Information om slamtömning i Åre kommun
I Åre kommun ansvarar renhållningsenheten för tömningen av enskilda avloppsanläggningar.
När du ska ta din nya anläggning i drift kontaktar du renhållningen via vår växel 0647-161 00 eller via
va.renhallning@are.se. Då läggs din anläggning in för tömning enligt turlista, varje eller vart annat år.


När det är dags för tömning får du ett aviseringsbrev sänt till dig.



Locket till slamavskiljaren får inte vara övertäckt vid hämtningstillfället.



Sly, högt gräs, brännässlor och andra hinder runt slamanläggningen ska röjas bort kontinuerligt.



Skulle du av någon anledning behöva tömma din brunn oftare kontaktar du renhållningsenheten.



Har du frågor angående tömning av din avloppsanläggning eller taxefrågor är du välkommen att
kontakta renhållningsenheten.

Slamtömning är ett tungt arbeta att utföra och bilarna är stora och tunga. För att slamtömning ska kunna
utföras på fastigheten ställer tekniska avdelningen vissa krav på transportvägen för fordonet samt vissa krav
som ska säkerställa en god arbetsmiljö för slamtömningspersonalen.
Krav på väg och uppställningsplats


Fri bredd på minst 3 meter (3,5 meter vid tvära kurvor)



Fri höjd på minst 4 meter. Träd, grenar och växtlighet får inte inkräkta på den
fria höjden



Bärighet för att klara en fordonsvikt upp till 25 ton.



Uppställningsplatsen ska vara plan och avståndet mellan slambilen och
brunnen får inte överstiga 10 meter.

Brunnslock och yta runt brunnen
För att slamtömningen ska kunna utföras med en god arbetsmiljö så kräver tekniska avdelningen att
brunnslock inte skall väga mer än 25 kg om det behöver lyftas. Om locket kan skjutas åt sidan utan att
lyftas kan en vikt på 40 kg accepteras. Det ska finnas plan yta runt brunnet så locket kan dras åt sidan och
att föraren kan stå och arbeta. Barnsäkerhetsaspekter måste alltid beaktas när det gäller brunnslock. För att
vara helgarderad rekommenderas att någon form av låskonstruktion alltid finns på brunnslocket.

