Små avloppsanläggningar
Information till dig som
ska installera en
avloppsanläggning
Miljöförvaltningen

Hej!
I den här broschyren kan du läsa om små avloppsanläggningar. Informationen
riktar sig till dig som har eller ska anlägga en egen avloppsanläggning.
Historiskt sett var avloppen till för att lösa akuta hygieniska problem, genom att
föra avloppsvattnet bort från människor. Nuförtiden är rening av avloppsvatten
även viktig ur ett miljöperspektiv, för att miljöpåverkan ska bli så liten som
möjligt. Det är viktigt att vi minskar näringsläckaget till våra vattendrag, sjöar och
hav.
Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att du har en avloppsanläggning
som har en tillräcklig rening. I den här broschyren kan du läsa om vilka regler som
gäller, hur olika reningstekniker fungerar och hur du ansöker om tillstånd för en
ny avloppsanläggning.
Lena Åkesson
Avdelningschef för miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Innehållsförteckning
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Varför ska avloppsvatten renas?
Avloppvatten behöver renas för att förhindra att sjukdomar sprids och
näringsämnen läcker ut i naturen. En avloppsanläggning renar avloppsvattnet
från bakterier, virus, näringsämnen och organiskt material. Om reningen inte
fungerar riskerar utsläppen att påverka grundvattnet, vattendrag, sjöar och hav
bland annat genom att det kan orsaka syrebrist och övergödning i vattnet.
Övergödning leder i sin tur till algblomning, igenväxta vattendrag och ytterligare
syrebrist som i förlängningen kan leda till att fiskar dör och den biologiska
mångfalden minskar. I Helsingborg leds avloppsvattnet från många fastigheter ut i
Råån och Vege å eller till mindre vattendrag i deras avrinningsområde. Dessa
vattendrag är känsliga för utsläpp
eftersom de redan är påverkade av
för stora mängder näringsämnen.
Otillräckligt renat avloppsvatten
kan orsaka att smittor sprids. Om
avloppsvatten når en
dricksvattenbrunn kan det i vissa
fall räcka med att borsta tänderna
med dricksvattnet för att bli sjuk.
Dåligt fungerande
avloppsanläggningar kan också
sprida smittor till närliggande sjöar
och vattendrag där människor och
djur kan komma i kontakt med
vattnet och bli sjuka.

Ditt ansvar som fastighetsägare
Enligt miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand på ett sätt så att det inte
uppstår störningar för människors hälsa eller miljö. Det innebär bland annat att
det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten om vattnet bara gått igenom en
slamavskiljare, till exempel en trekammarbrunn. Du som har en egen
avloppsanläggning är enligt miljöbalken ansvarig för att anläggningen fungerar på
ett bra sätt. Du måste veta hur den ska fungerar hur många personer den är
dimensionerad för och om den renar vattnet i tillräcklig omfattning. Det är också
du som ansvarar för skötsel och service av anläggningen.
Om du ska inrätta en avloppsanläggning eller göra förändringar i en befintlig
anläggning måste du ansöka om tillstånd eller lämna in en anmälan till oss på
miljöförvaltningen i god tid innan arbetet påbörjas. Läs mer om ansökan och
anmälan på sidan 11.

Behandling av avloppsvatten
En avloppsanläggning ska ta bort de föroreningar som finns i avloppsvattnet.
Avloppsvatten från toaletter innehåller bland annat näringsämnen (fosfor och
kväve), bakterier och annat organiskt material. Övrigt avloppsvatten (från bad,
disk och tvätt) innehåller också en stor del organiskt material men mindre
mängder näringsämnen och bakterier. Bad-, disk- och tvättvattnet kan även
innehålla kemikalier från hygienartiklar, rengöringsmedel och andra
hushållskemikalier. En avloppsanläggning ska vara utformad så att den kan rena
vattnet från dessa föroreningar.
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Krav på anläggningens funktion
Enligt miljöbalken måste avloppsvatten avledas
och renas eller tas om hand så att det inte
påverkar människors hälsa eller för miljön
negativt. När vi bedömer om en anläggning kan
godkännas utgår vi från de allmänna råd som
Havs- och vattenmyndigheten har gett ut, de
bygger på funktionskrav och reningskapaciteten,
inte på specifika tekniker. Kraven är uppdelade i
”normal” och ”hög” skyddsnivå för miljö
respektive hälsoskydd.
Krav på miljöskydd

Det är alltid du som
fastighetsägare som är
ansvarig för att
avloppsanläggningen fyller
sin funktion. Du är också
ansvarig för drift och
skötsel samt att
avloppsvattnet inte
förorsakar olägenheter för
människors hälsa eller
miljöstörningar.

Vilka krav på reduktion som gäller för de olika
nivåerna för miljöskydd framgår av tabell 1.
Tabell 1. Krav på rening i enskilda avloppsanläggningar när det gäller miljöskydd.
Skyddsnivå

Reningsgrad
Fosfor

Organiskt material

Normal

70 %

90 %

Hög

90 %

90 %

Kväve

50 %

Vi bedömer skyddsnivån utifrån varje anläggning. Det blir hög skyddsnivå när det
gäller miljöskydd om det renade vattnet leds till ett vattendrag som är starkt
påverkat av näringsämnen eller som är känsligt på annat sätt. I kommunen leds
vattnet från de flesta avloppsanläggningarna direkt till ytvatten eller till dränering
eller täckdiken som mynnar i vattendrag, vilket innebär hög skyddsnivå. Exempel
på anläggningar som har förutsättningar för att klara de olika skyddsnivåerna
finns i tabell 2 på sidan 10.
Krav på hälsoskydd

