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1 Sammanfattning
I Sunne kommun finns ca 4000 enskilda avloppsanläggningar med slamavskiljare som skall tömmas. För
att förtydliga råd och regler vid enskilt avlopp har denna information tagits fram.

Medverkande har varit:


Miljö, plan och bygg



Entreprenör för hämtning av slam



Arbetsmiljöverket



Anläggningsentreprenörer



Tekniska enheten, Avfall och VA



Leverantörer och grossister

Det är i Sunne kommuns Renhållningsordning och Renhållningstaxan med
tillämpningsanvisningar som bestämmelserna och avgifter för hämtning av
slam är fastställda.
Arbetsmiljöverkets krav på god arbetsmiljö är vägledande.
Miljö, plan och bygg är tillsynsmyndighet, utfärdar tillstånd och beslut, skall alltid kontaktas före
nybyggnad eller renovering.
Fastighetsägaren är ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven på miljö, arbetsmiljö
och slamkvalitet uppfylls.

Är min befintliga anläggning godkänd?
Använd checklistan i kapitel 9 för enkel kontroll.
Observera att en anläggning skall uppfylla både miljökraven och arbetsmiljökraven för att vara godkänd.
Finns brister i någon del är en renovering, ombyggnad eller komplettering nödvändig.
Före renovering eller ombyggnad skall alltid Miljö, plan och bygg kontaktas.
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2 Krav på arbetsmiljön
Prioriterade åtgärder
1. Nya/nyrenoverade anläggningar skall uppfylla kraven
2. De största/tyngsta locken skall åtgärdas
3. Långa slangdragningar och hinder skall åtgärdas
4. Övriga krav skall vara uppfyllda

Nya/nyrenoverade anläggningar
Transportväg
 skall ha bärighet för tunga fordon (26 ton) under alla årstider
 skall vara minst 3,5 m bred och en höjd på cirka 4 m
Uppställningsplats
 får ej skapa fara för chaufför eller övrig trafik
 slangdragning max 10 m på plan mark utan hinder
Lock
 Lockets vikt max 15kg, säkrat så att inte barn eller djur kan få av locket, monteras
så att underkant kommer minst 10cm ovan mark
Fosforfälla
 filtermaterialet skall vara i filterkasset eller säck
 anläggningar där hämtning av filtermaterial skall ske i filterkasset eller säck skall anläggas så att
hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggande får ske så att avståndet mellan
kranfordonets uppställningsplats och filterkasset/säck är upp till 10 meter för filterkasset/säck som
väger högst 500 kg och 5 meter för filterkasset/säck som väger högst 1 000 kg, om inte särskilda
skäl föreligger
För att få beslut från Miljö, plan och bygg ska dessa krav vara uppfyllda. Att kraven uppfylls skall
även framgå i det slutbesiktningsprotokoll som lämnas in när projektet avslutas.

Befintliga anläggningar
 anpassad transportväg för ett fordon på 26ton och en höjd på cirka 4m
 säker uppställning vid hämtning, får ej skapa fara för chaufför eller övrig trafik
 ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med fasta lyfthandtag och slätt
under till kan användas. Monteras så att underkant kommer minst 10cm ovan mark.
 ett plast/glasfiberlock som väger ca 15kg vid denna storlek är också tillåtna, vanligt på nyare
plastbrunnar, säkrat så att inte barn eller djur kan få av locket. Monteras så att underkant kommer
minst 10cm ovan mark
 slangdragning max 25 meter på plan mark utan hinder
 anläggningar där hämtning av filtermaterial skall ske i filterkasset eller säck skall anläggas så att
hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggande får ske så att avståndet mellan
kranfordonets uppställningsplats och filterkasset/säck är upp till 10 meter för filterkasset/säck som
väger högst 500 kg och 5 meter för filterkasset/säck som väger högst 1 000 kg, om inte särskilda
skäl föreligger
OBS!
Är du tveksam om miljökraven uppfylls, kontakta Miljö, plan och bygg för bedömning.
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3 Många inblandade vid enskilt avlopp
Tekniska enheten - Avfall
Ansvarig via Renhållningsordningen och renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för insamling av
slam som klassas hushållsavfall
Tekniska enheten - Kundtjänst
Kundregister, styr entreprenörens arbete vid hämtning och fakturering
Tekniska enheten – Vatten och avlopp
Tar emot och behandlar slammet vid Sunne reningsverk. Driver kvalitetsarbetet med återvunnen
växtnäring där restprodukten återförs i kretslopp
Miljö, plan och bygg
Är tillsynsmyndighet och utfärdar tillstånd för enskilt avlopp. Skall alltid kontaktas före nybyggnad eller
renovering
Kommunens entreprenör för hämtning av slam
Utför hämtning från fastighetsägarens anläggning, ger även råd vid förbättring av arbetsmiljön
Anläggningsentreprenör
Utför projektering och anläggningsjobb åt fastighetsägaren vid nybyggnad eller renovering. Kan även
lämna serviceavtal på anläggningen
Fastighetsägaren
Ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven för miljö, arbetsmiljö och slamkvalitet
uppfylls
Jordbrukare
Återvunnen växtnäring återförs i kretslopp till jordbruks och åkermark

