
Körbar väg
Slambilar är både bredare och betydligt tyngre än personbilar. Vägen måste 

vara körbar för slamsugningsfordon. Det innebär följande:

• Vägen ska ha en bärighet som klarar fordon med vikt upp till 30 ton

• Minsta vägbredd ska vara 3 meter och det ska vara möjligt för slambilen att 

 vända i anslutning till själva anläggningen

• Vägen ska vara röjd och fri från buskar/träd/hinder till en bredd av 3,5 meter 

 och en höjd på 4 meter

• Vintertid ska snön vara bortröjd och vägen ska vara halkbekämpad

• Djur ska vara inlåsta eller placerade på annan plats

Lätt att hitta
Tänk på att anläggningen ska vara lätt att hitta. Ta inte för givet att slambils

föraren hittar anlägg ningen bara för att den tömts tidigare. Det kan var olika 

förare vid olika tillfällen. Märk gärna ut anläggningen med pinne eller flagga. 

ansLutningspLats nära Körbar väg
Anslutningsplatsen där slambilen kopplar på slangen ska vara så nära körbar 

väg som möjligt. Slangdragning medför nämligen mycket hög arbetsbelastning 

för föraren.

Avståndet mellan uppställningsplatsen för slamsugningsfordonet och töm

ningsstället bör inte överstiga 10 meter. Om slanglängden är över 10 meter  

debiterar vi avgift enligt renhållningstaxan. En åtgärd du kan vidta om avståndet 

är längre är att dra en lös eller nergrävd slang med tillhörande kopplingar från 

avloppsanläggningen till slambilens uppställningsplats. 

Se till att vägen där föraren ska dra slangen är fri från hinder som staket, 

murar och växtlighet.

Lätt att öppna brunnsLocK
Locket ska vara lätt att öppna och eventuella bultar eller lås ska vara borttagna. 

Vid tömning får inte brunnslock eller manlucka vara övertäckt av till exempel 

jord eller snö. Se till att locket inte frusit fast vintertid.

Många betonglock väger för mycket. En person ska kunna lyfta av och på 

brunnslocket. Därför bör det inte väga mer än 15 kilo. Det finns lättare lock av 

glasfiber eller plast som du kan köpa och installera själv på din slambrunn. 
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Om anläggningen kräver två personer för att lyfta tungt lock eller för att  

hantera lång slangdragning debiterar vi detta enligt renhållningstaxan. 

Lock som två personer inte kan hantera ansvarar fastighetsägaren själv för 

att lyfta av inför tömning. Fastighetsägaren ansvarar i det fallet också för nöd

vändiga åtgärder mot olyckor i väntan på tömning.

Många sorters MinireningsverK
Fastighetsägaren är ansvarig för att det är tydligt markerat på anläggningen 

var slamtömning ska ske. Fastighetsägaren ansvarar också för att det finns 

tillräckligt tydliga tömningsinstruktioner – skriftliga eller muntliga – på plats vid 

tömningstillfället.

I dag finns en mängd olika sorters minireningsverk. Därför varierar också 

tömningsinstruktionerna. Det kan till exempel vara skillnader i hur mycket slam 

som ska lämnas kvar i verket för att behålla den biologiska aktiviteten. 

En del minireningsverk måste du kort efter tömning återfylla med vatten. 

Detta är alltså fastighetsägarens eget ansvar.

Om tömningsinstruktionerna är otillräckliga utför vi inte tömning.

att tänKa på när det gäLLer fosforfäLLor
Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt så att det kan 

hämtas med kranbil (undantag är fosforfällor i lösvikt som godkänts före ren

hållningsordningen 20140701).

Vägen måste vara körbar för kranbil. Fri höjd över marken vid fosforfällan 

ska vara minst 7 meter. Avståndet mellan angöringsplats och fosforfälla får vara 

högst 10 meter om säcken väger upp till 500 kg och högst 5 meter om säcken 

väger 1 000 kg. Om avståndet är längre kan fastighetsägaren lyfta säcken till 

anvisad plats för hämtning.

Det åligger fastighetsägaren att tillföra nytt filtermaterial efter tömning.

så ofta sKer töMning
Tömning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska 

enligt renhållningsordningen ske minst en gång per år. Tömning av minirenings

verk ska ske enligt tillståndet för anläggningen, dock minst en gång per år. 

Filtermaterial i fosforfällor ska tömmas enligt tillståndet för anläggningen och 

tillverkarens anvisningar.

Fastighetsägaren erlägger avgift för slamtömning enligt taxa som fastställs av 

kommunfullmäktige. Regelbunden tömning efter turlista är alternativet med 

lägst pris. Vi tömmer då din brunn eller tank under en bestämd period av 

året. Du kan även beställa tidsbestämd slamtömning, liksom extra eller akut 

tömning. Detta debiterar vi då enligt renhållningstaxan.

Du som har tömning efter turlista kommer att få en avisering någon vecka 

före tömning. Tömningsveckorna kan variera något från år till år.

Vår entreprenör hanterar tömning och kundtjänst när det gäller slam. Be

höver du beställa tömning eller har frågor rörande slam kan du gå in på vår 

hemsida lsr.nu för mer information. 

fraMKörningsavgift oM vi inte Kan töMMa
Vi debiterar framkörningsavgift om vi av något skäl inte kan utföra slamtöm

ning. Det kan bero på hinder på plats, bristande tömningsinstruktioner eller 

på att personalen inte får möjlighet eller tillstånd att tömma. 

dispens från föresKrifterna
Miljönämnden i Landskrona stad (041847 00 00) och Söderåsens miljö

förbund i Svalövs kommun (043578 24 70) beslutar om dispenser från före

skrifterna om avfallshantering. Blanketter för förlängt tömningsintervall, eget 

omhändertagande och uppehåll hittar du på vår hemsida lsr.nu.
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appsoLut sopKoLL
Om du är osäker på hur du ska sortera dina sopor kan 
du ladda ner vår app Sortera rätt. Appen kostar inget 
och du hämtar den på App Store eller Google Play. 
Du kan också kolla ”Sortering från A till Ö” på lsr.nu. 
Eller ring oss på 0418-45 01 00 så skickar vi vår lilla 
uppslagsbok som hjälper dig sortera rätt.

i Landskrona stad och svalövs kommun är 

det Landskrona svalöv renhållnings ab (Lsr) 

som ansvarar för den kommunala slamtöm

ningen. slam från enskilda avloppsanlägg

ningar klassas som hushållsavfall. och enligt 

miljöbalken och renhållningsordningens  

föreskrifter om avfallshantering är det endast 

kommunen – eller entreprenör som kommu

nen utser – som får tömma och transportera 

hushållsavfall. 

 som fastighetsägare ansvarar du för anlägg

ningens skötsel och underhåll och för att den 

är tillgänglig för tömning. 

viKtig inforMation tiLL dig

Med ensKiLt avLopp.


