
INSTRUKTIONER FÖR DIG 
SOM HAR SLAMBRUNN



ENSKILT AVLOPP
= minireningsverk, två- och trekammarbrunn, sluten tank

Här får du veta vad du kan göra för att din anläggning och tömningar ska fungera störningsfritt.
Det blir enklare för dig och bättre för slamtömmaren och miljön.

Slam från enskilda avlopp är ett kommunalt ansvar som Renhållningen Kristianstad har hand om.
Slamtömning utförs av Renhållningens entreprenör.

TÖMNINGSINTERVALL
Brunnar och slutna tankar skall tömmas minst en 
gång per år enligt Föreskrifter för avfallshantering för 
Kristianstads kommun.

Tömning av slamavskiljare och minireningsverk sker 
områdesvis vid ungefär samma tidpunkt varje år enligt ett 
fastställt schema, detta för att minska miljöpåverkan och 
slitage på vägarna.

Du behöver inte göra någon beställning för att få tömt. 
Tömningarna aviseras med post ca två veckor i förväg.

Tömning av slutna tankar sker inte enligt schema utan 
ska beställas av kund. 

TIDSBESTÄMD TÖMNING
Det går bra att mot extra avgift beställa tömning på 
särskild dag, förmiddag, eftermiddag eller på särskild tid. 

AKUT SLAMTÖMNING
Se vår hemsida för kontaktinformation vid akut behov av 
slamtömning.

BRUNNAR, MINIRENINGSVERK
Inför första tömningen av ditt minireningsverk måste 
tömningsinstruktioner lämnas in till Renhållningen, detta 
för att säkerställa att tömning sker på rätt sätt.

Minireningsverk återfylls ej med vatten efter tömning, 
detta kan dock beställas av kundtjänst.

HUR SKER TÖMNING?
Brunnen/slamavskiljaren har flera kamrar för att minska 
hastigheten på avloppsvattnet. Då hinner slammet sjunka 
ner till botten medan vattnet fördröjs och rinner i jämnare 
takt ut i marken.

Det är i infiltrationen i marken som reningen av 
vätskefasen (vattnet) sker. Slammet får inte hamna i 
infiltrationen. Då sätts den igen och det blir till slut stopp 
i hela systemet ända in i huset. Därför behöver slammet i 
brunnen sugas bort varje år.

En del fastigheter har dubbla infiltrationer för att 
bäddarna skall vila med jämna mellanrum.

VAD INNEBÄR DET ATT HA ETT ENSKILT AVLOPP?
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VAD SKA JAG GÖRA NÄR JAG FÅR MIN AVISERING?

VÄGEN FRAM TILL FASTIGHETEN
Vägen fram till den plats där slambilen stannar för 
att utföra sitt arbete måste vara tillräckligt bred, tåla 
slambilens tyngd och vara trafiksäker.

Följande skall uppfyllas hela vägsträckan
Minsta fria höjd 4,5 m
Minsta bredd  3,5 m
Bärighet  minst 28 ton totalvikt

Håll efter buskar och grenar så att vägen är framkomlig 
och uppfyller ovanstående minimimått.

På vintern ska vägen vara snöröjd och halkbekämpad. 

Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att 
slambilen kan det. Slambilen är både större och tyngre. 
Slamtömning kan utebli, och orsaka en bomkörning, om 
vägen inte uppfyller kraven eller om det saknas ordentlig 
möjlighet att vända.

UPPSTÄLLNINGSPLATSEN FÖR SLAMBILEN
Uppställningsplatsen ska utformas så att trafiksäkerheten 
inte äventyras. Platsen får inte ligga på ett backkrön eller 
i en kurva – övrig trafik ska kunna passera.

SLANGDRAGNINGSVÄG
Vintertid skall slangdragningsvägen vara skottad och 
halkbekämpad.

Chauffören skall kunna gå upprätt för att komma till och 
tömma all kamrarna i brunnen.

Den väg chauffören ska lägga ut slangen från bilen till 
brunnen/tanken ska vara fri från hinder som t.ex. staket, 
planteringar eller häststängsel.