4 Vilka regler gäller och hur fungerar det?
För vilka gäller reglerna
Gäller alla anläggningar, befintliga och vid nybyggnad eller renovering, även de anläggningar som enligt
plan senare kommer att anslutas till kommunalt avlopp.

Vem är ansvarig för att reglerna följs
Fastighetsägaren.

Renhållningsordningen
I kommunens renhållningsordning och renhållningstaxan med tillämpningsanvisningar regleras hämtning
av hushållsavfall, där framgår vad som är speciellt för slam och fosforfällans filtermaterial från enskilt
avlopp.
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Bestämmelserna är anpassade till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Hela slamavskiljaren töms 1gång per år enligt fastställt hämtningsschema.
Hämtning sker från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk.
Filtermaterial i hämtas och omhändertas av kommunen, återfyllning ansvarar fastighetsägaren för

Tekniska enheten
I vårt kundregister ligger alla uppgifter om enskilda avloppsanläggningar.






fastighetsägare och adressuppgifter
brunnsnummer och volym
hämtningsintervall och område
Fakturering, uppföljning och statistik
körordning för tömning

Entreprenör för hämtning av slam
Tekniska enheten har upphandlat den entreprenör som hämtar och tömmer fastighetens slamavskiljare
och rapporterar tillbaka. Eventuella synpunkter som entreprenören har noteras på en avvikelserapport som
återförs till fastighetsägaren.

Vart körs slammet
Allt slam körs till Sunne reningsverk där det matas in i reningsverkets slambehandling där allt slam från
kommunens övriga reningsverk och enskilda anläggningar behandlas i vår behandlingsprocess.
Slutprodukten blir återvunnen växtnäring som är kvalitetssäkrad och hygieniserad.
Vid Holmby återvinningscentral finns en speciellt avdelad plats där färdig produkt kan mellanlagras.

Vart hamnar slammet slutligen
Enligt nationella miljömål skall den återvunna växtnäringen som bland annat är rik på fosfor återföras i
kretslopp till jordbruks och åkermark.
Via provtagning och rutiner kontrolleras att till exempel salmonella inte finns påvisat.
I Sunne kommun återförs ca ¼ till åkermark, resterande del ca ¾ läggs som växtskikt på nedlagda
deponier.
Det är i allas intresse och ansvar att vi hjälps åt att uppnå en bra kvalitet på slammet, ett ständigt
förbättringsarbete är en förutsättning för detta.
Återvunnen växtnäring återförs i kretslopp till jordbruks och åkermark med fastgödselspridare.
Lätthanterad produkt utan luktproblem. Arealen plöjs inom 1 dygn.
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5 Hämtningsintervall och tidpunkt
Ordinarie tur
Hela slamavskiljaren töms 1g/år enligt fastställt schema där hämtning sker områdesvis.
Ta reda på under vilken period hämtning från din anläggning sker så att du kan förbereda.
Vill man se hela schemat kan man gå in på www.sunne.se/slamtomning, där finns länken ”Körschema
slamtömning”
Innan nytt område påbörjas aviseras detta genom brev, e-post eller SMS ca 14 dagar innan tömning
påbörjas.

