Råd och regler för enklare
tömning av enskilt avlopp

Ändringar från 2018-03-01

Ragunda kommun tar över fakturering och administrationen från
entreprenör av slamtömningen from 1 mars 2018. Vi tar hand om
beställning (extra och akut tömning), avbeställning, ändring av
tömningsintervall och ändringar i kundregistret.

Schemalagd tömning, tömningsperiod

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan
måste slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk tömmas regelbundet.
Det billigaste sättet att få slamtömning är om du har schemalagd tömning.
Vi kommer då och tömmer din tank eller brunn efter fastställd turlista. Se
tömningsmånader.
Tömningsintervall för permanentboende är minst en gång per år. För
fritidshus kan tömningsintervallet vara längre. Du kan välja tömning
vartannat år eller vart tredje år. Förlängt tömningsintervall kan ansökas
hos bygg och miljönämnden.(fn 781 kronor per timme). Blankett finns på
hemsidan.
Du som har sluten tank och inte ingår i den ordinarie slamtömningsturen
beställer själv tömning vid behov. Du är själv ansvarig för att din
avloppsbrunn töms så ofta att en god funktion upprätthålls. För
slamavskiljare sänds ett aviseringsbrev ut ca två veckor före obligatorisk
slamtömnings månad.

OBS!

• Tidigare överenskommelse om särskild tömningsmånad tex vår, höst
eller speciell tid på år tex torrt väder, tjäle etc. GÄLLER EJ! Kan inte
slambilen tömma på ordinarie tur då får du som fastighetsägare ringa
och beställa extra tömning.
• Tömningar utöver den ordinarie tömningsmånad kommer att debiteras
som en extra tömning.
• De som även måste tömma en andra gång under året ansvarar för att
beställa detta själv hos kundcenter.

På den ordinarie rutten har du dock inte möjlighet att få veta exakt NÄR
bilen kommer till just dig. Chauffören kan inte ringa innan. Om du har
behov av detta måste du kontakta Revsunds transport AB och beställa en
tömning inom 24 timmar.
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Tips och råd till dig som väntar besök av slambil
• Ta bort eventuella hinder från brunnslocket såsom blomlådor, solur etc.
• Kontrollera att bultar och muttrar på fastskruvade lock inte rostat fast.
• Brunnlocket får inte vara för tungt utan ska hanteras av en person, byt
till ett lätt lock om behov finns. Tungt lock debiteras 400kr.
• Markera brunnen med en ca 1 meter hög käpp, gärna försedd med en
vimpel.
• Köldgräns för tömning -25 grader.
• Kontakta kundcenter om du vill lämna information om kodlås, vägbom
eller liknande: 0696-68 20 00.

Vägen fram till fastigheten

I Ragunda kommun har slambilen stora problem med att den måste köra
och parkera på gräsmattor pga av att det inte finns farbar väg fram till
brunnen. Enligt arbetsmiljöverkets regler kan det betyda att du som redan
har befintlig anläggning behöver vidta åtgärder för vägen fram till din
fastighet.
Vägen fram till den plats där slambilen stannar för att utföra sitt
arbete måste vara tillräckligt bred, tåla slambilens tyngd och vara
trafiksäker. Avståndet från bilen till brunnen bör inte överstiga 20 meter.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att se till att vägen är framkomlig och
uppfyller minimåtten nedan.
• Rensa bort buskage och sly och se till att en vändplats finns.
• Plogad och sandad vintertid.
• Tänk på att slambilen kan väga upp till 26 ton.
Slamtömningen kan utebli om vägen inte uppfyller kraven eller om det
saknas ordentlig möjlighet till att vända

4,2 m

3

,5 m

20 m

Avvikelsebrev

Upptäcker entreprenören vid tömning av din slambrunn några avvikelser
som tex trasigt lock, ej farbarväg väg, funktionfel av brunn etc. kommer vi
att skicka hem ett brev om det berörda felet.

