
A  anordna en ny eller renovera 
en enskild avloppsanläggning 
med ansluten wc kräver llstånd 
från miljökontoret i din kommun.  

A  anordna en anläggning med 
bad-, disk- och tvä va en (utan 
wc) är anmälningsplik gt, utom i 
vissa områden där llstånd krävs 
även för de a.  

För a  ansöka om llstånd eller 
göra en anmälan lämnas en blan-
ke  ll miljökontoret i din kom-
mun. Blanke er finner du på din 
kommuns hemsida eller på miljö-
kontoret. 

PLANERAR DU FÖR ENSKILT AVLOPP? 

RENHÅLLNINGSFÖRSKRIFT 

Säffle och Åmåls kommuner har sedan år 2015 en gemensam renhållningsföreskri . Föreskri en 
reglerar hur hushållsavfall ska hanteras i kommunen. I föreskri en beskrivs hämtningsintervall för 
olika typer av avfall,  hur hushållsavfall ska sorteras, var hämtning sker, vad som krävs av fas ghets-
ägaren för a  hämtning ska ske kunna ske på e  säkert sä  etc. 

Slam, spillva en och material från fosforfällor räknas som e  hushållsavfall och ska samlas in av 
kommunen eller den som kommunen anlitar för de a ändamål. 

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

De a informa onsblad riktar sig ll dig som fas ghetsägare och som redan har 
eller planerar för e  enskilt avlopp.  I Säffle och Åmåls kommuner finns det 
drygt 4 500 anläggningar.  Det är Ragn-Sells Kommunpartner AB som har upp-
draget a  sköta tömning av slamavskiljare och slutna tankar i kommunerna. 
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Renhållningsföreskriften för Säffle 
och Åmåls kommuner hittar du på 

kommunernas hemsidor 

§  

Mycket användbar informa on  hi ar du även på  

Avloppsguidens hemsida, www.avloppsguiden.se.  



I renhållningsföreskri en 
regleras vilket som är ordi-
narie tömningsintervall för 
din typ av anläggning. Det 
görs skillnad på perma-
nent/fri dsboende respek-

ve slamavskiljare/sluten 
tank.  
 

Tömning ska dock ske i så-
dan omfa ning a  anlägg-
ningens funk on bibehålls 
och inte försämras.  

Tips på hur du kan underlä a töm-
ningsarbetet för våra chaufförer: 

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

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

- Märk ut brunnen/tanken med 
käpp/pinne. 

- Plantera inte blommor eller buskar 
runt brunnen. 

Mer informa on om slamtömning och arbetsmiljö hi ar du på 
kommunernas hemsidor: www.saffle.se alterna vt www.amal.se. 
 

Har du frågor gällande tömning av Din anläggning eller en faktura 
kontakta kundtjänst för VA/renhållning på telnr 0533-68 15 89. 
 

Har du frågor om undantag eller anläggning av avloppsanläggning 
kontakta respek ve kommuns miljökontor: Säffle kommun telnr 
0533-68 17 83 alterna vt Åmåls kommun telnr 0532-172 58. 
 

 

TÖMNING AV DIN ANLÄGGNING 

VILL DU HAR MER INFORMATION? 

Om anläggningen ligger 
långt ifrån platsen där 
fordonet kan stanna 
måste chauffören dra 
slangen den sista biten. 
Beroende på underlag blir 
de a arbete olika tungt.  
 

Undersökningar visar a  
redan vid 10 m slangdrag-
ning kan  det krävas 

dragkra er som ligger 
över Arbetsmiljöver-
kets rekommenda on-
er.  
 

Tips! 

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

ARBETSMILJÖ VID SLAMTÖMNING 
Arbetsmiljöverket avise-
rade redan år 2010 en 
ökad llsyn gällande 
slamtömning.  Arbetet 
innebär o a tunga ly  
och långa slangdrag-
ningar.  

Om lock måste ly as för 
a  tömma en anlägg-
ning får dessa inte väga 
mer än 15 kg. 

”Idag är det  
inte många 
anläggningar i 
kommunerna 
vars brunnslock 
väger mindre än 
15 kg.” 
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Tömningsavisering görs via 
brev. Tömning kommer då 
ske inom de kommande två 
veckorna. Avisering sker 
inte ll de kunder som i för-
väg beställt tömning  på  
speciella veckor. 


