
INFORMATION – Förlängt intervall för slamtömning 

En slamavskiljare ska normalt tömmas minst en gång per år, och de är dimensionerade för perma-

nentboende för en familj. Om belastningen på avloppet är lägre finns möjlighet att få  

förlängt intervall för slamtömningen, efter ansökan till den kommunala tillsynsmyndigheten.  

Ur miljösynpunkt är det bra att anpassa tömningsintervallet till belastningen. Hur långt tömnings-

intervall som kan tillåtas beror på hur mycket avloppet används, och volymen på slamavskiljaren. 

Det är emellertid viktigt att inte ha för långt intervall, eftersom en överbelastad slamavskiljare 

kan leda till slamflykt. Det kan skada den efterföljande reningen. 

För att få förlängt intervall för slamtömning krävs följande: 

• Att reningsanläggningen består av en slamavskiljare med efterföljande rening

(infiltration, markbädd) och att anläggningen är godkänd/har tillstånd.
• Att slamavskiljare och reningsanläggning uppfyller gällande funktionskrav.

• Att regelbunden egenkontroll av slamavskiljaren utförs.

Hur långt intervall kan jag ha? 

I tabellen kan du läsa ut vilket intervall som är lämpligt beroende på hur många persondygn som 

belastar avloppet. Med persondygn menas antalet dygn som huset används multiplicerat med  

antalet personer som använder det.  

Maximal belastning under ett år Lämpligt intervall Slamavskiljare 

 2 år Uppgifterna i tabellen gäller för 

normalstora slamavskiljare.  

För avlopp med WC: 2000 liter 

För avlopp utan WC: 1000 liter 

 3 år 

500-750 persondygn

 4 år 

 mindre än 250 persondygn  5 år 

Exempel 1: 2 personer i en permanent bostad innebär 2*365=730 persondygn. Det kan då räcka 

med tömning vart annat år. 

Exempel 2: En sommarbostad används av 2 personer 4 månader om året, samt besök semestertid. 

Då kan man räkna 2*120 dygn + 40 gästdygn = 280 persondygn. Lämpligt intervall är var 4:e år. 

Övriga upplysningar 

Efter beslutad tidsperiod utgått, återgår tömningsintervallet till 1 år, om inte ansökan om

förlängning av det tidigare beslutet kommit in och blivit beviljad. 

Ändrade förhållanden eller ny fastighetsägare ska anmälas till renhållningen och tömnings-

intervallet ska då återgå till ordinarie intervall med tömning minst en gång per år.  

Beslutet kan upphävas om olägenhet för människors hälsa eller miljön skulle uppstå. 

Har du frågor om ansökan kontakta Ydre kommun telefon vx: 0381-66 12 00.

250-350 persondygn

350-500 persondygn




