Slamtömning
enskilda avlopp.
Råd och tips för tömning av slam
från enskilda avloppsanläggningar.

orebro.se/avfall

Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall
som regleras av Miljöbalken och kommunens
renhållningsföreskrifter. Slammet får bara tas
omhand av kommunen genom vår entreprenör,
som i dagsläget är Renall AB.

Transportväg
Alla vägar som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall
ska vara så dimensionerade och hållas i sådant skick
att de är farbara för kommunens hämtningsfordon.

Hur ofta och när ska avloppsanläggningen
tömmas?
Anläggningen ska tömmas så ofta som det krävs,
men minst en gång om året, enligt kommunens
renhållningsföreskrifter. Vi tömmer slamavskiljare året
runt och de ordinarie tömningarna ligger på en turlista.

• ska ha en hårdgjord yta (grus eller asfalt)

Ordinarie tömning

Det billigaste alternativet är att ha ordinarie tömning,
d.v.s. regelbunden tömning efter en turlista. Din
anläggning töms då under en bestämd period av året.
Behöver du fler regelbundna tömningar, kontaktar
du Servicecenter.
Extratömning

Tömning utöver ordinarie turlista innebär att
vi tömmer din anläggning inom en vecka (fem
arbetsdagar) mot en extra avgift. Beställningen gör du
till Servicecenter 019-21 10 00.
Jourtömning

Om det är bråttom kan du beställa en akut slamtömning inom ett dygn, mot en förhöjd avgift.
För jourtömning se orebro.se/avfall
Kostnader för slamtömning hittar du i Örebro
kommuns Taxa för hushållsavfall. Den hittar du
på orebro.se/avfall.
Avisering
Du som ligger på turlista kommer att få en avisering
utskickad några veckor innan tömning. Du får då reda
på vilken vecka vi kommer och tömmer hos dig. Din
tömningsvecka kan variera något från år till år.
Uppdatera dina uppgifter på orebro.se/avfall för
avisering via SMS eller e-post.

Det är upp till fastighetsägaren att se till att vägen
fram till slambilens uppställningsplats är tillräckligt
bred, klarar av slambilens vikt och är trafiksäker.

Transportvägen:
• ska ha en hinderfri remsa på minst 0,5 meter på
båda sidor
• fri höjd (den normala fria höjden på vägarna i
Sverige gäller (4,50 meter).
Snö/snövallar, växlighet och träd är exempel som ej
får inkräkta på hinderfria remsan, vägbredd och den
fria höjden).
• parkering får ej inkräkta på vägbredd
• ska ha fri sikt och god framkomlighet
• ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid
Vägkäppar eller annan markering som visar
vägkanten ska finnas.
Återvändsgator ska ha vändmöjlighet (vändplan
alternativt T-korsning).
Det är alltid chauffören som gör en professionell
bedömning om underlaget och vägen är farbar vid
tillfället för slamtömning. Att en personbil kan ta
sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det,
slambilen är både bredare och betydligt tyngre.
Vägförhållanden

Om vägförhållanden förändras till det bättre eller till
det sämre och det inte är självklart vilken väg som
chauffören ska köra in till din anläggning, meddela
Servicecenter.

Avstånd mellan anläggning och
uppställningsplats
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och
slambrunnens kant ska vara så kort som möjligt och
får inte överstiga 25 meter. Nivåskillnaden från botten
av slamavskiljare eller motsvarande till slambilens
uppställningsplats får inte överstiga 6 meter.
Placering av slamavskiljare

Efter framställan från fastighetsägare får Tekniska
nämnden medge undantag från bestämmelserna
gällande avståndet mellan uppställningsplats och
slambrunnens kant, om kommunen anser att det
finns särskilda skäl för detta. (9§ i Örebro kommuns
föreskrifter för hushållsavfall)

Vad händer med slammet sedan?
Slammet från tömda anläggningar kör vi till Atleverket.
Därifrån pumpas slammet vidare till avloppsverket i
Skebäck där slammet rötas och gas utvinns. Slammet
blir till växtnäring på våra åkrar och gasen används till
värmeproduktion och fordonsbränsle.
Egenkontroll av det egna avloppet
Du som fastighetsägare har ansvar för att kontrollera
ditt eget avlopp enligt tillverkarens anvisningar. Det
är viktigt att du gör regelbundna kontroller, så att
eventuella problem eller fel upptäcks och kan åtgärdas.
Checklista hittar du på orebro.se/enskiltavlopp.

Vi tar ut en tilläggsavgift om det krävs mer än 25
meter slang mellan brunnskanten och tömningsbilen
(centrum bak på bilen). Det är chauffören som
bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs
extra slang.
Synlig eller utmärkt anläggning
Anläggningen som ska tömmas ska vara lätt att hitta
och får inte blockeras av t.ex. staket, planteringar
eller växtlighet. Vi drar inte slangen genom häckar,
över staket etc., det måste finnas en öppning att gå
obehindrat igenom. Märk ut din anläggning med en
pinne eller flagga. Se till att locket på brunnen inte är
övertäckt. Locket skall vara olåst och lätt att öppna av
en person utan verktyg.
En anläggning som går sönder vid normal hantering
ersätter vi inte. Tänk på att lock blir sköra med tiden,
både plast och betong, och de kan lätt gå sönder.
Säkerhet
Anläggningen ska, genom fastighetsägarens försorg,
vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med
de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till
anläggningens beskaffenhet och belägenhet.
Det åligger fastighetsägaren att, efter tömning,
kontrollera säkerhetsanordningar.
Om vi inte kan tömma din anläggning
Om vi inte kan tömma din anläggning på grund av sen
avbokning, hinder, eller att personal inte ges möjlighet
eller tillåtelse att tömma vid ordinarie tömningstillfälle,
fakturerar vi en s.k. bomkörningsavgift. Efter ett sånt
tillfälle måste du beställa en extratömning.

Exempel på hur du kan märka ut din anläggning.

Undantag
Om din avloppsanläggning är överdimensionerad
eller om du använder den i mindre omfattning kan du
ansöka om dispens för tömning vartannat år. Ansök
om dispens på orebro.se/avfall. Du kan också själv ta
hand om ditt slam men för att få göra det måste du
söka dispens hos Miljökontoret. Kontakta dem via
Servicecenter.
Förändringar eller utebliven tömning
Kontakta Servicecenter om du exempelvis behöver fler
ordinarie tömningar eller om tömning uteblivit.

Frågor?
Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta Servicecenter på 019-21 10 00
eller servicecenter@orebro.se
 servicecenter@t-meeting.se
På kommunens hemsida
orebro.se/avfall hittar du
priser för slamtömning i vår
avfallstaxa och blanketter för
dispensansökningar.

Extra tömning

Extra tömning inom 5 dagar, ring Servicecenter
019-21 10 00.

På avloppssguiden.se kan du läsa mer om enskilda
avloppsanläggningar.

Jourtömning

För akut slamtömning inom ett dygn
se orebro.se/avfall
Nytt avlopp eller förändringar av anläggning

Om du ska anlägga ett nytt avlopp eller om din
avloppsanläggning behöver åtgärdas, måste du i
god tid söka tillstånd eller göra en anmälan till
Miljökontoret, orebro.se/enskiltavlopp.

Funderar du på vad som ska sorteras och slängas var?
Ta hjälp av återvinningsguiden!

Gå in på orebro.se/atervinningsguiden så går det lätt som
en plätt att sortera rätt.
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