Nytecknande eller ändring av
slamabonnemang

Slamtömning
Antal ordinarie slamtömningar/år

Storlek på brunnen

Abonnemang from

Abonnent
Namn

Personnr

Debiteringsadress

Telefon bostad

Postnummer och ort

Telefon arbete/mobiltelefon

E-post

Fastighetsbeteckning

Anläggningsnummer (fylls i av renhållningsenheten)

Blanketten sänds till
Tranemo kommun
Samhällssektionen
514 80 Tranemo
eller per e-post till info.tekniska@tranemo.se

I och med att du skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer
att användas för Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Vid tömning 1g/år kommer din brunn att tömmas under …………………..månad.
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Väljer du tömning 2g/år eller mer så hör av dig till renhållningsenheten
angående tömningsmånader.

SAMHÄLLSSEKTIONEN
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26
Telefon: 0325-57 60 00 E-post: info.tekniska@tranemo.se www.tranemo.se
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Information om slamtömning
Ordinarie slamtömning:
Enligt gällande renhållningsordning ska varje åretruntbostad samt fritidsbostad ha tömning av slamavskiljare
minst en gång per år. Slamtömningarna utförs sedan efter ett i förväg fastställt schema. Ni kan alltså inte själv
bestämma när tömningen/tömningarna ska utföras.

Extra beställning:
Extra beställning av slamtömning utförs inom 3 dagar eller inom 5 dagar efter beställningen. Extra slamtömning
beställs hos renhållningsenheten, tel. 0325-57 60 00.

Akut beställning:
Akut slamtömning utförs inom 24 timmar efter beställning eller senast kl 16.00 samma dag om det är beställt före
kl 12.00. Akut slamtömning kan beställas mellan måndag kl 8.00 och fredag kl 12.00 hos renhållningsenheten,
tel. 0325-57 60 00. Övrig tid ring Svenljunga slamsugning tel. 070-332 23 63.

Priser 2021 inkl moms:
Ordinarie slamtömning enligt schema 0 - 2,0 kbm:
Ordinarie slamtömning enligt schema 2,1 - 4,0 kbm

:

Extra beställning 0 – 4 kbm
Utförs inom 3 dagar:
Utförs inom 5 dagar:
Akut beställning 0 – 4 kbm, utföres inom 24 timmar
Akut beställning 0 – 4 kbm, utföres senast kl 16.00 samma dag
(beställd före kl 12.00)
Dubbelbemanning kostnad/timme

829:-/st
1 061:-/st

1 890:-/st
1 638:-/st
2 379:-/st
3 358:-/st
675:-/timme

För prisuppgift på övriga brunnsstorlekar och andra frågor kontakta renhållningsenheten 0325-57 60 00.
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