Ändrat hämtningsintervall
Dispens kan beviljas för förlängt intervall till vartannat år, då anpassas hämtningen till ordinarie tur. För
ödehus kan dispens för uppehåll eller totalbefrielse sökas.
Behövs tätare hämtning beställer man detta hos kommunens kundtjänst, då anpassas en av hämtningarna
till ordinarie tur för området.
Att ha för långt hämtningsintervall medför risk för avloppsstopp eller att slam passerar och förstör
efterföljande rening. Kan bli mycket kostsamt.
Vill man inte ha hämtning enligt ordinarie tur beställer man hämtning till exempel på sommaren eller
enligt andra önskemål.
Vid sluten tank kan fastighetsägaren själv beställa hämtning men för att undvika extra kostnader kan man
ha hämtning enligt körschema för området.

Akut
Akut hämtning kan beställas, tömning sker inom 24 timmar, tilläggsavgift enligt gällande
renhållningstaxa tillkommer.

Extratömning/Budning
Extratömning/Budning kan beställas, kommunens entreprenör fastställer när tömning sker, tilläggsavgift
enligt gällande renhållningstaxa tillkommer.

Extratömning/Budning inom 5 arbetsdagar
Extratömning/Budning inom 5 arbetsdagar kan beställas, tömning sker inom 5 arbetsdagar av kommunens
entreprenör, tilläggsavgift enligt gällande renhållningstaxa tillkommer.

Extratömning/Budning bestämd dag och klockslag
Extratömning/Budning bestämd dag och klockslag kan beställas, tömning sker på bestämd dag och
klockslag av kommunenns entreprenör, tilläggsavgift enligt gällande renhållningstaxa tillkommer.
Har det gått mer än 3 månader sedan akut/extra hämtning, utförs nästa hämtning vid ordinarie tur om man
inte kommit överens om annat.
7

6 Underlätta för entreprenören


Se till att anläggningen uppfyller kraven i Renhållningsordningen



Ta reda på under vilken period hämtning från din anläggning sker



Förbered hämtningen så att det går lätt och smidigt, lätt åtkomligt, plogat, sandat, lås och nycklar
tillhanda, ej blockerat, lätt lock med lyfthandtag, kort slangdragning med mera



Meddela alltid om anläggningen kräver speciell hantering vid hämtning, till exempel
minireningsverk kanske inte skall tömmas helt



Meddela om minireningsverket skall återfyllas efter tömning



Avvikelser och hinder medför alltid högre kostnader



Vid ägarbyte skall anläggningen tömmas och nya adressuppgifter anmälas till Tekniska kontoret

8

7 Fastighetsägaren kan påverka anläggningens funktion
Var rädd om din anläggning, se till att den får den service och underhåll som föreskrivs i tillståndbeslut
och av tillverkaren.
Anläggningen skall ventileras via avloppsledningen och ut via avluftningen ovan nock på huset. Bra
ventilation syresätter processen och minskar avloppslukten.
Slamavskiljaren skall vara fylld till normal nivå, töm aldrig på hösten och låt den stå tom och oanvänd
över vintern för till exempel ett sommarhus. Känsligast är plast och glasfiberbehållare. Kontrollera att inte
slam passerar till efterföljande rening.
Rätt skött avloppsanläggning med rätt hämtningsintervall uppnås bästa funktion med bra slamkvalitet, en
efterföljande rening med lång livslängd och ett bra renat utgående vatten från anläggningen samt bra
arbetsmiljö vid hämtning.
Anslut inte takavvattning eller dränering.
Tänk på att släppa vattnet från stora badkar långsamt. Annars kan slammet lätt föras över till den
efterföljande reningen.

