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Reglemente 

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 

och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 

Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 

Kommunala taxor och avgifter. 

Policy 

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 

vägledning inom det aktuella området. 

Plan 

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 

mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation. 

Åtgärdsplan 

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar. 

Riktlinje 

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 

visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. 
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Bakgrund 
Slamtömning av enskilda avlopp regleras i Värnamo Kommuns 

avfallsföreskrifter med bilaga, daterade 2018-04-26 § 69. Enligt 

avfallsföreskrifterna ska slamtömning av enskilda avlopp ske minst en gång per 

år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion av 

slamavskiljaren. Samhällsbyggnadsnämnden kan enligt 32 § i 

avfallsföreskrifterna medge utsträckt hämtningsintervall för tömning av 

slamavskiljare. Det finns ett behov av att kriterierna för utsträckt 

hämtningsintervall tydliggörs. 

Syfte 
Syftet med det här dokumentet är att klargöra vilka kriterier som ska vara 

uppfyllda för att kunna erhålla ändrat slamtömningsintervall samt hur många år 

det kan gå mellan slamtömningarna 

Kriterier för ändrat slamtömningsintervall 
Förlängt intervall för slamtömning kan medges om det kan ske på ett ur 

hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt.   

 

Enligt riktlinjer ska följande förutsättningar (1–4) vara uppfyllda per hushåll för att 

förlängt hämtningsintervall ska kunna medges:  

1. Avloppsanläggningen ska vara godkänd av 

samhällsbyggnadsnämnden och utförd enligt inlämnad 

anmälan/ansökan.  

2. Avloppsanläggningen ska vara i funktionsdugligt skick. 

Slamavskiljaren ska vara tät, ha hela och oskadade kammarväggar 

och fungerande t-rör på utloppet.  

3. Avloppsanläggningen som helhet, med slamavskiljare och 

efterföljande rening, ska uppfylla de krav som gällde då tillståndet 

utfärdades.  

4. För fastighetens nyttjandegrad och slamavskiljarens volym ska 

följande gälla:  
Slamavskiljarens volym i 

liter 

2000 liter med WC 

Fastighet bebodd 

mer än 6 mån/ år. 

Normalt 

hämtningsintervall  

1gång/ år 

Förlängt 

hämtningsintervall 

1gång/ 2år. Särskilda skäl 

krävs1) 

Fastighet bebodd 

mer än 3 mån/år 

men mindre än 6 

mån/ år. 

Normalt 

hämtningsintervall  

1gång/ år 

Förlängt 

hämtningsintervall 

1gång/ 2år 

Fastighet bebodd 

mindre än 3 

mån/år 

Normalt 

hämtningsintervall 

1gång/år 

Förlängt 

hämtingsintervall 

1 gång/3 år 

1) T.ex. högst två personer som kan styrka låg belastning.   
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För att få befrielse ska fastigheten vara obebodd och sökande ska kunna styrka att 

fastigheten inte bebos eller hyrs ut. Bostadshuset bör vara i sådant skick att det inte 

går att bo i fastigheten. 

 

Enligt avfallsföreskrifterna töms BDT-avlopp vart fjärde år.  

 

Beslut om förlängt slamtömningsintervall är personligt och gäller för den 

nyttjandegrad och de uppgifter i övrigt som angetts i ansökan. Beslutet gäller högst 

10 år förutsatt att ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. 

Beslut om uppehåll i slamtömning vid obebodd fastighet gäller i 10 år förutsatt att 

ingen olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. Ägarbyte och ändrad 

nyttjandegrad ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen av fastighetsägaren. 

 

Redovisat hämtningsintervall gäller för enbostadshus och fritidshus. Riktlinjerna 

uppfyller kraven i föreskrifter för avfallshantering för Värnamo kommuns 

bestämmelser §§ 4, 24 26 och 32.  
 

Ansvarig 
Ansvariga tjänstepersoner är handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen 

med specifik kompetens inom gällande område 

Uppföljning 
Riktlinjen ska ses över vid behov och när föreskrifter ändras 

 

 

 


