
Information till dig som har koloni

DIN KOLONI 2020



Här har vi samlat viktig information om avfall och  
avloppshantering för dig som är koloniägare.

Läs om ditt ansvar som koloniägare vid tömning av  
ditt enskilda avlopp. Din avloppsanläggning måste  
vara frilagd, uppmärkt, tillgänglig och får inte täckas av  
ett tungt lock vid tömningstillfället. Du hittar mer infor- 
mation om avloppsanläggningar på sidan 4 -5.

Har du frågor är du välkommen att kontakta VA SYDs  
kundservice 040-635 10 00.

Välkommen till Din koloni 2020
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FARLIGT AVFALL 

Oljor, kemikalier, batterier, lysrör, lågenergilampor, 
målarfärg, lösningsmedel och gasdrivna sprayburkar 
är exempel på farligt avfall. För rätt behandling ska det 
lämnas på en återvinningscentral eller till Farligt Avfall-
bilen som Sysav ansvarar för. Överblivna läkemedel 
lämnar du där receptbelagda läkemedel säljs.

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil som 
stannar på olika platser under året. Till den är det  
möjligt att lämna farligt avfall samt mindre elektronik-
produkter från hushåll, maxstorleken är en mikrovågs-
ugn. Information om var och när Farligt Avfall-bilen 
stannar hittar du på Sysavs hemsida. 

Du kan även lämna småbatterier, glödlampor, låg- 
energilampor och småelektronik i den så kallade  
Samlaren som finns i ett 15-tal matbutiker i Malmö,  
se vasyd.se.

Har du frågor om farligt avfall kan du kontakta  
Sysavs kundservice, tel 040-635 18 00 eller gå  
in på sysav.se

AVFALL

Koloniföreningarna i Malmö har olika system för  
insamling av avfallet. Kontakta din koloniförening  
för att få information om hur just den valt att göra.  
Allt avfall på koloniområdena i Malmö hämtas av  
VA SYDs entreprenörer. 

TRÄDGÅRDSAVFALL

Behöver du ett kärl för trädgårdsavfallet? Kärlet töms 
varannan vecka under vecka 9 – 50. Trädgårdsavfalls-
kärlet hämtas från den plats som VA SYD och din  
koloniförening kommit överens om. Vill du beställa 
abonnemang eller har frågor kring tjänsten, är du  
välkommen att kontakta vår kundservice.

GE MILJÖARBETARNA EN BRA ARBETSMILJÖ

Vi på VA SYD vill att våra miljöarbetare ska ha en  
bra arbetsmiljö. Till det behöver vi din hjälp. 
 
På hämtningsdagen ska kärlen:

 > Stå med handtagen vända utåt

 > Finnas tillgängliga från klockan 06.30

 > Stå lättåtkomliga vid närmast farbara  
väg eller överenskommen plats 

 > Stå på hårdgjord yta. Även vägen mellan kärlet  
och närmaste farbara väg ska vara hårdgjord

 > Inte vara fyllda mer än att kärlet lätt kan stängas  
och flyttas

FYRFACKSKÄRL

Om ditt koloniområde har fyrfackskärl, kom ihåg att 
kärl 1 och kärl 2 töms av olika bilar vid olika tidpunkter 
på tömningsdagen.

ASKA FRÅN GRILLEN

Askan ska vara väl förpackat så att det inte dammar i 
samband med tömningen. Tänk på när du har grillat så 
att askan inte riskerar att börja brinna i kärlet. Låt grillen 
stå över natten och se till att den är ordentligt släckt 
innan du förpackar askan.

Avfall



TÖMNING EN GÅNG PER ÅR

Enligt Malmö stads renhållningsordning ska enskilda 
avloppsanläggningar tömmas minst en gång per år. 
Tömningen får endast utföras av VA SYDs entreprenör 
Ragn-Sells. Se nedan när tömning sker på ditt koloni-
område.

Mer uppgifter om tömning finns på din koloniförenings 
anslagstavla. 

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Alla enskilda avloppsanläggningar ska vara anmälda 
hos oss. Hämta en blankett hos din koloniförening,  
på vasyd.se eller kontakta vår kundservice. Har du  
en gång anmält din anläggning behöver du inte anmäla 
den igen.

FASTA INSTALLATIONER

Om du vill installera slamavskiljare, sluten tank, infil-
trationsbädd, mulltoalett eller annan enskild avlopps-
anläggning, ska anmälan göras till miljönämnden. 
Du måste ha fått ett godkännandebeslut av miljöför-
valtningen innan installationsarbetet med avloppet 
påbörjas. Avloppsanläggningen ska dessutom slutbe-
siktigas och vara godkänd av miljöförvaltningen, innan 
anläggningen får börja användas. Ansökningsblankett 
beställer du hos din förening/styrelse eller hos miljöför-
valtningen i Malmö, på telefonnummer 040-34 10 00. 