Sortera rätt

RÄTT

FEL

LÄMNAS TILL

Kiss

Olja

Miljöstation

Bajs

Färgrester/Penseltvätt

Miljöstation

Toapapper

Kemikalier/Lösningsmedel

Miljöstation

Cigaretter/Snus

Sophink

Diskvatten

Mediciner

Apotek

Tvättvatten

Tamponger/bindor/trosskydd

Sophink

Bomull/Tops

Sophink

Kattsand

Sophink

Matfett/matolja

Använd miljötratt
(återvinningscentral) eller
hushållspapper (sophink)
Sophink

Tänk på att använda miljömärkta
produkter. Överdosera inte!

Våtservett/Hushållspapper

Dåligt renat avloppsvatten kan påverka ytvatten och grundvatten. På sikt kan både ditt eget och grannens
dricksvatten påverkas negativt. Även vattendrag och sjöar kan påverkas.
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8 Skador och hinder
Är anläggningen utförd enligt föreskrivna regler är det mycket sällan att det uppstår några problem eller
skador på anläggningen eller på entreprenörens utrustning. Hämtningen går snabbt och smidigt och man
undviker extra kostnader.

Exempel på förekommande problem:
Tillfartsväg har brister
Vägen har dålig bärighet, för smal, grenar och buskar hänger ut över vägen, brister måste åtgärdas av
fastighetsägaren.
Skador på lock eller andra detaljer
Trasiga lock åtgärdas av fastighetsägaren, entreprenören gör en anmärkning till kommunens kundtjänst.
Plantering runt brunn görs på egen risk ingen ersättning utgår vid skada.
Tillfartsväg eller lock är blockerat
Hämtningen skall vara förberedd för att undvika extra kostnader, hinder måste åtgärdas av
fastighetsägaren.
Snöröjning krävs
Tillfartsväg eller väg till slamavskiljare är inte snöröjd/halkbekämpad, måste åtgärdas av fastighetsägaren.
Lång slangdragning
Behövs längre slang än 25m skall detta åtgärdas av fastighetsägaren
Tungt eller felmonterat lock
Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med två fasta lyfthandtag kan användas.
Plast/glasfiberlock som väger ca 15kg vid denna storlek är också tillåtna, vanligt på nyare plastbrunnar.
Locket skall vara monterat så att underkant kommer minst 10cm ovan marknivån för att förhindra
fastfrysning eller höga lyft. För tungt eller felmonterat lock, skall åtgärdas av fastighetsägaren.
Se till att anläggningen är utförd enligt föreskrivna regler samt förbered hämtningen
Om tömning inte kan utföras pga. brister, hinder m.m. enligt ovan tillkommer kostnader enligt
gällande renhållningstaxa för tömning som utförs i efterhand.

Tjällossning
Bedömer fastighetsägaren att den enskilda vägen inte har tillräcklig bärighet skall detta meddelas
kommunens kundtjänst via telefon, måndag-fredag 08:00-12:00 eller via e-post,
tekniskaenheten@sunne.se.
Vid akut beställda jobb skall fastighetsägaren själv kontrollera vägens bärighet eller kontakta
ansvarig för vägsamfällighet.
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9 Checklista befintlig anläggning
Fastighetsägaren är ansvarig för drift och underhåll av anläggningen samt att kraven på miljö,
arbetsmiljö och slamkvalitet uppfylls.
Miljö
Reningsanläggningen består av en trekammarbrunn eller motsvarande och ett
efterreningssteg
Anläggningen medför inte ”risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön”
Anläggningen töms med rätt intervall och får det underhåll som krävs
Takavvattning eller dränering är inte anslutet
Anläggningen är installerad så att kraven på god arbetsmiljö vid hämtning uppfylls enligt
Renhållningsordningen
Du överdoserar inte tvätt och diskmedel, spolar inte ner färg, kemikalier, mediciner, tops,
kondomer, tamponger, fimpar, snus eller liknade
Du är rädd om ditt avlopp eftersom restprodukten återvunnen växtnäring återförs i
kretsloppet

Ja

Nej

Hämtning
Du har tagit reda på när hämtningsperioden för den egna anläggningen inträffar
Hämtningen väl förberedd, till exempel skall det under vintertid vara plogat och vid behov
sandat ända fram till slamavskiljaren.

