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Allmän information samt nyheter i taxan 2020 för dig som har en fastighet
med enskilt avlopp

Slanglängd

- Slanglängd under 50 meter kommer inte längre att debiteras. 

- När avståndet överstiger 50 meter eller om vägen inte är framkomlig med ordinarie slamfordon används 

oftast ett specialfordon. Därför kommer slanglängd över 50 meter att debiteras som tidigare.

Slamtömning

- Vägen ska vara farbar enligt renhållningsföreskrifterna. Ta bort växtlighet runt slamavskiljaren så att 

den är väl synlig och lätt att komma åt att tömma. Märk gärna ut slamavskiljaren.

- I minireningsverk ska det alltid finnas en tydlig instruktion hur tömningen ska utföras eftersom det finns 

många olika fabrikat. Är något oklart så avstår entreprenören att tömma tills de fått mer information från

dig. 

- Slambilen återfyller inte med vatten i minireningsverket, det är fastighetsägarens ansvar.

- Slamavskiljaren kommer 2020 att markeras med blå färg när den blivit tömd.

Tänk på
Kontakta alltid ÖSK om det är något speciellt som gäller slamtömningen på din fastighet som vi 
behöver känna till.

Ny tjänst för jourtömning, taxa med fast pris

- En ny tjänst har införts som avser jourtömning beställd efter klockan 13:00 vardagar samt lördagar, 

söndagar och helgdagar. Det är ett fast pris som enbart avser slamtömning. Spolning i samband med 

tömning ingår inte. Priset för jourtömningen styrs av volymen på slamavskiljaren, moms ingår.

- Volym: 0-4 m3 3 500 kr

- Volym: 4,1-9 m3 3 900 kr

- Volym: mer än 9 m3 4 800 kr

Jourtömning beställs av GDL på telefon 0492-178 20. Fakturan får du sedan från ÖSK.

Telefon:
0495-240000

Adress:
Stora torget

OrganisationsNr:
222000-2899



Slutna tankar och BDT (bad, tvätt och köksavlopp)

- Nu kan du själv välja när du vill att din slutna tank och BDT ska tömmas. Tidigare har tömning skett 

automatiskt en specifik månad på året. Det tillkommer en budningsavgift och priset beror på hur snabbt 

tömningen ska utföras, tänk därför på att beställa i god tid. Se hela renhållningstaxan på vår hemsida 

http://osk.hultsfred.se/artikel/renhallningstaxa-hultsfred.

- Är inte tömning beställd inom ett intervall på två år så kommer den slutna tanken och BDT att tömmas 
automatiskt. Du kommer då att bli informerad innan tömning.

OBSERVERA: Du måste själv kontakta ÖSK för att ändra till budad tömning. Om inget 

besked lämnas kommer den slutna tanken och BDT att tömmas automatiskt vid samma 

tidpunkt som tidigare år.

- Finns det någon folkbokförd på en adress så räknas fastigheten som ett permanentboende och då måste 

den slutna tanken och BDT tömmas minst 1 gång varje år.

- För en fritidsfastighet gäller tömning minst 1 gång vartannat år.

Vill du få SMS/E-post avisering?

Från och med 2020 kommer ÖSK att kunna erbjuda dig en kostnadsfri SMS eller E-post avisering inför 

slamtömning. SMS skickas bara till svenskregistrerade mobilnummer. 

Mer information om hur du registrerar dig för avisering kommer att finnas inom kort på 

vår hemsida http://osk.hultsfred.se/ 

Kom ihåg att du själv sedan ansvarar för att uppdatera informationen om du byter telefonnummer eller e-

postadress.

Har du frågor, kontakta oss på kontaktcenter@hultsfred.se eller ring 0495 - 24 00 00 

Med vänlig hälsning

Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK)

Telefon:
0495-240000

Adress:
Stora torget

OrganisationsNr:
222000-2899
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