
Enligt gällande föreskrifter ska tömning av slamavskiljare och slutna tankar 

ske minst en gång per år. Tömning får endast utföras av Ökrabs entreprenör 

Ragnsells. Har du ett minireningsverk? Skicka då in tömningsinstruktion för 

verket till Ökrab i god tid innan tömning ska ske. Jordbruksfastigheter kan få 

tillstånd att tömma och sprida slam från slamavskiljare på egen mark efter 

prövning hos Miljöförbundet.

     Grundpriset för slamtömning gäller för ett tömningspliktigt enskilt 

avlopp på fastigheten. Finns det fler töms dessa vid samma tillfälle och en 

tilläggsavgift per extra avlopp tillkommer, se okrab.se för gällande taxa.

Tänk på att om tömning inte kan utföras på grund av hinder debiteras 

en framkörningsavgift.

Har du en sluten tank med snabbkoppling?

Vid tömning av slutna tankar med snabbkoppling måste någon vara 

närvarande för att återfylla toalettens vattenlås, eller så måste ÖKRAB 

meddelas i god tid att tömning får ske utan närvaro. Får vi inget meddelande 

från dig kan ingen tömning ske och du kommer då, om du endast har en 

sluten tank, att debiteras en framkörningsavgift.

Behöver du extra tömningar?

Utförs efter beställning hos ÖKRAB, 0414-285 70 eller Ragn-Sells, 0414-141 60. 

Vid akut behov av slamtömning under helger, ring Ragn-Sells jourtelefon, 

040-283 326

 

Måsalycke avfallsanläggning, 277 45  S:t Olof.

Tel 0414-285 70 •  e-post: kundservice@okrab.se •  www.okrab.se
Nu är det dags för slamtömning!



ATT TÄNKA PÅ FÖR ATT SLAMTÖMNING SKALL KUNNA UTFÖRAS

1. Framkomlighet
Se till att vägen är framkomlig och att  vägunderlaget bär för en större 
lastbil på ca 25 ton.
Röjd vägbredd ska vara minst 3,5 m och fri höjd 4,7 m. Såga av utvuxna 
grenar. Tänk på att parkera bilar och andra fordon så att de inte hindrar 
slambilen från att komma fram. Låsta grindar, bommar etc måste öppnas 
för passage. Skotta och sanda vintertid vid behov.

2. Är brunnen lätt att hitta?
Röj buskar, ris, högt gräs, brännässlor mm så vi lätt kommer åt brunnen. 
Ta bort hinder och markera brunnen så tydligt som möjligt med en pinne 
eller skylt (gärna märkt med adressen). Chauffören har kanske aldrig varit 
på fastigheten tidigare. Ta bort blomkrukor och andra dekorationer 
från locket. Är brunnen/tanken nergrävd ska den grävas fram 
ordentligt så att det går att skjuta locket åt sidan.

3. Hur tungt är locket?
Enligt arbetsmiljöverkets regler får locket inte väga mer än 15 kg om
det behöver lyftas av och 25 kg om det kan dras åt sidan utan att lyftas.
Om ert lock väger mer än så , vill vi att ni byter till ett lättare. I annat
fall måste locket vara frilagt och brunnen provisoriskt täckt under hela
aviseringsperioden. Kontakta Ökrab för mer information.

4. Kan vi underlätta tömningen och spara extra kostnader?
Tänk på att kostnad för extra slang debiteras när mer än 25 m behövs för 
att tömma er brunn. Behövs mera slang är kostnaden för detta 113 kr/m 
extra slang. Anlägg därför om möjligt en hårdgjord väg så tömnings- 
fordonet står högst 20 m från brunnen så slipper ni extra kostnader för 
er tömning.
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