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Slamtömning vid avloppsanläggningar med tunga lock 
 

Slamtömning av avloppsanläggningar är ett tungt arbete som medför både belastnings- och 

förslitningsskador på grund av många tunga lyft med brunnslock och slangdragning. 

Arbetsmiljöverket har gått ut med krav på att arbetsmiljön måste förbättras.  

 

I samarbete med vår entreprenör för slam, Ohlssons i Landskrona, har vi sedan hösten 2015 

börjat att inventera tunga brunnslock i kommunen. Vi inventeringen har vi funnit att det finns ett 

tungt brunnslock vid din fastighet och det är därför vi skickar ut denna information.  

 

Flera fastigheter har redan sedan tidigare fått en lapp vid brunnen eller i brevlådan med 

information om att locket är för tungt i samband med slamtömningen.   

 

Tungt lock 

Dragkraften som krävs för att dra undan ett lock får inte överstiga 300 N, vilket innebär att 

locket inte får väga mer än 25 kg. Ska locket lyftas av får det inte väga mer än 15 kg.  

 

Åtgärder för tunga lock 

Av arbetsmiljöskäl ber vi alla fastighetsägare att byta ut tunga brunnslock till lättare material så 

de är hanterbara vid tömningen. Detta bör vara åtgärdat innan nästa slamtömning. 

 

Säkerheten är viktig. Locket ska vara tillräckligt hållfast och inte kunna öppnas av barn. Det är ni 

som fastighetsägare/nyttjanderättshavare som är skyldig att se till att brunnslocken är säkra och 

att brunnarna inte lämnas öppna utan tillsyn. Regler om barnsäkra brunnar finns bla i Boverkets, 

”Barnsäkra brunnar”.  

 

Låsbara lock av lättare material finns hos lokala bygg- och VVS-handlare samt på internet. 

Entreprenörer inom bygg- och avlopp kan också kontaktas för lösningar. På Laholms kommuns 

hemsida under avfall-slamtömning-tunga lock finns det förslag på företag som arbetar med 

lösningar för tunga lock.  

 

Om locket inte bytts till nästa slamtömning? 

Har du fortfarande kvar det tunga locket när det är dags för nästa slamtömning måste du ordna så 

att locket är frilagt och provisoriskt övertäckt på ett sätt som är säkert ur barnsäkerhetssynpunkt. 

Notera att detta gäller under de två veckorna som slamtömningsperioden pågår och till brunnen 

är tömd.  

 

Om locket varken är åtgärdat till ett lättare lock eller frilagt sker ingen slamtömning vid nästa 

ordinarie tömningstillfälle och ni kommer att debiteras 450 kronor för en bomkörning enligt 

gällande taxa.   

 

Har du redan åtgärdat det tunga brunnslocket kan du bortse från detta brev men meddela oss att 

locket är åtgärdat. Vid frågor om tunga lock och slamtömning, vänligen kontakta antingen  

Malin Staflund 0430-153 46 eller Lotta Wolf 0430-154 27 på Planeringskontoret.      

 

Vänligen, Planeringskontoret    


