
Kolla igenom den här checklistan noga innan vi kommer och tömmer din 
slambrunn – här finns allt det som är viktigt att tänka på. Om vi inte kan 
tömma på grund av att någon eller några av punkterna i checklistan inte 
är uppfyllda debiterar vi en framkörningsavgift.

MÄRK UT OBJEKTET
Markera tydligt objektet vi ska slamtömma. Du kan till 
exempel använda flagga, skylt eller vimpel. Ge oss en 
beskrivning av placeringen om inte anläggningen syns 
från ankomstplatsen. Om vi får problem med att hitta 
objektet kan vi inte genomföra tömningen. 

DIN CHECKLISTA INNAN VI TÖMMER.

MINIRENINGSVERK BEHÖVER INSTRUKTION
Minireningsverk tömmer vi enligt instruktion. Och den 
måste finnas på plats vid objektet vi ska tömma. Det 
kan vara skriftlig dokumentation och/eller tydlig 
uppmärkning i reningsverket. Om minireningsverket 
behöver påfyllning av vatten efter tömning är det alltid 
fastighetsägarens ansvar.

HÅLL KOLL PÅ TUNGA BRUNNSLOCK
Ditt lock ska kunna hanteras av en ensam slambils
förare. Arbetsmiljöreglerna slår fast att locket bör väga 
max 15 kilo för att kunna lyftas av. Tyngre brunnslock 
ska därför vara bortlyfta innan vi kommer och tömmer. 
Tömningsobjektet ska då vara tillfälligt övertäckt på 
ett sätt som gör det garanterat tryggt när det gäller 
barnsäkerhet. Vill du ha smsavisering dagen före 
tömningen? Ring i så fall Puls på 04625 78 52 eller 
mejla slam@pulsab.se. 
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FRITT FRAM FÖR TÖMNING
Vägen till objektet vi ska tömma ska vara röjd och fri 
från hinder som växtlighet och snö. Vi behöver också 
vändplats och plats för uppställning av slambilen. 
Rensa bort buskar, snö, dekorationer och annat på 
och runt objektet.
 Om tömningsobjektet är nergrävt är det viktigt att 
du gräver fram det ordentligt. Om du har djur – kolla så 
dom är rätt placerade och inte kan komma i vägen för 
tömningen.

SLANGLÄNGD ÖVER 10 METER KOSTAR
Att dra slang vid slamtömning är tungt jobb. Därför 
bör slangen inte vara mer än 10 meter. Blir den längre 
debiterar vi enligt renhållningstaxan.
 Sträckan för slangdragning fram till tömnings
objektet ska vara fri från hinder som staket, trädgårds
möbler, planteringar och hög växtlighet.

Fri höjd 4,7 meter

Vägbredd minst 3,5 meter         Röjd bredd minst 5,5 meter

Vägen ska vara
hårdyta och
klara vikt
upp till 30 ton

BYT GÄRNA UT TUNGA BRUNNSLOCK MOT LÄTTARE OCH 
BARNSÄKRA I EXEMPELVIS PLAST. LÄTTA OCH LÅSBARA 
BRUNNSLOCK HITTAR DU HOS BYGG- OCH VVS-HANDELN 
OCH PÅ NÄTET.

Har du frågor om din slamtömning? 
Kontakta Puls på telefon 04625 78 52 eller mejla slam@pulsab.se


