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Kuljetusmaksu, lietettä alle 5 m3 Maksu (€/tyhjennys)

Kuljetusmaksu 76,11

Käsittelymaksu Maksu (€/m3)

Sakokaivo, saostussäiliö tai pienpuhdistamo 18,60

Umpisäiliö 14,88

Lisämaksut Maksu

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m3 tai enemmän 22,83 €/tyhjennys

Tyhjennysetäisyysmaksu 12,60 €/tyhjennys

Kuljetuskaluston siirtomaksu 12,60 €/tyhjennys

Erityistoimenpidemaksu (minimiveloitus 1 h) 80,76 €/h

Hukkanouto 38,06 €/tyhjennys

Pikakuljetusmaksu, pääsaari 152,22 €/tyhjennys

Pikakuljetusmaksu, saaristo (Rosala-Hiittinen, 
Högsåra)

228,35 €/tyhjennys

Poikkeustilanteen kuljetusmaksu 228,35 €/tyhjennys

Poikkeustilanteen lisäkuljetusmaksu,  
lietettä 5 m3 tai enemmän

68,50 €/tyhjennys

Poikkeustilanteen kilometrimaksu 1,15 €/km
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7. LIETEKAIVOJEN SIJAINTI KIINTEISTÖLLÄ
Piirrä tai selitä sanallisesti tähän kaivon sijainti kiinteistöllä suhteessa rakennuksiin. Piirrä myös reitti, jota 
pitkin tyhjentäjä pääsee kaivon tyhjentämään. Piirroksen ei tarvitse olla mittakaavassa, välimatkat metrei-
nä arvioiden riittävät. Kirjaa tarkasti se, miten lähelle tyhjennysautolla pääsee kaivoa.
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LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA

1. KIINTEISTÖN TIEDOT
Asuinkiinteistön osoite Asiakasnumero

Kiinteistötunnus ja -nimi

Kiinteistötyyppi:       vakituinen asunto             kesäasunto               muu, mikä?

2. KIINTEISTÖN LIETTEENKÄSITTELY

 Kiinteistö kuuluu kunnan viemäriverkostoon.
      Siirry kohtaan allekirjoitus ja palauta ilmoitus. Muita tietoja ei tarvitse täyttää.

 Kiinteistöllä on sako- ja/tai umpikaivoja tai pienpuhdistamo.

 Kiinteistöllä ei ole lietekaivoja.
           Siirry kohtaan 8. Lisätietoja ja kirjoita selvitys siitä, miten kiinteistön jätevedet käsitellään. 

3. TALOUSVEDEN SAANTI

 painevesi 
     (kunnan, osuuskunnan tai oman kaivon vesijohto)

 kantovesi 
     (vesi kannetaan esim. ämpärissä sisään)

4. KÄYMÄLÄTYYPPI

 vesivessa  kuivakäymälä



5. SLAMBRUNNAR PÅ FASTIGHETEN

 sluten tank             st., total volym             m3

 slamavskiljare             st., total volym             m3

 minireningsverk, märke och modell

     total volym             m3

 annan, vad?

 
6. SLAMBRUNNARNAS TÖMNING
Skriv här hur ofta du vill att fastighetens slambrunnar töms. T.ex. en gång i året.

Tömningen av de slutna tankarna:

Tömningen av slamavskiljarna:

Tömningen av minireningsverket:

Önskemål beträffande tömningstidpunkt:

 Slambilen kommer fram till brunnen alla årstider. 

 Det finns vissa begränsningar i slambrunnarnas tillgänglighet. Skriv begränsningarna i punkt 8. Tilläggsuppgifter. 

Vänd



8. TILLÄGGSUPPGIFTER
Skriv här eventuella tilläggsuppgifter angående tömningarna.

Ifyllarens underskrift, namnförtydligande och telefonnummer



7. SLAMBRUNNARNAS LÄGE PÅ FASTIGHETEN
Rita eller beskriv i ord brunnens läge på fastigheten i förhållande till byggnaderna. Rita också rutten, längs 
vilken tömmaren kommer åt att tömma brunnen. Ritningen måste inte vara i proportion, det räcker om 
avstånden är uppskattade i meter. Uppge noggrant, hur nära brunnen tömningsbilen kommer.



SLAMINSAMLING PÅ KIMITOÖN

1. FASTIGHETENS UPPGIFTER
Bostadsfastighetens adress Kundnummer

Fastighetsbeteckning och -namn

Fastighetstyp:        fast bostad            sommar bostad            annan, vad?

2. FASTIGHETENS SLAMBEHANDLING

 Fastigheten hör till det kommunala avloppsnätet. 
      Gå till underskrift och returnera anmälan. Inga andra uppgifter behöver fyllas i.

 Fastigheten har slamavskiljare och/eller sluten tank eller minireningsverk.

 Fasigheten har inga slambrunnar. 
      Gå till punkt 8. Tilläggsuppgifter och skriv en utredning hur fastighetens avloppsvatten behandlas.

