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Till dig med enskilt avlopp

Rambo arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön för våra chaufförer. I denna broschyr 
vill vi förmedla vad det innebär för dig som kund och fastighetsägare med enskilt avlopp. 
Råden är enligt arbetsmiljöverkets regler och riktade satsningar pågår också nationellt. 
Det främsta arbetet innebär att arbeta bort långa slangdragningar och tunga lyft som 
krävs vid tunga brunns-/tanklock. För chauffören innebär långa slangdragningar och 
tunga lock arbetsmoment med hög belastning vilket kan leda till arbetsskador. 

Denna broschyr har tagits fram i samarbete med kommunens miljöhandläggare.

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss att göra arbetsmiljön så bra som möjligt för våra chaufförer!
Har du några frågor – hör av dig! Vi finns här för dig.

Hälsningar,

Rambo AB

Rambo AB
Har uppdraget att tömma enskilda 
avlopp i Lysekil, Munkedal, Sotenäs och 
Tanums kommuner. Vi arbetar också  
rådgivande så att vi tillsammans får töm-
ningen att fungera så bra som möjligt.

Arbetsmiljöverket
Ansvarar för att ta fram regler för hur 
slamchaufförernas arbetsmiljö ska se ut. 
Det innebär bland annat krav på säker 
väg till anläggningen, minimering av 
slangdragning och att få bort tunga lock.

Miljönämnden i mellersta   
Bohuslän/Miljö- och byggnads-
nämnden i Tanums kommun
Ansvarar för tillsyn och godkännande av din 
anläggning, vilket bland annat styr hur ofta din 
anläggning måste tömmas.

Du som fastighetsägare
Ansvarar för att anläggningen fungerar som den 
ska. Det innebär bland annat att anläggningen 
töms tillräckligt ofta.

Ansvarar för att råden i denna broschyr följs så 
att slamtömningen av din anläggning ska kunna 
ske på ett säkert och arbetsmiljömässigt bra sätt.

Vem gör vad?
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Slamavskiljare för WC och BDT med efterföljande fördelningsbrunn, markbädd, 
uppsamlingsbrunn  och vidare utsläpp till vattendrag.

Minireningsverk för WC och BDT med efterföljande infiltration.

Slamavskiljare för BDT med fördelningsbrunn och efterföljande  
infiltrationsbädd, samt sluten tank för WC.

Drift och underhåll
Det är vid infiltrations- /markbädd som själva reningen sker. Brunnen/slamavskiljaren bör därför 
tömmas regelbundet för att förhindra att infiltrationsanläggningen sätts igen. Brunnen/slam-
avskiljaren, har flera kamrar för att minska hastigheten på avloppsvattnet så att slammet hinner  
sjunka och partikelfritt vatten i  jämn takt rinner ut i infiltrationsanläggningen.

Kontrollera din brunn och se så att det inte finns slam i den sista kammaren. Finns det slam där kan 
brunnen vara  överbelastad och behöva tömmas oftare. Kontakta då  kundservice och ändra ditt  
tömningsintervall.  Har du frågor kontakta oss för rådgivning.

Tänk på att inte använda markyta för infiltration som parkeringsplats, hästhage eller körväg. 
Det packar marken, reningen försämras och anläggningen kan sättas igen.

Vi har avloppsanläggningar för att så långt som det är 
möjligt skydda miljön från mänsklig påverkan. Utsläpp av 
avloppsvatten kan påverka ytvatten och grundvatten. Det 
kan förorena både din egen och grannarnas vattentäkt och 
dessutom betyda störande lukt .

Avloppsvatten påverkar badvatten och fiske och bidrar 
till igen växning av sjöar och vattendrag. Överdosering av 
tvätt- och diskmedel är ett annat problem som belastar 
miljön.  För att ytterligare minska din miljöpåverkan kan  
du välja tvättmedel som är miljö märkta och fosfatfria. 

Tillsammans tar vi hand om miljön

Tömning av slamavskiljare och minireningsverk sker per automatik enligt områdesindelning en gång per år. 
BDT töms vartannat år eller vid beställning från kund om tätare tömning önskas.

Cirka två veckor innan vi  påbörjar tömning i ditt område skickar vi avisering till dig om slam tömning. 
Du får gärna närvara vid tömning men vid tidsbokad tömning tillkommer extra avgift. 

Olika typer av enskilt avlopp
Slamavskiljare för både WC och BDT (bad, disk och tvätt)
En slamavskiljare kan bestå av 1,2 eller 3 kammare som ska slamtömmas. Anläggningen töms normalt minst en gång 
per år enligt områdesindelning*. Anläggningen kan behöva tömmas oftare beroende på belastning. Det slamavskilda 
vattnet renas oftast i en markbädd/infiltration. 

Sluten tank
Ett slutet system där avloppsvattnet från toaletten samlas. Anläggningen töms vid behov men normalt minst en gång 
per år, genom beställning från dig som kund. Vid tömning av sluten tank måste du själv som kund kontakta kundservice 
och beställa tömning. Tanken töms då inom fem arbetsdagar, beställningsdagen inräknad.

Slamavskiljare enbart BDT (bad, disk och tvätt)
En slamavskiljare för bad, disk och tvättvatten finns ofta på anläggningar tillsammans med en sluten tank. Det slam-
avskilda vattnet renas oftast i en markbädd/infiltration. Anläggningen töms enligt områdesindelning* vart annat år.

Minireningsverk
Ett litet reningsverk där avloppsvattnet renas. Anläggningen töms enligt områdesindelning*, normalt minst en gång 
per år. Anläggningen kan behöva tömmas oftare beroende på belastning eller tillverkarens rekommendationer. För att 
minimera risk för skada på anläggningen skall det inför tömning finnas en tydlig tömningsinstruktion på plats. 

