
Nu är det dags för hämtning/
byte av ditt fosforfilter
Det är Bergslagens Maskinentreprenad som utför hämtningen på uppdrag av VafabMiljö. Inn-
an hämtningen utförs ber vi dig se över att dina uppgifter stämmer och återkomma till oss med 
eventuella ändringar. 

Gäller fastighet:

Typ av anläggning:

Fosforrening:

Om fosforfälla:

Stämmer uppgifterna? Om inte, följ instruktionerna på nästa sida och 
meddela oss senast den 10 april.

Att tänka på inför hämtning/byte av fosforfilter
Fosforfilter räknas som hushållsavfall och därför är borttransport och omhändertagande kom-
munens ansvar. Men det är fastighetsägarens ansvar att se till att byte sker när filtret blir mättat. 
Många leverantörer av fosforfällor erbjuder serviceavtal och att köpa nytt filtermaterial, detta 
samt själva bytet ligger utanför det kommunala ansvaret.

Inför hämtningen är det också fastighetsägarens ansvar att placera storsäck, filterkasset eller 
annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna 
avstånd enligt 21§. Det innebär att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och säck 
inte får överstiga tio meter för säck som väger högst 500 kg eller fem meter för säck som väger 
högst 1000 kg. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart med normalt slamsugningsfordon. 

Övrig information om krav på vägförhållanden vid hämtning finns på vår hemsida.

Bergslagens Maskinentreprenad som utför hämtningen erbjuder flera tillägstjänster i samband 
med hämtningen som t.ex. lyfta ur och sätta i säck. Mer information om deras tjänster finns på 
hemsidan bmed.se, du kan även ringa på 0222-30101 eller skicka e-post till info@bmed.se. 

Om du beställer tilläggstjänster kommer faktura för de tjänsterna att komma separat från 
Maskinringen Örebro.

På nästa sida hittar du formulär för att ändra eller komplettera dina uppgifter.

Vänliga hälsningar 
VafabMiljö Kommunalförbund

Anläggning: 
Hämtning utförs: 

Fastighet

Svara innan 10 april!

VafabMiljö Kommunalförbund
Box 140
721 05 Västerås



VafabMiljö Kommunalförbund
Svarspost
20668625
Box 140
721 05 Västerås

Skicka in uppgifter om din anläggning
Om uppgifterna i brevet inte stämmer ber vi dig fylla i nedanstående formulär 
och skicka till oss senast den 10 april. Du kan också fylla i dina uppgifter digitalt 
genom QR-koden eller webbadressen: vafabmiljo.se/uppgifter-fosfor/

Tejpa här!
Tejpa här!

Postadress: Box 140, 721 05 Västerås       Telefon: 020-120 22 20      Webb: vafabmiljo.se
Besöksadress: Gasverksgatan 7 i Västerås      E-post: kundservice@vafabmiljo.se      Organisationsnummer: 222000-3129 
     
  

Sluten tank

Trekammarbrunn

Infiltration

Markbädd

Reningsverk. Ange fabrikat:

AnnatAnnat:

Ange anläggningsår:

Kemisk

Tjänstenummer:

Fosforfälla

Löst material

Säck
Ange typ:

Typ av anläggning och anläggningsår

Om fosforfälla

Fosforrening


