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Sluttömning - från eget avlopp till kommunalt. 

I tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för 
dagvatten och spillvatten. Dagvatten är regnvatten och vatten från till 
exempel snösmältning. Spillvatten är det som spolas ut från toaletter, bad, 
duschar, diskning och tvätt. 

Sluttömning av din gamla brunn efter påkoppling på det kommunala 
ledningsnätet 
Efter att din spillvattenledning har blivit påkopplad till det kommunala ledningsnätet ska du 
som fastighetsägare ordna med sluttömning av din gamla avloppsbrunn (som kan vara till 
exempel slamavskiljare, fördelningsbrunn eller sluten tank).  

Beställ sluttömning hos LBC på telefonnummer 0320-14105. 

Ni behöver även meddela Marks Kommun kundtjänst att er brunn är sluttömd, så er 
avloppsbrunn kan avslutas i systemet.  

Kundtjänst kan nås på telefonnummer 0320-217055 eller mejla på kundtjanst@mark.se 

Sluttömning och debitering sker enligt ordinarie slamtömningstaxa. (ev. avgift kan tillkomma 
om tömning sker utöver tömningsvecka) 

Din avloppsanläggning måste grävas upp och återvinnas, alternativt fyllas igen. 
Efter sluttömning ska din slambrunn, slamavskiljare eller tank fyllas, alternativt grävas upp 
och återvinnas så att de inte blir en säkerhetsrisk i framtiden. Brunnar i betong kan fyllas 
igen med sten eller sand, alternativt grävas upp. Kontakta Miljöenheten på telefonnummer 
0320-217100 om du är osäker hur du skall göra med din befintliga avloppsbrunn. 

Alla slambrunnar, slamavskiljare eller tankar i glasfiber/plast ska grävas upp och återvinnas. 
För att underlätta kan man såga avloppsbrunnen i bitar. Avloppsbrunn i PVC-plast/glasfiber 
läggs i osorterat.  

Avloppsbrunnen kan man lämna hos återvinningsstationen Skene Skog.                  
Hässelbergsvägen 25, 511 97 Skene 

Uppföljning av påkoppling till kommunala ledningsnätet 
När din avloppsbrunn är sluttömd, skall du som fastighetsägare skicka in fotografi på din 
åtgärd av avloppsbrunnen eller skicka in en kopia av fakturan på din sluttömning till Marks 
kommuns miljöenhet mhn@mark.se 

Miljöenheten gör uppföljning att alla fastigheter har anslutit sitt avlopp till det kommunala 
ledningsnätet. De fastigheter som inte har kopplats på kontrolleras genom tillsyn. En 
bedömning görs av hur lång tid avloppsanläggningen kan vara brukbar innan den måste 
kopplas om till det kommunala ledningsnätet. I de allra flesta fall måste en omkoppling ske 
så snart som möjligt. 
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Markbaserad reningsanläggning kan ligga kvar 
Gamla markbaserade reningsanläggningar, som till exempel markbädd eller infiltration, kan 
ligga kvar i marken. Om gruset i en använd reningsanläggning behöver grävas upp kan 
materialet eventuellt användas som jordförbättring på den egna tomten. Särskilda regler kan 
gälla om materialet måste köras iväg. Kontakta Miljöenheten i Marks kommun för mer 
information om du måste gräva upp materialet. 
 

Kontakt om du har frågor! 
Har du frågor eller funderingar över din avslutade avloppsbrunn är du välkommen att 
kontakta Marks Kommun kundtjänst: 
• Telefon: 0320-21 70 55 
• E-post: kundtjanst@mark.se 
 

Behöver du beställa sluttömning av din avloppsbrunn, är du välkommen att kontakta LBC 
kundtjänst: 
• Telefon: 0320-141 05 
• E-post: mark@lbc-boras.se 
 

Har du frågor eller funderingar över hur din anläggning skall återställas till Miljöenheten, är 
du välkommen att kontakta Miljöenheten: 
• Telefon: 0320-21 71 00 
• E-post: mhn@mark.se 

 

Har du frågor eller funderingar över hur din avloppsbrunn skall sorteras, är du välkommen 
att kontakta Återvinningscentralen Skene Skog: 
• Telefon: 0320-21 79 00 
• E-post: atervinningscentalen@mark.se  
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