Ja

Nej

Transportväg
Transportvägen är minst 3,5 meter bred och har en bärighet som klarar slambilens storlek och
vikt på ca 26 ton, för att undvika sönderkörd väg eller fastkörning
Det är lätt att komma fram på transportvägen. Se till att grenar, träd och buskar inte hänger ut
över vägen och skymmer sikten eller skrapar slambilen som är cirka 4m hög
Det finns möjlighet att vända
Backning på längre sträckor skall undvikas
Tillfartsväg och slamavskiljare är tillgängliga för entreprenören. Får inte vara blockerade,
eventuella nycklar eller koder till lås för bommar och lock skall vara kommunen till handa

Ja

Nej

Uppställningsplats för slambil/arbete på väg
Slambilen kan stå uppställd för hämtning utan att skapa fara
i trafiken eller för chauffören
Slamavskiljarens botten ligger grundare än 7 meters djup
från uppställningsplatsen

Ja

Nej

Slangdragning
Slangdragningen är så kort som möjligt
Slangdragningen är under 20 meter lång på plan mark utan hinder

Ja

Nej

Slamavskiljarens lock
Slamavskiljarens lock är så lätt som möjligt och säkrat så att inte barn eller djur kan få av
det. Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med två fasta
lyfthandtag kan användas. Plast/glasfiberlock är också tillåtna, vanligt på nyare plastbrunnar
Locket är monterat så att underkant kommer minst10cm ovan marken för att förhindra
fastfrysning eller höga lyft

Ja

Nej

Finns brister eller avvikelser skall dessa snarast åtgärdas.
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10 Fast sugledning

Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsbelastningen vid hantering av slang skall hållas så låg som
möjligt.
Max 25m slangdragning på plan mark tillåts. Om man överskrider detta kan en fast sugledning förläggas
(pos 1) mellan uppställningsplatsen och slamavskiljaren.
Entreprenören kan då dra med sig en kortare slang fram till slamavskiljaren, på så sätt förbättras
arbetsmiljön.
Den fasta ledningen får vara max 60m lång och nivåskillnaden mellan slambilens uppställningsplats och
slamavskiljarens botten max 6m. Kopplingar och rejäl förankring (pos 3+ 4) skall vara utförda enligt bild.
Honkopplingen skall vara mot slambilen. Se till att det även fungerar vintertid.
Kontakta din anläggningsentreprenör för projektering och offert. Då får du även rätt utförande på
kopplingar och ledning.
En lös extra slang (pos 2) kan även läggas ut av fastighetsägaren samma sträcka, detta anses vara en
sämre lösning. Honkopplingen skall vara mot slambilen.
OBS!
Kontrollera om din anläggning klarar miljökraven, om inte räcker det inte med att bara
komplettera med fast sugledning. Hela anläggningen kanske måste renoveras.
Vid tveksamhet kontakta Miljö, plan och bygg för bedömning.
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11 Lättare lock

Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsbelastningen vid hantering av lock skall hållas så låg som möjligt.
Locket skall vara monterat minst 10cm ovan mark.
Ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med två fasta lyfthandtag och slätt
undertill kan användas. Det finns även lättare plastlock som väger ca 15kg i denna storlek.
Uppfylls inte dessa krav måste det bytas. Tänk även på att locket skall vara säkrat så att inte barn eller
djur kan öppna locket.
Är brunnens lock väldigt stort behövs ett nytt betonglock med ett mindre hål, kanske en förhöjningsring
kompletterat med lätt betonglock eller plast/glasfiberlock, benämns även ”lock i lock”.
Det är viktigt att man kommer åt alla delar av slamavskiljaren vid hämtning.
Kontakta din anläggningsentreprenör för projektering och offert. Då får du även rätt utförande på locket.

