
Om du ska anlägga ett nytt eller 
renovera ditt befintliga avlopp 
behöver du ta kontakt med miljö-
kontoret i din kommun. De kan 
informera dig om vilka krav som 
ställs på anläggningen och dess 
placering. 
 

För att anlägga ett nytt/renovera 
ett enskilt avlopp med ansluten 
WC krävs tillstånd från miljö-
kontoret. 

 

PLANERAR DU FÖR ENSKILT AVLOPP? 

RENHÅLLNINGSFÖRSKRIFT 

Säffle och Åmåls kommuner har sedan år 2015 en gemensam renhållningsföreskrift. Föreskriften re-
glerar hur hushållsavfall ska hanteras i kommunen. I föreskriften beskrivs hämtningsintervall för olika 
typer av avfall,  hur hushållsavfall ska sorteras, var hämtning sker och vad som krävs av fastighetsäga-
ren för att hämtning ska ske etc. 

Slam, spillvatten och material från fosforfällor räknas som ett hushållsavfall och ska samlas in av 
kommunen eller den som kommunen anlitar för detta ändamål. 

När det gäller slamtömning se särskilt paragraferna 19, 21 samt 28. 

Detta informationsblad riktar sig till Dig som fastighetsägare 

och som redan har eller planerar för ett enskilt avlopp.  I Säffle 

och Åmåls kommuner finns det drygt 4 500 anläggningar.  Det 

är Ragn-Sells AB som har uppdraget att sköta tömning av sla-

mavskiljare och slutna tankar i de båda kommunerna. 

 

INFORMATION TILL DIG 

MED ENSKILT AVLOPP ÅR 2016 

 
Renhållningsföreskriften för Säffle 
och Åmåls kommuner hittar du på 

kommunernas hemsidor 

§  

Mycket information  finns även att hämta för dig 
som fastighetsägare på  Avloppsguidens hemsida, 
www.avloppsguiden.se.  



I renhållningsföreskriften 
regleras vilket som är 
ordinarie tömningsinter-
vall för din typ av anlägg-
ning. Skillnad gör på per-
manent/fr it idsboende 
respektive slamavskil-
jare/sluten tank.  
 

Tömning ska dock ske i 
sådan omfattning att an-
läggningens funktion bi-
behålls och inte försäm-
ras.  

Här följer några tips på hur du kan underlätta 
tömningsarbetet för våra chaufförer: 

- Röj undan sly längs tillfartsvägen, det skadar 
annars fordonen. 

- Röj undan sly och annan växtlighet fram till 
brunnen/tanken. 

- Märk ut brunnen/tanken med käpp/pinne. 

 Mer information om slamtömning och arbetsmiljö hittar du på 
kommunernas hemsidor: www.saffle.se alternativt www.amal.se. 
 

Har Du frågor gällande tömning av Din anläggning eller en faktura 
kontakta Ragn-Sells kundtjänst på telnr 0533-121 33. 
 

Har Du frågor om dispenser eller anläggning av avloppsanläggning 
kontakta respektive kommuns miljökontor: Säffle kommun telnr 
0533-68 17 83 alternativt Åmåls kommun telnr 0532-172 58. 
 

Har Du frågor om slamtömning, arbetsmiljö, taxor etc. kontakta 
renhållningschef på telnr 0533-68 17 80 alternativt via e-post:   
veronica.carlsson-ulff@saffle.se. 

TÖMNING AV DIN ANLÄGGNING 

VILL DU HAR MER INFORMATION? 

Om anläggningen ligger 
långt ifrån platsen där 
fordonet kan stanna 
måste slangen dras av 
chauffören den sista 
biten. Beroende på un-
derlag blir detta arbete 
olika tungt.  
 

Undersökningar visar 
att redan vid 10 m 
slangdragning kan  

det krävas dragkrafter 
som ligger över Ar-
betsmiljöverkets re-
kommendationer.  
 

Tips! 

Det finns idag flera le-
verantörer som säljer 
lock av plast som inte 
väger över 15 kg.  
 

ARBETSMIL JÖ VID SLAMTÖMNING 
Arbetsmiljöverket avi-
serade redan år 2010 
ökad tillsyn gällande 
slamtömning.  Arbetet 
innebär ofta tunga lyft 
och långa slangdrag-
ningar.  
 

Om lock måste lyftas 
för att tömma en an-
läggning får dessa inte 
väga mer än 15 kg. 

”Det är idag inte 
många anläggningar 
i kommunerna vars 
brunnslock väger 
mindre än 15 kg.” 
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Tömningsavisering, via 
brev, görs till de kunder 
som inte har planerat in 
tömningstider för sin 
anläggning i förskott  till-
sammans med entrepre-
nören. 