Fosforsfälla
Din kommun kan ställa krav på extra rening av fosfor med hjälp av ett filter efter markbädden (fosforfälla). Det finns olika 
filtermaterial och design men de har alla ett filter som måste bytas ut efter en tids användning. Kontakta Rambo för att 
beställa hämtning av förbrukat filtermaterial.

*För områdesindelning besök rambo.se
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        Vintertid
• Vintertid ska vägen till fastighet och väg för slangdragning, så gott det går, vara snöröjd och hållas

halkfri, locket och brunnslock/koppling ska vara framskottat. 

• Om du har en sluten tank bör du tänka på att tömma i tid, annars kan det finnas risk att det slam som
finns i tank/ tömningsröret fryser och expanderar så att tank/rör/kopp-
ling går sönder. Töm därför tanken innan den blir överfull.

• Bomkörning, en framkörningsavgift, debiteras om vägen
ej är snöröjd inför tömning. Vid extremt snöfall kommer
brunnen planeras in för senare tömning. Likadant om du
som fastighetsägare hör av dig inför tömning om att
snöröjning ej kan utföras.

Följande regler gäller vid din anläggning
Brunnslock får inte väga mer än 15 kg, enligt avfallsföreskrifter för Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanums 
kommuner. Bilväg fram till uppställningsplats, det vill säga plats där slamfordonet uppehåller sig i samband med 
tömning, ska ha fri höjd på 4,5 meter, bredden ska vara minst 3,5 meter och bärigheten minst 26 ton, ha fri sikt och 
möjlighet för slambilen att vända. 

Uppställningsplatsen får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva och annan trafik ska kunna köra förbi, det vill 
säga trafiksäkert utformad.

För att slamtömning ska kunna utföras med god arbetsmiljö bör avståndet mellan fordonets uppställningsplats 
och brunnens/tankens anslutningspunkt vara upp till 10 meter. Slangdragning medför mycket hög belastning 

för chauffören. Exempel på orsaker till högre avgift är lång slangdragning,          
dubbel bemanning eller användning av fyrhjuling.

Fri höjd 4,7 meter

         Inför tömning
            När aviseringsbrevet kommer eller när du själv beställt tömning:

Regler och råd

Placering och utformning av anläggningens anslutningspunkter – 
förlängningsslang eller rör.
Om din tank/slamavskiljare inte ligger intill en farbar väg för slamfordonet behöver du en förlängnings-
slang som ansluter till vägen. Du kan också gräva ner slang som ansluter mot den farbara vägen.

Kontakta Rambo före påbörjat arbete för rådgivning kring materialval och teknik.

Spola aldrig ner:

• Kemikalier och mediciner eftersom de inte kan
brytas ned i infiltrationsanläggningen eller i
reningsverket. Den biologiska reningsprocessen
förstörs och vattnet rinner orenat ut i våra sjöar
och vattendrag. Lämna istället kemikalier på åter- 
vinningscentral och mediciner till apoteket.

• Tops, tamponger, bindor, kondomer och blöjor
eller annat som kan orsaka stopp och skada
anläggningen. Lägg istället tops och liknande
i soppåsen.

• Cigarettfimpar och snus innehåller kadmium
vilket tillsammans med kvicksilver hör till de
farligaste tungmetallerna. Var noga med att
lägga cigaretter och snus  i soppåsen.

Var rädd om ditt avlopp. 

Spola enbart ned kiss, bajs och toalettpapper i ditt  
toalettavlopp. Allt annat, både tops, våtservetter och 
kemikalier, påverkar slammet negativt, .

Skölj inte ur stekpannan med varmt vatten eftersom 
fettet stelnar i avloppet och kan orsaka stopp. Torka 
istället ur stekpannan med hushållspapper och släng 
pappret i matavfallet/restavfallet.

• Sätter du upp den blå vimpeln Rambo tillhanda-
hållit vid brunnen eller tanken som ska tömmas. 
Skriv gärna er adress på den vita sidan av vimpeln 
så minimeras risken för felaktig tömning.
Ny vimpel skickas mot självkostnad.

• Se till att vägen är framkomlig enligt arbetsmiljöver-
kets regler (se här intill). Det ska också vara röjt på 
slangdragningsvägen, runt brunnen och tanken. 
Brunn/tank får ej vara överbyggd/övertäckt.

• Brunnslock och kopplingar ska vara lättåtkomliga. 
Eventuella lås, muttrar eller liknande ska vara hela 
och inte ha rostat fast. Vi ska kunna tömma er 
anläggning med standard slang (3”/ 75 mm) och 
tillhörande hankoppling/kona. Trasiga kopplingar 

och ”sugrör” ska vara lagade så att din tank kan 
tömmas helt. Saknas koppling måste sugröret vara 
minst 15 cm.

• Brunnslock eller tank måste vara barnsäkrade tills 
chaufför kommer, vi lämnar i säkert skick.
(Moderna lock kan ha barnsäkring inbyggt, kontak-
ta tillverkare för mer information)

• Bomkörning, en framkörningsavgift, kan debiteras 
om slambil inte kommer fram till brunn, inte hittar 
brunn eller att gällande regler inte följts.

• För akut tömning (inom 24 timmar) tas en extra 
avgift ut. För beställning av arbete utanför ordinarie 
arbetstid (kvällar och helger) utgår jourtaxa. 

Sughöjd max 6m

Fri höjd 4,5m

5,5m

Minst 3,5m

Slanglängd 10m Märkning

Lock max 15kg
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RAMBO AB  |  453 80 Lysekil  |  S:a Hamngatan 6  

0523-66 77 00  |  www.rambo.se  |  kundservice@rambo.se