OBS!
Kontrollera om din anläggning klarar miljökraven, om inte, räcker det inte med att bara byta till
ett lättare lock. Hela anläggningen kanske måste renoveras.
Vid tveksamhet kontakta Miljö, plan och bygg för bedömning.
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Exempel på ”stor” brunn som kompletterats med betonglock med mindre öppning ca 60cm. Det finns
tillbehör som förhöjningsring om gamla locket ligger för lågt.

Exempel när ett betonglock med max diameter 76cm och en tjocklek på 4cm med två fasta lyfthandtag
och slätt undertill har använts. Monterat ca 1dm ovan mark för att undvika fastfrysning eller höga lyft.
Det finns även lättare plastlock som väger ca 15kg i denna storlek.

14

12 Kontakter och hemsidor för mer information
Miljö, plan och bygg, www.sunne.se, telefon 0565/160 00 eller via e-post: mbn@sunne.se










Innan nyinrättning/upprustning av en avloppsanläggning skall kontakt tas med Miljö, plan och
bygg
Fastställer normal eller hög skyddsnivå
Tillstånd för enskilt avlopp
Ansökningsblankett enskilt avlopp
Information om avgifter
Ansökan om förlängt hämtningsintervall av slam
Slutbesiktningsprotokoll
Diplomerade entreprenörer
Frågor och svar om enskilda avlopp

Diplomerade anläggare







Se sid 16 i detta dokument eller kontakta Miljö, plan och bygg
Utför tillsammans med fastighetsägaren ny och ombyggnad enligt Miljö, plan och byggs beslut
Hjälper fastighetsägaren med färdiganmälan när projektet är färdigt
Serviceavtal
Fyller på filtermassa i fosforfällan
Kompletteringar befintlig anläggning

Tekniska enheten, www.sunne.se, telefon 0565/ 160 00 eller via e-post: tekniskaenheten@sunne.se








Renhållningsordningen och renhållningstaxan
Ansökan om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll
Fakturafrågor
Inventering och kontroll av att anläggningen uppfyller kraven i Renhållningsordningen
Körschema slamtömning
Sunne reningsverk
REVAQ, renare vatten – bättre kretslopp

Arbetsmiljöverket, www.av.se sök på ”slamtömning”:


Information om risker för belastningsskador vid slamtömning

Entreprenören, www.slam-brunnrensning.se eller telefon 0565/310 01




Hämtning eller hjälp vid avloppsstopp
Råd vid förbättring av arbetsmiljön vid hämtning
Vid akuta ärende utanför ordinarie arbetstid, invänta meddelande om telefonnummer till den som
har beredskap
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13 Diplomerade anläggningsentreprenörer,
enligt maskinentreprenörerna utan inbördes ordning
Carlssons rör i Sunne AB
0565-31119, 070-573 39 59
NIWA Markentreprenad AB
0560-12690, 070-300 21 43
Avloppsteknik i Värmland AB
0565-12552, 070-15 48
Häggs Gräv
070-2479314
Gunnarssons Jord & Skog AB
0565-50413, 070-521 88 11
Lindqvist Maskin & Entreprenad AB
070-8113736
Tonab Bygg & Entreprenad AB
0565-83020, 070-268 09 26
Tobias Wiklanders Entreprenad
070-3662058
Kalles Markarbeten
0565-201 89, 070-939 93 95
Björklunds Entreprenad AB
070-3567333
Hagströms Entreprenad i Sunne AB
070-2815422
Gräsmarks Cementvarufabrik
070-3931541
Höjdens Energi AB
010-122 12 65
Lysviks vatten och värme
070-548 55 04

16

14 Viktigt för anläggningsentreprenören
Se till att anläggningen uppfyller kraven i utfärdat tillstånd.
Påtala vikten av rätt hämtningsintervall och att man är rädd om sin anläggning, se till att den får service
och underhåll som föreskrivs i tillståndsbeslut och av tillverkare.
Anläggningen skall ventileras via avloppsledningen och ut via avluftningen ovan nock på huset. Bra
ventilation syresätter processen och minskar avloppslukten.
Takavvattning och dränering skall inte vara anslutet.
Teckna serviceavtal för minireningsverk.
Var tydlig med uppmärkning av de fack som skall tömmas.
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