TAGG OCH STRECKKOD

I anslutning till din enskilda avloppsanläggning  
ska VA SYDs entreprenör ha fäst 
en identifieringsbricka i form av 
en så kallad ”tagg” och en streck-
kod. På detta sätt identifieras 
anläggningen och tömningen 
registreras. Om din avloppsan-
läggning saknar märkning med 
tagg och streckkod, kontakta  
vår kundservice.

OMRÅDE VECKOR  

Kölnan  18 sluttömning

Almåsa A  18-19

Almåsa B  19-22

Almåsa C  23-26

Almåsa D  28

Almåsa E  29-30

Jägershill 1  31

Jägershill 2  34-35

Jägershill 3  32

Jägershill 4  32-33

Bulltofta  30-31

Ö Sommarstaden  36

Västkusten  36

Fackelrosen  36

Strandåsstigen  36

VÄXTLIGHET INTILL GÅNGAR
Träd, buskar, häckar och annan växtlighet  
får inte sträcka sig utanför din tomtgräns.  
Gångarna måste hållas fria från växtlighet så  
att slamsugningsfordonen kan ta sig fram till 
kolonitomterna. Om växtligheten inte hålls  
efter kommer tömning av avloppsanläggningen 
inte att kunna genomföras.

Avloppsanläggningar



FÖR ATT FÅ AVLOPPSANLÄGGNINGEN TÖMD

Tänk på att det bara får vara kiss och bajs samt toalett-
papper i din avloppsanläggning. Andra material,  
som till exempel hushållspapper, våtservetter, blöjor, 
bindor och tamponger ger problem i samband med 
såväl tömning som behandling. 

För att vår entreprenör  ska kunna tömma din avlopps-
anläggning ska den vid tömningstillfället vara:

 > Frilagd. Flytta krukor och annat som står i vägen.

 > Uppmärkt. Sätt en pinne, flagga eller liknande vid 
avloppsanläggningen, då är den lätt att hitta.

 > Tillgänglig. Se till att grindar är upplåsta så att vi  
kommer åt din anläggning.

Avloppsanläggningen får vid tömningstillfället inte 
täckas av ett tungt lock. Locket ska i stället vara av 
lättare material, till exempel plast, glasfiber eller plåt. 
Vanliga modeller framgår av skisserna nedan. Lätta lock 
går att köpa på byggvaruhus. Vi rekommenderar att du 
förser locket med en barnsäker låsanordning.

Om du inte har möjlighet att byta till ett lättare lock går 
det bra att under din aktuella tömningsvecka byta ut det 
tunga locket mot en lättare träskiva för att sedan lägga 
tillbaka det tunga locket när tömningen är genomförd.
 
Tänk på att det är du som koloniägare som ansvarar för 
att det tunga locket tas bort och att inga olyckor sker på 
tomten. 

Skulle av någon anledning locket vara in- eller över-
byggt av en terrass, ett trädäck eller liknande måste  
du åtgärda detta innan tömningen kan genomföras.

REKLAMERA SNARAST

Blir din anläggning inte tömd vid det ordinarie töm-
ningstillfället eller om du har andra reklamationer  
på tjänsten är det viktigt att du hör av dig till VA SYDs 
kundservice så fort som möjligt, senast inom två 
veckor.

SÅ HÄR TÖMS DIN AVLOPPSANLÄGGNING

En av de vanligaste reklamationerna som kommer 
in till VA SYD är att avloppsanläggningen inte tömts 
ordentligt. 

Aluminiumlock Glasfiberlock

Sluten tank i genomskärning

I en sluten tank går det inte att komma åt det sista 
slammet på botten av tanken. Detta beror på att  
tömningsröret inte går ända ner till tankens botten. 
Cirka 1-2 decimeter slam kan bli kvar i tanken efter  
tömning (se bilden nedan).

I en köksbrunn står det alltid vatten. Skulle det  
däremot finnas ett tjockt lager slam kvar på botten av 
brunnen så har tömningen inte utförts korrekt och du 
ska ringa till VA SYD och reklamera tömningen.  

Kontrollera gärna, med hjälp av en mätsticka, 
hur mycket slam det finns kvar i avloppsanläggningen 
innan du ringer och reklamerar tömningen. 

AVSTEG FRÅN ORDINARIE TÖMNING

Den ordinarie tömningen sker någon gång under  
angiven vecka (se tömningsschema på föregående 
sida). Vill du boka en specifik dag för tömning av din 
avloppsanläggning gäller annat pris. 

