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Slamtömning
I Vallentuna får du som har slam- och/eller fettavskiljare, sluten tank, 
minireningsverk eller annan enskild avloppsanläggning, hämtning av 
kommunens entreprenör Recover.

Det är Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter som bestämmer de 
lokala förutsättningarna och regler för kommunens renhållning. 

Vid en slamhämtning är det du som fastighetsägare som ansvarar för 
att en säker hämtning kan utföras. 

För att entreprenörens chaufförer ska få en god arbetsmiljö behöver 
du bland annat se över så att vägen är farbar för tunga fordon, att 
fordonet kan stanna på ett säkert sätt samt har möjlighet att vända 
om så behövs.  

Chauffören ska även ha fri passage från fordonets uppställningsplats 
till anläggningens tömningspunkt året runt.  

Vid slamtömning, tänk på:

• Max 10 meter mellan botten på brunnen och fordonets
uppställningsplats
Är avståndet hos dig längre än 10 meter? Det finns andra lösningar
som kan beställas mot en tilläggsavgift.

• Rensa bort buskar och grenar samt skotta
För att minimera arbetsplatsolyckor och förbättra chaufförernas
arbetsmiljö behöver du som fastighetsägare se till att det är
framkomligt vid din anläggning. Det gäller både där chauffören går
med slangen och bilens körväg, oavsett årstid. På vintern ska det vara
skottat och halkbekämpat. På sommaren ska gräs, sly och buskar
klippas.

• Ställ undan saker som är i vägen
Underlätta för chauffören genom att se till att det är lätt att
komma fram för chauffören och slangdragningen. Flytta på cyklar,
trädgårdsredskap, bilar med mera.

• Märk ut var anläggningen är med en slamskylt
Saknar du en skylt att märka upp brunnens placering med? Skylt går
att beställa, utan kostnad, hos Recovers kundtjänst. Se också till att
den är synlig året om.

• Locket ska vara barnsäkert och inte väga mer än 15 kg
Har du ett cementlock finns risk att locket är för tungt, då tas en
tilläggsavgift ut.

• Instruktion i anslutning till anläggningen
En tydlig instruktion för hur ditt reningsverk eller slambrunn ska
tömmas ska finnas tillgänglig i direkt anslutning till din anläggning.

Mer utförlig information om hur du underlättar för våra slamhämtare 
hittar du på www.vallentuna.se/slam

Brunnslock
max 15 kg

Vägbredd minst 3,5 m
Bärighetsklass 2 (BK2)

Håll det välklippt 
runt brunnen

Vändmöjlighet minst 
18 m diameter eller 
T-korsning

Håll vägen 
och ytan 
runt brunnen 
snöröjd och 
halkfri Fritt ovan 

mark minst 
4,7 m  

Slanglängd till 
brunnens botten/
koppling upp till 
10 m

Håll vägbredden 
fri från träd och 
växtlighet
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186 86 vallentuna
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En del av Vallentuna kommuns Miljö- och hållbarhetsarbeteM

Kontaktuppgifter 

Beställningar: 
Recover Industriservice AB
Telefon: 010-143 00 62
Mailadress: vallentuna@recover.se
Hemsida: www.recover.se

Vallentuna kommun
Hemsida: www.vallentuna.se/slam 
Kommunens kontaktcenter
E-post: kommun@valluntuna.se
Telefon: 08-587 850 00

Har du laddat ned Vallentuna avfallsapp? – Du hittar 
den annars där appar finns. Sök: Vallentuna avfallsapp