Bomkörning

En bomkörning uppstår om slambilen inte kan tömma din anläggning på
grund av något hinder eller inte hittar till brunnen, i det fallet tvingas vi
debitera dig för en så kallad bomkörning enligt gällande taxa.

Slangdragning max 20 meter utan extra avgift

Att dra ut slangen från bilen är ett tungt arbete för chauffören. Maxavståndet
för slangdragning är 20 meter. Om avståndet mellan uppställningsplats för
fordon och slambrunn överstiger 20 meter, debiteras en extra avgift för
slangdragning enligt gällande taxa. Slambilen har tillgång till längre slang,
dock innebär det ökad arbetstid för chauffören samt sämre arbetsmiljö och
ökade kostnader.

Tunga lock

Tunga lock är ett stort
arbetsmiljöproblem för personalen
som hanterar flera tusen lock per år.
Arbetsmiljöverket har därför gått
ut med krav på att arbetsmiljön för
slambilschaufförerna måste förbättras
och tunga lock ska därför fasas ut
efterhand.
Brunnslocket ska vara lättåtkomliga
och bör inte väga mer än 15 kg för
att det ska kunna hanteras av en
person. Om ditt lock är för tungt får
du ett brev med information om detta
från kommunen. From 2018-03-01
kommer fastighetsägare med tunga
lock att debiteras 400kr.

Taxor för slam gäller from 180301
Enskilt avlopp 0-5 m3
Avvattning under ordinarie tömningsperiod

Tömning/
anläggning
1266

Extra tömning inom 10 arbetsdagar

2216

Akut tömning inom 24 timmar

3216

Sluten tank

Tömning/
anläggning
1465

Utan avvattning (sluten tank) under ordinarie
tömningsperiod
Extra tömning inom 10 arbetsdagar
Akut tömning inom 24 timmar

2415
3415

Tillägg
Tillägg per m³ över 5 m³ (avvattnat/oavvattnat)

154 kr/m³

Slangdragning över 20m, intervall om 10m

130 kr/10m

Bomkörning (när tömning ej kan ske under ordinarie
körlista)
Tungt lock

725

Extra personal vid tömning (dubbelbemanning)

615 kr/tim

400

Avgifter för tömning av slam faktureras tillsammans med din
renhållningsavgift.
För er som har delade brunnar kommer debitering att ske för den som har
brunnen fysiskt lagd på sin fastighet.

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
till igenväxning av sjöar och
vattendrag.
Var rädd om ditt avlopp.
Överdosering av tvätt och
diskmedel är ett problem som
belastar miljön.

Spola aldrig ner:
• Stekfett eller olja i ditt avlopp.
• 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 orsakar stopp och skadar din
anläggning.
• Snus innehåller kadmium, Cigarettfimpar innehåller kadium vilket
tillsammas med kvicksilver hör till de farliga tungmetallerna. Detta hör
givetvis inte hemma i avloppet.

Regler
Regler om slam finns i kommunens Renhållningsordning och
arbetsmiljöverkets anvisningar om arbetsmiljö.
Bygg och miljökontoret ger tillstånd för enskilt avlopp. Till dom vänder
du dig till om du har frågor kring om och tillbyggnadsfrågor av din
avloppsanläggning eller om du vill söka dispens om längre tömningsintevall.

Kontakt

Revsunds transport AB utför slamtömning på
uppdrag av Ragunda Kommun.
Bygg och miljökontoret Miljöhandläggare
nås via kundcenter 0696-68 20 00
Renhållningen tar hand om beställningar och ändringar i kundregistret.
Kontakta Kundcenter 0696-68 20 00
måndag-torsdag kl. 8:00-16:00 och fredag kl. 8:00-15:00
eller mail: tekniska@ragunda.se
Journummer, Revsunds transport AB, slambilen: 073-08 77 998
Mer information om slam finns på
våran hemsida. www.ragunda.se

