Slam från enskilt avlopp

Tömning av slamavskiljare, sluten tank, urintank och är
ett kommunalt ansvar
Allt det material som avskiljs eller samlas upp från
avloppsanläggningen, t.ex. slam från slamavskiljare eller
minireningsverk, klosettvatten i en sluten tank eller avskilt
urin är i lagens mening ett hushållsavfall. Detta betyder att
det är kommunens ansvar. Du som fastighetsägare får inte
anlita någon annan än kommunens entreprenör eller
insamlingssystem för transport och omhändertagande,
utan särskilt tillstånd/dispens.
Om du själv vill använda latrinkompost eller urin på din
fastighet eller vill avvattna och kompostera slammet från
ditt avlopp behöver du söka tillstånd alternativt göra en
anmälan. Kontakta tillsynsmyndigheten för att få veta
vad som gäller i din kommun!

Att tänka på vid tömning!
 Anläggningarna ska vara lätt tillgängliga vid tömning.
 Vägen fram till slamanläggningen ska vara
framkomlig. Staket, höga växter eller buskage
försvårar arbetet.
 Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och
slambrunn får inte överstiga 25 m, om inte särskilda
skäl föreligger.
 Det är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att brunnslocket inte väger mer än att chauffören kan hantera
det.
 Lock/manlucka får inte vara övertäckt vid tömning.
 Har du tank – se till att det finns gott om plats för
kopplingshandtaget.

Vilka krav ställs?
För att din avloppsanläggning ska fungera bra och inte
belasta miljön måste den tömmas regelbundet.
Har du en enskild avloppsanläggning ska den tömmas
minst en gång per år! Det gäller slam från slamavskiljare,
slutna tankar, minireningsverk och BDT-anläggningar (bad,
disk och tvättning).
Allt utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det är från ett
hus eller från en hel stad, räknas som miljöfarlig
verksamhet enligt miljöbalken. Enskilda avlopp kräver
tillstånd och det är tillsynsmyndigheten i respektive
kommun som avgör vilka krav som ska ställas på din
anläggning samt hur du ansöker om tillstånd.
Frågor om bl.a. tillstånd, anläggande eller ombyggnation
av enskilt avlopp hänvisas till tillsynsmyndigheten i
respektive kommun.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Flens kommun,
642 81 Flen. Tel nr 0157-43 00 00
Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholms kommun,
641 80 Katrineholm. Tel nr 0150-577 00
Samhällsbyggnadsenheten, Vingåkers kommun,
643 80 Vingåker. Tel nr 0151-191 00
Sörmland Vatten och Avfall AB:
Kundservice tel. nr 0150-800 100

