel i matavfallspåsen. Överblivet matfett kan du samla (avsvalnat) i till exempel en
petflaska och lämna gratis på våra miljöstationer
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Checklista inför slamtömning
Använd gärna denna checklista inför din slamtömning för att undvika utebliven tömning och en bomkörningsavgift. Samma information finns även på norrtalje.se/inforslamtomning
Vägen fram till fastigheten
Vägen och slambilens uppställningsplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig utan hinder.
Vändplats ska finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. Se utrymme bilen behöver på sid 4.
Vägen, uppställningsplatsen och vändplatsen ska vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon,
även vid våt väderlek, se sid 4.
Om vägbom finns ska renhållningsavdelningen i god tid ha fått en nyckel eller låskod.
Vid tömning från slamfärja - Båtar, bojar eller annat får inte hindra färjan att angöra, färjan är ca. 8 m bred.
Även vintertid - Väg, uppställningsplats och vändplats ska vara upplogad till det utrymme slambilen behöver
och vara halkfri, se sid 4 vilka mått som gäller.

Från renhållningsfordon till slamanläggning/koppling
Sträckan för slangdragning fram till slamanläggning/koppling ska vara fri från hinder som exempelvis murar,
staket, trädgårdsmöbler, planteringar och hög växtlighet som försvårar tömningsarbetet.
Även vintertid - Sträckan för slangdragning ska vara framkomlig och halkfri.

Slamskylt
Slamskylt ska sitta väl synlig, minst en meter ovan marknivå, vid samtliga slamanläggningar som ska
tömmas. Vid egen sugledning ska skylt även finnas vid kopplingen närmast slambilen/slamfärjan. Ny eller
ytterligare skylt beställs via Kontaktcenter.
Fastighetsbeteckning och typ av anläggning enligt nedan ska synas tydligt på skylten.
SLT = Sluten tank för vattentoalett
BDT = Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten
BDT-Mini = Som ovan med minireningsverk
WC = Slamavskiljare för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten
WC-Mini = Som ovan med minireningsverk

Brunnslock och anslutningar
Egen lös sugledning ska vara utlagd av fastighetsägaren inför tömning.
Buskar och sly ska vara bortröjt så personalen kan arbeta runt tömningspunkten utan att få dessa i ansiktet.
Lock och kopplingar ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas.
Lock ska vara utan prydnader och framgrävda om de ligger under eller i höjd med marknivån.
Lock får väga max 15 kg om det kan lyftas av och max 35 kg om det kan skjutas åt sidan.
Eventuell låsanordning/muttrar ska personalen enkelt kunna låsa upp/skruva upp för hand utan några
verktyg.
Även vintertid - Se till att lock/kopplingar inte är fastfrusna, ta bort snö och is från lock. Slamskylten ska
synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat
Tänk på att öppna eventuella luftningsventiler till slutna tanken inför tömning.

Vid minireningsverk
En tydlig tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till verket.
Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske. Eventuellt känsliga delar i verket ska vara
skyddade.
Tänk på att återfyllnad av verket utförs endast om beställning har gjorts innan tömning och att uttjänta kalksäckar
endast får hämtas av Norrtälje kommun. Läs mer om minireningsverk på sid 2.
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Utrymme, uppställnings- och vändplats som slambilen behöver
Vägen fram till fastigheten


Då slambilen kan väga upp mot 25 ton måste vägen vara
hårdgjord med bärighet för tungt fordon, även vid våt väderlek.



Vägen behöver vara minst 5,5 m bred om körning förekommer
i båda riktningarna, är den mötesfri behöver den vara minst
3,5 m bred. Växtlighet, plogvallar med mera får inte inkräkta
på vägbredden.



Utöver vägbredden ska en hinderfri remsa (se nedan) på var
sida om vägen finnas för att skydda bilens utrustning (backspeglar, lyktglas, antenner). Med hinderfri menas fri från
buskar, grenar, sly med mera.



Vägen måste ha en fri höjd på 4,7 m. På öar utan bro- eller
bilfärjeförbindelse en fri höjd på ca 3,5 m (dessa bilar är lite
mindre). Nedhängande grenar får inte inkräkta på den fria höjden.

Slambilens uppställningsplats vid fastigheten
Uppställningsplatsen måste vara hårdgjord med bärighet för det tunga fordonet, även vid våt väderlek,
samt ha tillräckligt med utrymme kring bilen för att personalen ska kunna arbeta utan hinder. Den tunga
slambilen kör inte på gräsmattor eller andra markområden med risk för fastkörning och skada på bilen
och markytor. Läs mer på norrtalje.se/slangdragning

Vändmöjlighet vid fastigheten
Slambilen får av säkerhetsskäl inte backa längre sträckor enligt Arbetsmiljöverket. En hårdgjord vändplats
med bärighet för det tunga fordonet måste därför finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. Nedan finns
två exempel på vändplats. Växtlighet och plogvallar får inte inkräkta på utrymmet bilen behöver.

Trevägskorsning
Chauffören backar bara kort för att göra en T-vändning.
En hinderfri remsa utöver vägbredden.

Vändplats
Chauffören kan vända utan att behöva backa.
En hinderfri remsa utöver vägbredden, den behöver
vara lite större vid en vändplats på grund av bilens
överhäng då den svänger.

Bilen behöver en vändradie på minst 9 m.

Radie i kurva för att den
inte ska bli för skarp för
den stora bilen.
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*Gäller mötesfri väg med parkeringsförbud.

På öar utan bro- eller
bilfärjeförbindelse minst
8 m.

*Gäller mötesfri väg med parkeringsförbud.

För kontakt och mer information
Kontaktcenter
Telefon: 0176- 710 00. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
Faktabladet med checklistan finns att hämta på norrtalje.se/inforslamtomning
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