
Önskar mer än 1 st hämtning per år: 

 Brunn antal kbm:   

 Minireningsverk  antal kbm:  

 Tank antal kbm: 

CLEANPIPE är ett fulländat serviceföretag inom avfall, vatten och avlopp. Vi kan 

hjälpa dig var som helst i kedjan - från förebyggande underhåll till rensning och 

renovering av avloppsrör.  Vi löser även akuta stopp dygnet runt genom vår jour.  

 

Rensning 

Den effektivaste metoden vid stopp är högtrycksspolning. Vi spolar alla typer av rör 

med vatten under högt tryck. 

 

Slamsugning 

Genom regelbunden slamsugning förebygger du onödiga incidenter.  

Vi slamsuger alltifrån rännstensbrunnar till avlopp. 

 

Våt - och torrsugning 

Vid mer krävande slamsugning eller vid saneringsarbeten av exempelvis betong och 

rivningsarbeten suger vi upp såväl torrt som flytande avfall. 

 

Relining 

Med relining/infodring slipper du ett traditionellt stambyte som är både dyrt och 

tidskrävande. 

 

Tv-inspektion 

Tv-inspektion passar särskilt bra vid till nybyggnation eller kontroll av ledningar inför 

ombyggnad eller relining. 

 

Farligt avfall 

Vi är väl insatta i de regler som styr avfallshantering och har lång erfarenhet av att 

särskilja avfall på  ett korrekt sätt.   

Hej! 

 

Från och med 1 april 2015 kommer CLEANPIPE Sverige AB att på 

uppdrag av kommunen ansvara för slamtömning i Vårgårda och 

Herrljunga kommun. För att vi ska kunna utföra tömningarna på ett så 

smidigt och effektivt sätt som möjligt behöver vi er hjälp. Vänligen fyll i 

bifogat formulär och lägg på lådan eller fyll i uppgifterna direkt på vår 

hemsida www.cleanpipe.se/slamtomning Dessa uppgifter underlättar 

vår framtida kontakt med er. 

  

Slamtömning Herrljunga & Vårgårda 

Anläggningens fastighetsbeteckning:* 

Te x: Skoghult 1:270 
 

Anläggningens gatuadress:* 

 

 

Fastighetsägarens för – och efternamn:* 

 

 

För att genomföra leverantörsbyte av slamtömning på smidigaste sätt 

behöver vi nedan uppgifter: (* = obligatorisk) Vänligen bokstavera! 

Jag vill ha föravisering om tömning via: 

Epost  Sms  

Du  kan också fylla i uppgifterna på vår hemsida 

http://www.cleanpipe.se/slamtomning 

Fakturaadress (om annan än anläggningsadress):*  

Adress:  

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Telnr:__________________Mobilnr:__________________________ 

 

Epost:___________________________________________________ 

 

Tel: 0322-109 00          slam@cleanpipe.se www.cleanpipe.se 

Typ av anläggning:* 

Kommunens miljöavdelning har beslutat om uppehåll: 

Kommunens miljöavdelning har godkänt utglesat intervall: 

Beslutat intervall: 

http://www.cleanpipe.se/slamtomning
mailto:slam@cleanpipe.se
http://www.cleanpipe.se/


Toaletten är ingen papperskorg! 

Skräp som spolas ned i avloppet täpper igen ledningar, ventiler 

och försvårar reningsprocessen i reningsverket. Även skräp 

som spolas ned i enskilda avlopp hamnar så småningom på 

reningsverket när slamsugaren har tömt trekammarbrunnen 

eller den slutna tanken. 

  

Kommunernas reningsverk är konstruerat för att ta emot 

människors naturliga avfall och hushållsvatten. Nedan finner du 

information om vad som händer om fasta föremål eller 

miljöfarliga ämnen spolas ner i avloppet. 

 

Var sak på sin plats 

Fasta föremål så som plastpåsar, strumpbyxor, kattsand, 

bomullstops, bindor och tamponger täpper till ledningar och 

orsakar stopp i pumpar och ventiler. Ha gärna en soptunna i 

badrummet och gör det till en vana att slänga övrigt avfall där! 

  

Kemikalier och andra bakteriedödande medel kan skada 

mikroorganismerna som gör att fosfor och kväve reduceras.  

Kemikalier som spolas ut i avlopp kan även skada vårt 

värdefulla grundvatten, sjöar och andra vattendrag. 

  

Färgrester, oljor, mediciner, och annat miljöfarligt avfall ska 

lämnas till kommunens återvinningscentral eller tillbaka till 

färghandel och apotek. 

  

Inga kemikalier i avloppet, tack! 

Vik  här 

Tejpa här 