Lösgående djur ska inte vara i närheten vid tömning – 
detta orsakar en bomkörning. Tänk på att slangen rör sig 
under sugningsarbetet.

Det maximala avståndet mellan uppställningsplats för 
slambil och slambrunn skall inte överstiga 40 meter. 
Sughöjden mellan slambil och slambrunnens botten får ej 
överstiga 6 meter. 

LOCK OCH KOPPLINGAR
Lock eller anslutningar ska vara väl synliga. Märk gärna 
ut platsen. Locket får inte vara blockerat eller nedgrävt. 
Vintertid ska locket vara framskottat. Se till att locket inte 
är fastfruset och att eventuella bultar eller lås är isfria.

Locket ska vara lätt att dra åt sidan (max 25 kg) eller 
att lyfta (max 15 kg). Locket ska kunna öppnas av en 
(1) person och med verktyg som normalt medförs vid 
slamtömning. Tänk på att om du har mer än en brunn 
som ska tömmas ska alla brunnar ha lätta lock.
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CHECKLISTA INFÖR SLAMTÖMNING

KONTROLLERA ATT TÖMNING ÄR UTFÖRD
Om du vill kontrollera att tömning blivit utförd kan du lyfta 
på locket och kontrollera om den är tömd. Brunnen ska 
inte ha en ”slamkaka” (det slam som ligger fast på ytan) 
om tömning blivit utförd. Däremot kan det vara vatten i 
brunnen som fylls på vid normalt användande.

Öppna brunnen och kolla att den ser tät ut (inget vatten 
som läcker in). Kontrollera också att både ytter- och 
mellanväggar ser hela ut samt att T-röret är helt och sitter 
på plats vid brunnens utlopp.

Framkomlig väg för tungt fordon

Tillfartsvägar skall vara röjda från utstickande träd och grenar

Möjlighet att vända, vändplats

Om möjligt, sätt upp husnummer (viktigt även för 
räddningstjänst och ambulans)

Brunnen ska vara synlig och lättåtkomlig 

Se efter att mellanväggar och T-rör på utloppsröret är hela

Plantera ej buskar och blommor i närheten av anläggningen

Blockera ej brunnslock med blomkrukor, ved, snöhögar eller dyl.

Röj gräs och buskar runt brunnen/tanken

Brunnen/tanken får ej vara instängd av elstängsel

Byt ut trasiga brunnslock. Stora tunga lock bytes mot mindre/
lättare enligt Arbetsmiljöverkets regler. Locket ska utan svårighet 
kunna öppnas av en (1) person

Locket ska vara över markytan, ej täckt av jord

Markera gärna var brunnen finns så att den lätt kan hittas

VAD GÖR JAG EFTER ATT SLAMTÖMNING HAR SKETT?

Efter tömning placerar chauffören en gul lapp i närheten av brunnen för att visa att 
de har varit där. På den gula lappen står det om allt är bra eller om det är något fel 

på anläggningen.
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AVVIKELSER – HUR GÖR JAG?

BOMKÖRNING
En bomkörning uppstår om slambilen 
inte kommer fram till brunnen eller inte 
hittar brunnen. Brunnen får inte heller 
vara övertäckt.

T-RÖR SAKNAS
I brunnen sitter ett T-rör som hindrar 
slammet från att gå ut i infiltrationen. 
Det är vanligt att t-röret lossnar genom 
åren pga frätande gaser. Om du själv 
inte kan montera det, kontakta en 
rörmokare för hjälp.

RINNER BAKLÄNGES
Infiltrationsanläggningen kan vara 
igensatt. Detta innebär att vattnet 
trycks tillbaka från infiltrationen in i 
brunnen. Det kan också vara att där är 
vattensjukt och vatten trycker tillbaka 
in i brunnen.

HÖG NIVÅ I BRUNN
Detta kan vara ett bevis på att 
infiltrationen till anläggningen antingen 
är mättad eller igensatt. Normalt håller 
en infiltrationsanläggning cirka 25 år 
beroende på hur mycket den används.

