
 

 

Regler och råd för 
tömning av enskilda avlopp 

  



2 

 

Innehåll 

Regler och råd för tömning av enskilda avlopp 1 

Inledning 3 

Råd och regler för slamtömning 3 

Vägen till din fastighet 3 

Märk ut anläggningen 3 

Uppställningsplats 3 

Vändplats 4 

Placering och utformning av anslutningspunkt för tömning 5 

Förlängningsslang 5 

Brunnslock 6 

Bomkörning 6 

Drift och underhåll 6 

Bygga nytt enskilt avlopp? 7 

Kontaktuppgifter 8 

Avsändare 8 

 

 



3 

 

Inledning 
Har du en enskild avloppsanläggning? Då är det vi som hjälper dig med tömning. Med enskild 
avloppsanläggning avses slambrunn, sluten tank, minireningsverk, fosforfälla eller annan 
motsvarande anläggning.  

Alla som har en enskild avloppsanläggning måste ha ett abonnemang för regelbunden 
slamtömning. Det är endast June Avfall & Miljö eller den entreprenör vi har avtal med, som får 
tömma din anläggning. Det gäller även om du behöver en extra tömning, akut tömning eller 
sluttömning då en anläggning tas ur bruk. Det vanligaste är att en enskild avloppsanläggning 
töms en gång per år. Om du inte använder din fastighet kan du ansöka om utsträckt 
tömningsintervall hos miljö- och hälsoskyddskontoret.  

Vi meddelar dig, cirka två veckor i förväg, vilken vecka vi kommer och tömmer din anläggning. 
Vid frågor om din tömning kontaktar du June Avfall & Miljö.  

Råd och regler för slamtömning  
Slamtömning är ett tungt arbete. Din fastighet och vägen till den är slamchaufförens arbetsplats. 
För att undvika skador på vår personal, våra fordon och din mark samt för att följa gällande 
lagstiftning har vi tagit fram nedanstående råd och regler. Reglerna återfinns även i ”Föreskrifter 
för avfallshantering – Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” som beslutats av 
kommunfullmäktige i de tre kommunerna. Som fastighetsägare har du ansvar för att din 
anläggning är anpassad efter dessa regler. 

Vägen till din fastighet 
Vägen fram till din fastighet, den så kallade transportvägen, är den väg som slambilen måste 
köra på fram till den plats där bilen kan stå när vi utför slamtömningen.  

• Transportvägen ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på minst 4,5 meter. 

• Vägen måste klara av att tunga fordon, upp till 28 ton, kan köra på den. Den ska därför ha 
minst bärighetsklass 2. 

• Vägen ska ha fri sikt, vara fri från hinder och under vintertid vara fri från snö och halka för 
att vi ska kunna tömma din anläggning. 

Märk ut anläggningen 
Se till att lock och anslutningar ligger ovanför marknivå och syns väl. Lock och anslutningar 
ska vara lättåtkomliga vid tömning. Märk ut dem med en väl synlig vimpel. Se även till att 
vägen från slambilen, till och runt brunnen, är fri från växter och föremål. Har du ett 
minireningsverk ska tömningsinstruktioner vara tillgängliga vid tömning. 

Uppställningsplats 
Slambilens uppställningsplats ska vara trafiksäkert utformad. Den får inte ligga på ett backkrön 
eller i en kurva och annan trafik ska kunna köra förbi. Uppställningsplatsen ska ha god bärighet 
och klara minst 28 ton (bärighetsklass 2). Vintertid ska den vara fri från snö och halka. 
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Vändplatsernas utformning. Källa: Avfall Sverige, 2018. 

Vändplats 
Det ska finnas utrymme för slambilen att vända samt komma till och från tömningsstället utan 
att behöva backa längre sträckor. Vändplatsen kan utformas som en vändplan eller som en 
trevägskorsning. Vändplanen ska ha en diameter på 18 meter. 
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Placering och utformning av anslutningspunkt för tömning 
• Anslutningspunkten ska placeras maximalt 10 meter från transportvägen eftersom 

slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment för våra chaufförer. Vid längre avstånd får 
du betala en extra avgift för slangdragning enligt gällande avfallstaxa. 

• Höjdskillnaden mellan uppställningsplatsen för slambilen och botten på anläggningen får 
vara maximalt 6 meter, om det inte finns särskilda skäl. Blir nivåskillnaden större finns det 
risk för att vi inte kan tömma anläggningen. 

• Anslutningspunkten får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva och annan trafik ska 
kunna köra förbi, det vill säga vara trafiksäkert utformad. 

• Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder i form av till exempel staket, 
trädgårdsmöbler, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. 

Förlängningsslang 

 

Nergrävt rör, förlängningsslang ovan jord och tillhörande kopplingar. Illustration: Leyla Atak.  

Är avståndet mellan slambilens uppställningsplats och din enskilda avloppsanläggning mycket 
stort eller om din anläggning inte ligger vid en farbar väg kan du behöva installera ett rör (nr 1 i 
texten nedan) eller en förlängningsslang (nr 2 i texten nedan) mellan anläggningen och 
slambilens uppställningsplats. 
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1. Du kan använda PE80-rör diameter 90*8,2 mm som har en lång livslängd och är lämplig för 
nedgrävning, eller PVC-rör i 75 mm i diameter. Båda behöver en kraftig förankring i mark 
för att klara de påfrestningar som uppstår vid slamsugning. 

2. Om du väljer att ha en lös slang (ovan mark) ska du ha en PVC-slang för vakuum och tryck, 
så kallad slamsugningsslang. Den bör skyddas från solljus. Av tekniska skäl kan den lösa 
slamsugningsslangen vara max 70 meter lång då marken är plan.  

