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Nytecknande eller ändring av 
slamabonnemang 
 

Slamtömning 
   

Antal ordinarie slamtömningar/år                Storlek på brunnen       Abonnemang from        

Abonnent 
Namn Personnr 

            

Faktureringsadress Telefon  

            

Postnummer och ort 

      

E-post 

      

Fastighetsbeteckning Anläggningsnummer (fylls i av renhållningsenheten) 

            

 

 

 

Underskrift, jag har tagit del av och avser att följa bifogad information om abonnemang och 
tömning av slam 
Datum Namnförtydligande 

            

Underskrift 

 

 

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. 
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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. 
 
Vid tömning: 
1ggn/år: Information om tömningsmånad ges vid abonnemangstecknande. 
2ggr/år: Brunnen töms i april och oktober. 
3ggr/år: Brunnen töms i april, augusti och december. 
4ggr/år: Brunnen töms i mars, juni, september och december. 
6ggr/år: Brunnen töms i februari, april, juni, augusti, oktober, december 
Ett aviseringsbrev skickas ut ca 3 veckor före planerad tömning.  

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 den är beställd 
före kl 12.00 Akut slamtömning kan beställas hos renhållningsenheten måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-
12.00. Övrig tid kontakta Svenljunga slamsugning direkt: 070-332 23 63. 

 

Priser 2023 inkl moms: 

Ordinarie slamtömning enligt schema 0 - 2,0 kbm:     992:-/st 
Ordinarie slamtömning enligt schema 2,1 - 4,0 kbm :  1269:-/st 
 
Dubbelbemanning till en kostnad av 775:-/timme debiteras vid tungt lock (se information nedan). 
Om avstånd från slambil till brunnens botten är längre än 40 meter krävs extraslang, överstigande avstånd 
debiteras med 450:-/10 meter.  

 
För prisuppgift på övriga brunnsstorlekar, extra beställningar och andra frågor kontakta renhållningsenheten  
0325-57 60 00 eller titta på www.tranemo.se/slam 
. 

 

SMS-tjänst för avisering om slamtömning  
Vi använder sms-avisering för slamtömning. 
Den som är skriven på adressen och har en mobiltelefon som är registrerad på den adressen får automatiskt 
sms.  
Om man inte är skriven på adressen eller har en oregistrerad telefon behöver man registrera sin telefon manuellt.  
Mer information och manuell registrering hittar du på hemsidan: https://www.tranemo.se/sms-tjanst 

Sms-tjänsten används också för information om planerade eller akuta störningar inom renhållning, fjärrvärme, 
vatten och avlopp i Tranemo kommun. 
 

 

http://www.tranemo.se/slam
https://www.tranemo.se/sms-tjanst
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Att tänka på  
 

• Hålla brunn/tank åtkomlig för tömning och att lock/manlucka måste vara väl synlig för entreprenören. 
Om lock/manlucka inte är väl synlig ska den markeras med plastpåse, vimpel eller liknande, den får inte 
heller vara övertäckt på något sätt. 
  

• Locket skall kunna öppnas av en person utan verktyg och får väga max 35 kilo om det kan dras åt 
sidan och max 15 kilo om det ska lyftas rakt upp. Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt 
och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 
belägenhet. 

 

• Hinder för slangdragning ska vara undanröjda vid varje tömningstillfälle. 

   

• Vägen ska vara framkomlig vid varje tömningstillfälle: Det ska vara stenfri körbana utan hinder till en 
bredd av 3,5 m och den ska vara fri från grenar, buskar eller andra hinder till en höjd av 4 m. Fordonen 
har en vikt upp till 25 ton.   

 

• Vid återvändsgata/väg ska vändplan av tillräcklig storlek för hämtningsfordonet finnas.  
 

 

 

Mått som gäller för att tunga fordon ska kunna tömma hos dig 

 
 

Bilderna är hämtade från Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymme 
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