Slamtömning
- så fungerar det!

Vi slamtömmer din avloppsanläggning
Om du har en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, köksbrunn eller någon
annan enskild avloppsanläggning så ska den tömmas genom Renhållningen. Vi
anlitar i vår tur en entreprenör – för närvarande Malmberg Miljöhantering – som
utför tömningarna.
Tömning av slamavskiljare och minireningsverk
Slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar, med påkopplad vattentoalett töms
vanligtvis en gång per år. Detsamma gäller för minireningsverk. Vissa slamavskiljare och minireningsverk kan behöva tömmas oftare (se tillverkarens instruktioner).
Tömningen sker vid ungefär samma tidpunkt varje år enligt ett fastställt schema
och du behöver inte göra någon beställning för att få tömt. Tömningarna aviseras
med post ca två veckor i förväg.
Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten, s.k. BDT-brunnar, sker
efter behov.
Brunnslock till slamavskiljare bör inte väga mer än 15 kg om de ska lyftas bort eller
25 kg om de ska dras åt sidan. De ska uppfylla kriterierna för barnsäkerhet enligt
Boverkets handbok "Barnsäkra brunnar". Lock som väger mer än 15 respektive
25 kg kommer att öppnas av två personer mot en extraavgift som tas ut vid varje
tömningstillfälle.
Locken får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga vid tömning. Lock som
ska öpnnas åt sidan får inte hindras av jord eller växtlighet. Om tömning inte kan
ske, debiteras en bomkörningsavgift enligt Kristianstads kommuns renhållningstaxa
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(finns på www.renhallningen-kristianstad.se). En avisering skickas ut om ny tid för
tömning mot förhöjd tömningsavgift.
Vid den årliga tömningen/tillsynen av slamavskiljaren ska brunnslocket vara lättåtkomligt. Vägen fram till brunnen måste vara farbar för slamsugningsfordonet (se
bild till vänster).
Inför tömning av minireningsverk ska du som fastighetsinnehavare förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. Om minireningsverket ska
återfyllas med vatten (se instruktionsboken), ansvarar du som fastighetsinnehavare
för detta.
Vid akut behov av slamtömning på kvällar och helger går det bra att ringa till
Malmbergs jour på tfn. 044-780 19 50.
Tömning av sluten tank
Om du har en sluten tank beställer du tömning hos vår kundtjänst på tfn.
044-13 54 00. Tömningen utförs inom fem dagar från beställning. Vid behov
kan du få tömning samma dag mot en särskild så kallad akutavgift. Tömning av
slutna tankar måste ske minst en gång per år, om inte kommunens miljö- och
hälsoskyddsnämnd har beslutat något annat. Om tömning inte beställts under jansep innevarande år, utförs automatiskt en tömning under okt-dec.
Vanliga brister i slamavskiljare
När vi har tömt din trekammarbrunn
kan det hända att du får en anmärkning om att ”T-rör saknas” (se nr 1
på bilden till höger). Detta innebär att
flytslam kan rinna ut från brunnen och
in i din infiltration. Då riskerar infiltrationen att sättas igen, vilket i sin tur
kan leda till att anläggningens funktion
förstörs och du kan få stopp i avloppet
ända in i huset. Om T-rör saknas åtgärdar du det lättast genom att montera
ett nytt T-rör i utloppsröret (enligt bild
till höger).
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Tvärsnitt av en trekammarbrunn.

Om du efter tömning får anmärkningen ”Rinner baklänges” innebär det att din
infiltration inte fungerar tillfredsställande. Det kan bero på att infiltrationen håller på
att sätta igen eller så är grundvattenytan hög. Normal livslängd på en infiltration är
15-20 år.
Om du behöver hjälp med att åtgärda brister i din avloppsanläggning, kan du kontakta en entreprenör som anlägger sådana. Glöm inte att vissa åtgärder innebär att
du kan behöva nytt tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Vad tömmer vi?
Vid tömning sugs allt slam och avloppsvatten som finns i brunnen eller tanken bort.
Däremot töms inte sådant vatten som eventuellt rinner baklänges in i brunnen från
röret till infiltrationsanläggningen eller från andra delar av avloppssystemet.
Viktigt att veta
Efter att brunnen har tömts, fylls den ganska snabbt av nytt avloppsvatten. I
en slamavskiljare stabiliseras vätskenivån till ett läge vid utloppsrörets underkant (se nr 2 på bilden på föregående sida). Detta är helt normalt. Inom några
dagar kommer det att finnas nytt slam på ytan i trekammarbrunnen. T-röret
gör så att inget flytslam rinner ut i infiltrationen.
Inventering av små avloppsanläggningar
Miljö- och hälsoskyddskontoret genomför just nu en inventering av enskilda avlopp
i kommunen. Vid inventeringen tittar man på om anläggningen uppfyller gällande
miljökrav. Inventeringen utförs områdesvis och ska vara klar senast år 2020.
Vad kostar det att få tömt?
Avgifter för tömning av små avloppsanläggningar hittar du på vår hemsida
www.renhallningen-kristianstad.se. I avgifterna ingår både tömning och behandling
av slammet.
Vill du veta mer om avloppsanläggningar?
Läs mer på kommunens hemsida www.kristianstad.se och www.avloppsguiden.se

Har du frågor? Välkommen att kontakta
vår kundtjänst på tfn 044-13 54 00
eller via e-post renhallningen@kristianstad.se
Besök gärna vår hemsida www.renhallningen-kristianstad.se

