Tömning av

slamavskiljare

Slamavskiljare
Om du har enskilt avlopp vid din
fastighet ska du beställa tömning
av din slamavskiljare via SSAMs
kundtjänst.

När kommer slambilen?
Slamavskiljare från enskilda
avlopp, till exempel trekammarbrunnar, töms årligen efter en
planerad körtur. I undantagsfall
kan du få tillåtelse för tömning med
längre intervall, men du måste då
ansöka om det hos kommunens
miljöavdelning.

Förbered genom att se till att
vägen är framkomlig och att
slamavskiljaren är lättåtkomlig
för chauffören. Markera den gärna
med en pinne eller en flagga.
Täta tankar och slamavskiljare för
minireningsverk och BDT töms efter
beställning från dig som kund, så
kallad budning.
Avgifter för budad tömning hittar
du på ssam.se/avgifterslam.
Fullständiga taxor finns på
ssam.se/taxorochavgifter.

Vad betyder benämningarna?
Slamavskiljare - Separerar slammet i avloppsanläggningen
Trekammarbrunn - Traditionell slamavskiljare med tre fack
Minireningsverk - Egen reningsanläggning vid fastigheten med slamavskiljare
Tät tank - En sluten behållare utan slamavskiljare
BDT - Brunn för enbart bad-, disk- och tvättvatten

Bygga nytt avlopp?
Om du ska anlägga nytt avlopp,
reparera eller bygga om avloppsanläggningen så måste du söka
tillstånd hos kommunens miljöavdelning i god tid. Detta gäller till
exempel om du ska gräva om infiltrationen. Du måste få ett skriftligt
beslut innan du påbörjar arbetet.
Vid nybyggnation är det viktigt
att tänka på att slamfordonet
ska kunna komma intill slamavskiljaren vid tömning. Avståndet
mellan slamavskiljaren och bilens
transportväg ska inte vara längre
än 15 meter. Platsen där tömningsfordonet ska stanna bör inte vara
skymd, till exempel av ett backkrön
eller en kurva
Slamavskiljaren ska vara utformad
så att den enkelt går att tömma
utan speciella verktyg eller redskap.

Locket till slamavskiljaren ska vara
av ett lätt material.Taxan för
tömning av slamavskiljaren varierar
med volymen. Taxor hittar du på
ssam.se/avgifterslam.
Det är också tillåtet att själv ta hand
om slam och latrin om du gör det på
ett miljöriktigt sätt, men du måste
först söka tillstånd för det hos kommunens miljöavdelning. Du kan läsa
mer på www.avloppsguiden.se.

Tänk på att:
• Minsta bredd på körytan för
slambilen ska vara 3 meter
• Det ska vara 4 meters fri höjd
för slambilen
• 1 meter runt om körytan ska
vara fri från hinder som till
exempel buskar

Har du frågor om slamavskiljare?
På ssam.se kan du läsa om avgifter och rutiner för
slamtömning. Du kan också kontakta SSAMs
kundtjänst på info@ssam.se eller 0470-59 95 00.

For information in
a different language:
Visit our website ssam.se.
At the top right corner of the webpage
you can translate the information
into your desired language.