3. TILLGÅNGEN TILL HUSHÅLLSVATTEN

 tryckvatten
     (kommunens, andelslagets eller den egna brunnens vattenledning)

 buret vatten
     (vattnet bärs in t.ex. i ämbar)

4. TYP AV TOALETT

 vattenkloset  torrkloset



5. KIINTEISTÖLLÄ OLEVAT LIETEKAIVOT

 umpisäiliö             kpl, tilavuus yhteensä              m3

 sakokaivo              kpl, tilavuus yhteensä              m3

 pienpuhdistamo, merkki ja malli:

     tilavuus yhteensä          m3

 muu, mikä?

 
6. LIETEKAIVOJEN TYHJENNYS
Kirjoita tähän kuinka usein haluat kiinteistön lietekaivot tyhjennettävän. Esim. kerran vuodessa.

Umpisäiliön tyhjennys:

Sakokaivojen tyhjennys:

Pienpuhdistamon tyhjennys:

Toive tyhjennysten ajankohdasta:
 

 Pääsy kaivoille imuautolla on mahdollista kaikkina vuodenaikoina. 

 Lietekaivojen tyhjennyksessä on tiettyjä rajoituksia. Kirjoita rajoitukset kohtaan 8. Lisätietoja.
Käännä



8. LISÄTIEDOT
Kirjoita tähän mahdolliset lisätiedot tyhjennyksiin liittyen.

Täyttäjän allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero



SLAMINSAMLING
PÅ KIMITOÖN

Januari 2017



Ta kontakt
Vår kundtjänst svarar gärna på alla frågor angående 
avfallshanteringen i Kimitoön. 

Servicenumret är 0200 47470 
vardagar kl. 9–15 (lna/msa)

kundtjanst@lsjh.fi  
www.lsjh.fi/e-tjanster 
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SLAMTRANSPORTERNA SKÖTS AV  
SYDVÄSTRA FINLANDS AVFALLSSERVICE
Transporten av slam från avskiljare och slutna tankar sköts på Kimitoön 
i kommunal regi, precis som tömningarna av avfallskärlen. För tömning-
arna av slambrunnarna ansvarar de av Sydvästra Finlands Avfallsservice 
(LSJH) konkurrensutsatta lokala företagarna F: ma Transport F. Lindholm 
och Transport Sundman Ab Oy. 

Insamlingsområdet
Slambrunnarna töms kommunalt ordnat på Kimitoöns huvudö, Lövö-
Kasnäs, Rosala-Hitis och Högsåra. 

I andra områden beställer fastighetens användare tömningarna av en val-
bar företagare. Du hittar kontaktuppgifterna till de företag som är verk-
samma i området på vår hemsida www.lsjh.fi/sv/fastighetens- 
avfallshantering/insamling-av-slam eller så kan du kontakta vår kund-
tjänst.

Anslutning till slaminsamlingen
Du kan behändigt meddela uppgifterna om fastighetens avloppsvatten-
system på vår hemsida www.lsjh.fi/e-tjanster.

Du kan även ansluta dig till slaminsamlingen genom att returnera blan-
ketten som finns i broschyren. 
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Tömning av brunnarna regelbundet eller på beställning
Alla slamavskiljare töms minst en gång i året. Detta gäller också sommar-
stugornas brunnar om tryckvatten används. Om det uppstår behov av att 
tömma brunnen före den överenskomna tiden, bör tömningen beställas i 
god tid från vår kundservice. 

Slutna tankar kan tömmas regelbundet enligt en överenskommen rytm 
eller endast på beställning av kunden. Man bör komma överens med LSJH 
om eventuella ändringar. 

Tömningarna utförs under vardagar. Vid hård köld (temperatur under  
-15 °C) kan brunnarna inte tömmas och av den orsaken flyttas tömning-
arna framåt.

Beställning av tömning
Beställ tömning minst två veckor i förväg. På detta sätt kan körrutterna 
planeras i tid och brunnarna tömmas på ett systematiskt sätt. 

Om tömningen beställs separat på så sätt, att brunnen måste tömmas 
inom fem vardagar, debiteras en snabbtransportavgift för tömningen.

Annullering av tömning
Om det under ett år inte samlats slam, som kan tömmas, i slamavskilja-
ren, kan tömningen innevarande år annulleras genom att man fyller i den 
elektroniska blanketten på vår hemsida www.lsjh.fi/sv/e-tjanster.  
En pappersblankett kan beställas från vår kundservice.

Tömningen kan annulleras tidigast tre månader före den planerade töm-
ningen. Annulleringen bör dock göras senast en månad innan tömningen. 
Om orsaken till annulleringen inte är godtagbar, meddelar vi dig om det-
ta. I detta fall sker tömningen enligt den planerade tidtabellen.

Annulleringen av tömningen gäller endast det innevarande året. Följande 
tömning sker enligt den normala tömningsrytmen.

