Utdrag ur avfallstaxa 2018, § 4 och 2 SLAM – abonnemang/ansvar
4.6 SLAM – enskild brunn/tank
Ordinarie/första tömning behöver ej anmälas utan sker automatiskt.
Andra och ytterligare tömningar utöver abonnemang utförs efter anmälan

4.6.1 SLAMTÖMNING
Ordinarie tömningsfrekvens för permanentboende är 1 gång per år och
för fritidshus 1 gång vartannat år.
Arbetet utförs under tömningssäsong som sträcker sig från 1 maj till 31 oktober.
Tömning utanför säsong kan erhållas till självkostnadspris. Fastighetsägare som
önskar få tömning utförd vid viss tidpunkt (akututryckning) kan erhålla detta till
självkostnadspris.
Ordinarie tömning ...............................................…………….

1 250 kr/hushåll

Andra och ytterligare tömningar (utöver ordinarie abonnemang)
efter anmälan, utanför tömningssäsong eller ”akututryckning"

självkostnad

Se även under § 2, fastighetsägares/kundens åligganden.

4.6.1.1 FÖRÄNDRAD HÄMTINTERVALL
Önskas längre intervall mellan slamtömningarna, kontakta Verksamhetsområde
Myndighet.
Blanketter finns att ladda hem på www.lycksele.se/blanketter.

4.6.1.2 MEDDELARANSVAR
Om nyanmälan eller förändring av slamtömning inte meddelats
LAVAB innan 15 april aktuellt år debiteras fastighetsägaren

250 kr

4.6.2 EXTRA SLANG
Slanglängd

0-25 meter
26-35 meter
36-45 meter
46-55 meter

ingår
350 kr
600 kr
850 kr

4.6.3 BOMKÖRNING
Framkörning till brunn/tank som ej går att tömma (under tömningssäsong)
på grund av hinder eller bristfällig väg och som ej meddelats till
Lycksele Avfall och Vatten AB senast 15 april, debiteras
250 kr

4.6.4 BRUNNSLOCK
Tungt lock, över 30 kg

400 kr
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Utdrag ur avfallstaxa 2018, § 4 och 2 SLAM – abonnemang/ansvar
2.1.2 BRUNN/TANK





Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank, den ska vara hinderfri och röjd,
vägbredd
minst 4 m och höjd minst 4,5 m. Vägen ska hålla för en fordonsvikt
på upp till 35 ton. Vändplats bör finnas i anslutning till brunn/tank. Backning är
inte ett körsätt utan ska endast utföras för att vända. Vägen ska ha hårdgjord
körbana med bärlager av singel/grus. Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg
eller vändplats. Läs mera i § 22 Lycksele kommuns avfallsföreskrifter.
Brunn/tank ska vara tydligt markerad (vilken fastighet tillhör brunn/tank), ej
övertäckt eller svåråtkomlig. Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen.
Locket till brunn/tank ska ej väga mer än 30 kg och vara helt. (tungt lock debiteras, se
4.6.4)



Avstånd mellan tömningsfordonets uppställningsplats och brunn/tank bör inte
överstiga 20 meter och höjd inte mer än 5 meter. (slanglängd över 25 meter debiteras,
se 4.6.3)




Eventuellt lås på bom/brunn ska anmälas till LAVAB före 15 april.
Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens underhåll, skötsel och funktion
(infiltration, ledningar osv).
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