3. 3-4) Du behöver även anslutningar av en typ som heter ”Snabbkoppling modell 42” med 
slangsockel 75 mm. Det krävs både en hankoppling och en honkoppling. Honkopplingen 
ska vara där slambilens slang ska kopplas in och hankopplingen ska vara vid anläggningen.  

Brunnslock  
•  Brunnslock som måste lyftas får väga max 15 kg och ska kunna öppnas av en person. Det 

underlättar slamchaufförens arbete om det finns handtag på locket.  

•  Om brunnen eller tanken öppnas genom att dra locket åt sidan får locket väga högst 35 kg.  

• Locket måste ligga ovanför marknivån och får inte vara blockerat, övertäckt eller fastfruset 
vid tömningstillfället.  

•  Har du lås på brunnen? Kom ihåg att låsa upp innan vi kommer och efter att vi varit där. 

•  Vid snö eller is ska locket vara framskottat och du behöver se till så det inte har frusit fast.  

•  Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt. 

Med tanke på slamchaufförens arbetsmiljö rekommenderar vi dig att köpa ett lättare lock av till 
exempel glasfiber eller plast.  

Bomkörning 
Om vi åker till din anläggning men inte kan göra vårt jobb på grund av vi inte hittar 
anläggningen, att brunnslocket är för tungt eller att det finns andra råd och regler enligt ovan 
som inte följs får du betala en framkörningsavgift för en så kallad bomkörning. 
Framkörningsavgiften debiteras enligt gällande taxa. 

Drift och underhåll 
Om din anläggning behöver fyllas på med vatten efter tömning är det ditt ansvar som 
fastighetsägare att se till att detta blir gjort. Våra slamsugningsfordon är inte utrustade med 
vattentank och vi kan därför inte erbjuda denna tjänst. Vi har heller inte någon skyldighet att 
rengöra din tank eller brunn efter tömning. Vi utför heltömning av din enskilda 
avloppsanläggning men det kan finnas kvar vatten i botten av brunnen efter tömning. Det är 
endast den fasta delen av innehållet i en enskild avloppsanläggning som räknas som 
hushållsavfall och vi har därför rätt att lämna kvar vattenfasen efter utförd slamtömning. 

Om du behöver fylla på din brunn efter slamtömning börjar du med att fylla på tredje/sista 
kammaren. Lägg ner en vattenslang och låt brunnen fyllas upp i nivå med utloppsröret. 

Slammet i brunnen töms för att förhindra att den markbaserade reningen (markbädden) sätts 
igen. Det är i markbädden som själva reningen sker. Brunnen, eller slamavskiljaren, har flera 
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kamrar för att minska hastigheten på avloppsvattnet så att slammet hinner sjunka medan vattnet 
fördröjs och rinner i jämnare takt ut i marken.  

Kontrollera din brunn och se till att det bara finns flytslam i den första kammaren. Mycket 
flytslam i sista kammaren är ett tecken på att något inte står rätt till. Om det regelbundet finns 
flytslam i flera kammare måste du antingen tömma brunnen oftare eller öka volymen på 
brunnen. Vi kan behöva kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om vi noterar brister i din 
enskilda avloppsanläggning vid tömning. Kontakta oss om du behöver ändra ditt 
tömningsintervall. 

Använd inte markbädden som parkeringsplats, hästhage, körväg eller liknande. Det packar 
marken, försämrar reningen och anläggningen kan sättas igen. 

Bygga nytt enskilt avlopp? 
Ska du bygga ett nytt enskilt avlopp? Eller kanske reparera eller bygga om din 
avloppsanläggning? Innan du startar arbetet ska du lämna en ansökan eller anmälan till 
miljöförvaltningen i din kommun. Gör ansökan i god tid eftersom du måste få ett skriftligt 
beslut innan du får starta arbetet. 

Om du ska anlägga en ny enskild avloppsanläggning – tänk på anläggningens placering. Det får 
vara högst 10 meter mellan slambilens uppställningsplats och din anläggning, om det inte finns 
särskilda skäl. Om avståndet är längre än 10 meter måste du betala avgift för slangdragning 
enligt gällande avfallstaxa. 

Du behöver inte kontakta oss för att teckna ett abonnemang för tömning av din nya enskilda 
avloppsanläggning. Abonnemang tecknar vi så snart vi fått en kopia på den bekräftelse som 
miljö- och hälsoskyddsnämnden skickar till dig efter att de mottagit ett utförandeintyg från den 
entreprenör som installerat din anläggning. 
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Kontaktuppgifter 
Kontakta oss för beställning av tömning eller ändring av tömningsintervall samt för akut 
slamtömning. Vid akut slamtömning efter kontorstid samt under helger tillkommer en jouravgift 
enligt gällande avfallstaxa.  

June Avfall & Miljö AB 
Telefon: 036-17 19 00 
E-post: info@juneavfall.se  
Hemsida: www.juneavfall.se 

Din kommun svarar på frågor om din avloppsanläggning och ger råd om du överväger att byta 
avloppsanläggning eller om du vill söka dispens om längre tömningsintervall. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun 
Telefon: 036- 10 50 00  
E-post: miljo@jonkoping.se 
Hemsida: www.jonkoping.se 

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner 
Telefon: 036-442 82 89  
E-post: miljo@habo.se  
Hemsida: www.habokommun.se och www.mullsjo.se 

Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket är den myndighet som stiftar regler gällande arbetsmiljö och ansvarar för 
tillsynen av arbetsmiljön vid slamtömning, www.av.se  

Avsändare 

Denna skrift är framställd av June Avfall & Miljö AB – ett kommunalt bolag som ägs av 
kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. Vi hjälper kommuninvånarna med sophämtning, 
slamtömning och sortergårdsverksamhet.  

mailto:miljo@jonkoping.se
http://www.jonkoping.se/
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