Undantag till bestämmelserna
Skyldigheten att tömma slamavskiljarna minst en gång i året baserar sig 
på hushållsavloppsförordningen (209/2011) och kommunens avfallshan-
teringsbestämmelser. Undantag till denna skyldighet kan ansökas skrift-
ligen från avfallsservicenämnden på adressen Sydvästra Finlands avfalls-
servicenämnd, PL 355, 20101 Åbo eller jatehuoltolautakunta@turku.fi.
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AVGIFTERNA FÖR SLAMINSAMLINGEN
Slambrunnarnas tömningspris består av avgifterna för transport och be-
handling. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete 
som utförts. 

Fakturan för slamtömningarna skickas separat efter tömningen. I priser-
na ingår mervärdesskatt 24 %.

Transportavgift, slam under 5 m³ Avgift (€/tömning)

Transportavgift 76,11

Behandlingsavgift Avgift (€/m3)

Slambrunn, slamavskiljare eller minireningsverk 18,60

Sluten tank 14,88

Tilläggsavgifter Avgift

Tilläggsavgift för transport, 5 m³ slam eller mera 22,83 €/tömning

Avgift för tömningsavstånd 12,60 €/tömning

Avgift för flytt av transportutrustningen 12,60 €/tömning

Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 1 h) 80,76 €/h

Onödig tömning 38,06 €/tömning

Snabbtransportavgift, huvudön 152,22 €/tömning

Snabbtransportavgift, skärgården (Rosala-Hitis, 
Högsåra)

228,35 €/tömning

Transportavgift, avvikelser 228,35 €/tömning

Tilläggstransportavgift, avvikelser,  
slam 5 m³ eller mera

68,50 €/tömning

Kilometeravgift, avvikelser 1,15 €/km
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Förklaringar till slamavgifterna
Transportavgift 
Transportavgiften täcker kostnaderna för insamling och transport av 
slammet. Med denna avgift töms under 5 m3 slam från 1–3 brunnar.

Behandlingsavgift 
I behandlingsavgiften ingår det kommunala reningsverkets avgifter samt 
förvaltningskostnaderna.

Extra transportavgift, slam 5 m3 eller mera 
Om brunnen innehåller 5 m3 slam eller mera, tillkommer en extra avgift 
till transportavgiften.

Avgift för tömningsavstånd 
Om brunnen måste tömmas från över 20 meters avstånd, tillsätts en av-
gift för tömningsavstånd till priset. Ifall avståndet är längre än 40 meter, 
läggs en tilläggsavgift för särskilt arbete till priset (se nedan).

Avgift för flytt av transportutrustningen 
Om uppsamlingsfordonet måste flyttas mellan slambehållarna eller av-
loppssystemen debiteras en avgift för flytt av transportutrustningen.

Avgift för särskilt arbete 
Om det krävs särskilda åtgärder, till exempel att jordmaterial eller is be-
höver avlägsnas, slamtömningsslangen behöver vara över 
40 m lång eller att en traktor eller pråm behövs för att 
utföra tömningen, utökas tömningsavgiften med en 
avgift för särskilt arbete. Kostnaderna för en traktor, 
pråm eller annan avvikande insamlingsutrustning 
läggs till priset.

Avgift för onödig avhämtning 
En avgift för onödig avhämtning debiteras om 
brunnen är tom, det inte går att hitta den genom 
att följa givna anvisningar, om den innehåller 
otillbörligt material, om den är i ett sådant skick 
eller täckt med lock så att den inte går att tömma 
eller så att arbetarskyddet äventyras, slambehål-
laren är låst så att det inte går att tömma den eller 
vägen till slambehållaren inte är i framkomligt skick.

Avgift för snabbtransport 
Om slambehållaren vid enskild beställning måste töm-
mas inom fem vardagar från beställningen debiteras en 
snabbtransportavgift för tömningen.



Slamtömning under avvikande tider
Vår kundtjänst betjänar dig i slamtömingsärenden under normal kon-
torstid (vardagar kl. 9–15). Ifall slambehållare blir överfull på ett sätt som 
äventyrar de boendes hälsa, miljön eller fastigheten till exempel på grund 
av att toaletten inte går att dra eller för att det strömmar in avloppsvat-
ten i fastigheten, kan tömningen frågas utanför kontorstiden direkt från 
chauffören:

• Transport Sundman Ab Oy, tfn 0400 323 174
• F:ma Transport F. Lindholm, tfn 044 355 3353

För en tömning som beställts under avvikande tid debiteras det en avgift 
för avvikande transport enligt taxan.

Vi belastar morgondagen mindre.

I avloppet får slängas:
• spolvatten från toaletten: wc-papper och byttans 

innehåll
• disk- och tvättvatten
• vatten som används i tvätt och städning

Använd avloppet och toaletten bara till det som de 
är menade för. Sortera avfallet i rätt avfallskärl.

Sopor hör inte hemma i avloppet!