Om tömningen inte kan utföras i ordinarie tömnings- 
vecka, på grund av anledning som orsakats av  
koloniägaren (till exempel tungt lock, inte frilagt,  
inte tillgängligt, inte uppmärkt) kommer vi att debitera 
en bomkörningsavgift och tömningen sker istället 
under en uppsamlingsvecka.

Om du som koloniägare vill tidigarelägga eller skjuta 
fram en ordinarie tömning tillkommer en extra avgift.

EXTRA TÖMNING 

Vi utför även extra tömningar utöver de schemalagda. 
Det beställer du hos vår kundservice mot en extra av-
gift. Beroende på hur brådskande tömningen är  
kan den beställas:

 > Inom en vecka, under perioden 20 april – 16 oktober.

 > Inom ett dygn, under perioden 20 april – 15 oktober. 

Behöver du akut tömning utanför kontorstid, ring  
Ragn-Sells jourtelefon, 040-28 23 26. Se sidan 7 för 
prisuppgifter eller kontakta vår kundservice.



Låt dina skruttar bli biogas
Att sortera ut matavfall är ett enkelt sätt att  
göra en insats för miljön i vardagen. Varje år 
slänger vi i Burlöv och Malmö tusentals ton  
matavfall i restavfallet och du kan vara med och 
ändra på detta. Eftersom matavfall innehåller både  
näring och energi satsar vi på att återvinna matav-
fallet och omvandla det till biogas och biogödsel. 

I Burlöv och Malmö är det obligatoriskt för alla  
invånare att sortera ut sitt matavfall.  
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Matavfall

Även för koloniföreningar är det obligatoriskt att 
sortera ut sitt matavfall. De som har gemensam 
avfallshantering betalar 590 kronor per år för ett 
140-liters matavfallskärl med tömning en gång  
per vecka. Priset är inklusive moms. 

Tillsammans med kärl för matavfall får ni pappers-
påsar och hållare. Lägg matavfallet i påsen och 
påsen i kärlet. Så enkelt är det! 



Sälja eller flytta? 
ÄGARBYTE ELLER ADRESSÄNDRING 

Om du har sålt din koloni fyller du i en blan- 
kett för anmälan om ägarbyte. Anmälan om 
ägarbyte kan skickas in av antingen säljare  
eller köpare till VA SYD. Har du ändrat bostads- 
adress fyller du i en blankett för anmälan om 
adress ändring. Blanketterna kan du få på  
vasyd.se eller genom vår kundservice.

Priser

Tömning av enskilda  
avloppsanläggningar 
Den årliga fasta tömningen, din ordinarie tömning, kostar 
620 kr per köksbrunn och 1 000 kr  för övriga avlopps-
anläggningar (trekammarbrunnar och slutna tankar).

Om du gör avsteg från din ordinarie tömning (se exem-
pel på sidan 5) får du betala en så kallad budningsavgift. 
 Priserna i tabellen nedan visar den totala tömnings-
avgiften vid budning.

EXTRA TÖMNING AV ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING  

UNDER SÄSONG 

  FAST PRIS  PRIS PER TON 

Tömning inom en vecka         800 kr        210 kr/ton

Tömning inom ett dygn          1 000 kr                  210 kr/ton 
(vardagar)

Tömning inom 4 timmar         1 300 kr                  210 kr /ton  
(kan beställas vardagar 
klockan 6.30-15.00) 

Tömning inom 4 timmar          2 950 kr                   210 kr/ton  
(övrig tid)

BOMKÖRNINGSAVGIFT

En bomkörningsavgift debiteras då ordinarie eller budad 
tömning inte kan utföras på grund av anledning som 
orsakats av koloniägaren. Exempelvis om brunnen inte är 
frilagd, uppmärkt eller tillgänglig, eller om den är täckt 
med tungt lock.

Bomkörning    400 kr/gång

Alla priser är inklusive moms.

Sälja eller flytta?
ÄGARBYTE ELLER ADRESSÄNDRING

Om du har sålt din koloni fyller du i en  
blankett för anmälan om ägarbyte. Det är säljarens 
ansvar att blanketten skickas till VA SYD. Har du ändrat 
bostadsadress fyller du i en blankett för anmälan om 
adress ändring. Blanketterna kan du få på  
VA SYDs webbplats www.vasyd.se eller genom vår kund-
service.
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Kundservice 040-635 10 00 
kund@vasyd.se — vasyd.se

CERTIFICATION

IS
O 

90
01:2015 • ISO 14001:2015

TM

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer 
som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på  

miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska  
vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva  

organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv  
miljon kunder och omsätter en miljard per år.