OM SLAMTÖMNING INTE HAR 
KUNNAT UTFÖRAS, VÄNLIGEN 
KONTAKTA KUNDTJÄNST FÖR 
ATT BOKA ETT NYTT TILLFÄLLE

VIKTIG INFORMATION

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Några gånger om året, öppna brunnen 
och kontrollera nivån och tjockleken 
på ”slamkakan” (det slam som ligger 
på ytan). Nivån ska vara i underkant på 
utloppet.

Kontrollera att det finns ett helt T-rör på 
utgående ledning.

Kontrollera att det endast finns slam i 
den första kammaren. Finns det slam 
i de andra kammarna är brunnen 
överbelastad och behöver tömmas 
oftare. Ring i så fall Renhållningen och 
ändra tömningsintervall.

Om det finns en synlig fördelningsbrunn, 
öppna och kontrollera att nivån är i 
underkant på utloppen. Kolla även så 
att det inte finns något slam i brunnen. 
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VIKTIG INFORMATION TÄNK PÅ MILJÖN

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL forts.
Se till att inga träd och buskar växer på eller i närheten av 
anläggningen och avloppsledningarna, detta för att säkra 
att rötter inte växer in. 

Använd inte markytan där infiltrationen och brunn finns 
som parkeringsplats, hästhage eller körväg. Det packar 
marken, reningen försämras och anläggningen kan 
sättas igen.

VINTERTID
Om du har en sluten tank kan det finnas risk att det slam 
som finns i tömningsröret fryser under vinterhalvåret. 
Detta sker bara om tanken är överfull. 

Vintertid ska locket vara framskottat och inte ha frusit 
fast. Gångvägar ska snöröjas och hållas halkfria.

TÄNK PÅ BARN & DJUR
Ingen får ramla ner i brunnen! Se till att ditt lock 
är barnsäkrat med lås eller liknande. Det är 
fastighetsägarens ansvar att ha ett säkert lock.

Brunnen får inte ligga helt öppen när chauffören kommer. 
Chauffören får inte lämna en brunn utan att det ligger 
något över den.

Slammet som hämtats hos dig går till kommunens avloppsreningsverk. Tänk på att aldrig 
spola ut något i avloppet som kan äventyra brunnens eller tankens funktion eller som kan 

vara farligt för miljön. Kemikalier som spolas ned kan oftast inte brytas ned och vattnet 
rinner orenat ut i våra sjöar, hav och vattendrag.

FETT I AVLOPPET
Var rädd om ditt avlopp, skölj t.ex. inte 
stekpannan under varmt vatten. Torka 
istället ur fettet med hushållspapper 
och kasta det som matavfall. Häll 
flytande oljor i en förpackning och 

släng som restavfall eller lämna på en 
återvinningscentral.

Spola inte ner:

Främmande föremål som tvättlappar, 
våtservetter, tops, tamponger, bindor 
och blöjor. Det kan orsaka stopp i dina 
ledningar, ventiler och pumpar.

Cigarettfimpar innehåller kadmium 
vilket hör till de farligaste 
tungmetallerna. Cigarettfimpar 
och snus hör givetvis inte hemma i 
avloppet. Kasta i restavfall.

Läkemedel lämnas på apoteket.

Farligt avfall som lösningsmedel, 
färgrester, kemikalier och olja ska 
lämnas på återvinningscentralerna.

Oljor om chauffören upptäcker oljefilm 
i brunnen töms inte brunnen.
Om brunnen blivit tömd innan oljan 
upptäckts klassas avfallet som farligt 
avfall och en avgift tillkommer.
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KONTAKTA OSS
044 13 54 00 (mån-fre 9-12)

renhallningen@kristianstad.se

w w w . r e n h a l l n i n g e n - k r i s t i a n s t a d . s e

REGLER
Regler om slamtömning finns i kommunens Föreskifter om avfallshantering 

för Kristianstads kommun.

Arbetsmiljöverket har anvisningar om arbetsmiljö.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger tillstånd för enskilt avlopp och beviljar 
också dispenser från tömning varje år.
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