Normal skyddsnivå när det gäller hälsoskydd innebär att avloppsanläggningen
ska minska halten av bakterier så att utsläpp av avloppsvatten inte innebär någon
ökad risk för smitta. Vid hög skyddsnivå kan man behöva vidta ytterligare
skyddsåtgärder. Exempelvis kan miljönämnden behöva förbjuda vissa utsläpp och
du kan behöva placera utsläppspunkten mer svårtillgänglig, göra anordningen
mer robust eller lägga till fler steg i reningen som ytterligare minskar
föroreningarna.
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Olika tekniker för rening
Det finns olika tekniker att välja bland för att rena avloppsvatten. För att klara
dagens krav på rening måste anläggningen oftast bestå av flera reningssteg.
Nedan ges exempel på olika typer av avloppsanläggningar. Vill du veta mer om
dessa eller andra tekniker så besök webbplatsen avloppsguiden.se.
Faktorer som påverkar hur en anläggning kan utformas är bland annat
avloppsvattnets mängd och kvalitet, tomtens storlek och lutning,
markförhållanden, mark- och grundvattennivå samt avstånd till
dricksvattentäkter.

Kretsloppsanpassade avloppsanläggningar
En kretsloppsanpassad avloppsanläggning innebär att man separerar
toalettvattnet från bad-, disk- och tvättvattnet (BDT-vattnet). Avloppsvatten från
toaletter innehåller mycket näringsämnen som bör återföras till kretsloppet.
Genom att samla upp toalettavfallet får man en produkt som efter rening kan
återföras till lantbruket. Ett kretsloppsanpassat system gör också att utsläppen av
bakterier och näringsämnen lokalt blir mycket små. BDT-vattnet renas i en
avloppsanläggning på fastigheten, till exempel en slamavskiljare och markbädd
eller infiltration.
En sluten tank är en tät behållare utan utlopp som töms med
slamtömningsfordon. Till en sluten tank får man enbart leda toalettavfall eftersom
tanken annars behöver tömmas väldigt ofta. För att undvika att tanken fylls
onödigt fort bör de toaletter som man ansluter till tanken vara så kallade
vakuumtoaletter. Vakuumtoaletter är toaletter som har extremt snål
vattenförbrukning, cirka 0,5-0,7 liter vatten per spolning. Toalettavfallet
transporteras med vakuum, och vatten används bara för att skölja toalettskålen.
En torrtoalett är en toalett där det inte tillförs något vatten. Exempel
på torrtoaletter är mulltoalett, urinseparerande torrtoalett och
förbränningstoalett. Detta är ofta en betydligt billigare lösning än att
ha en avloppsanläggning för vattentoalett. I de flesta torrtoaletter
uppstår en restprodukt som man behöver ta hand om. Om du vill ta
hand om latrin eller annat toalettavfall på din fastighet så behöver du
ansöka om undantag från kommunens renhållningsordning. För att
du ska få ta hand om materialet måste det hanteras på ett sett som
inte orsakar störning för människors hälsa eller miljön.
I en mulltoalett samlas urin och avföring (så kallad latrin) upp i en mindre
behållare i toalettstolen. I behållaren rörs latrinen om i intervaller för att
påskynda att det bryts ner till mull. För att mulltoaletten ska fungera krävs det att
man regelbundet tömmer den, tillsätter strö och rör om. Eftersom mulltoaletten
behöver omsorgsfull skötsel bör man använda den regelbundet. Mulltoaletter
fungerar oftast bättre om de kompletteras med urinsortering. Det är dock viktigt
att det inte blir för torrt för då sker ingen nedbrytning av latrinen.
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Uppfyller den kretsloppsanpassad anläggning reningskraven?

Nästan alla bakterier och andra smittämnen finns i toalettavloppsvattnet, liksom
en stor del an näringsämnena kväve och fosfor. Ett kretsloppsanpassat system
med en torr toalettlösning eller där toalettavloppsvattnet samlas upp i en sluten
tank kan därför uppfylla kraven för hög skyddsnivå avseende både miljöskydd och
hälsoskydd.

Slamavskiljning
Slamavskiljning är det första steget i de flesta typer av
avloppsanläggningar. I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar från
avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg inte sätter igen.
Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär
avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av
föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Trekammarbrunn (figur
1) är en vanlig form av slamavskiljare. Efter slamavskiljaren leds
avloppsvattnet till ett efterföljande reningenssteg, till exempel en
markbädd eller en infiltrationsanläggning.
Hur stor en slamavskiljare behöver vara beror på hur många personer
som anläggningen ska dimensioneras för. För ett vanligt enfamiljshus
ska slamavskiljaren ha en våtvolym på minst två kubikmeter. Om
reningen av fosfor sker med kemisk fällning (genom tillstats av en
fällningskemikalie) behövs en större slamavskiljare (fyra kubikmeter
för ett enfamiljshus). Detta beror på att vattnet behöver längre
uppehållstid och mängden slam ökar med denna teknik.

Figur 1. Trekammarbrunn,
en form av slamavskiljare.

Markbädd
Markbädd är en robust, väl beprövad teknik för att rena avloppsvatten. Innan
vattnet leds till markbädden ska det ha genomgått slamavskiljning. I en markbädd
filtreras och renas avloppsvattnet i en uppbyggt grus- och sandbädd. Den
biologiska reningen sker i ett tunt skikt av mikroorganismer (så kallad biohud)
som lever ovanpå sandkornen. I markbädden går vattnet ut i spridningsledningar
som fördelar avloppsvattnet över sanden i den övre delen av bädden. Vattnet
infiltrerar sedan genom ett sandlager och leds ut ur bädden via de dräneringsrör
(uppsamlingsledningar) som ligger i botten på bädden. En markbädd kan
antingen läggas som en hel bädd eller separata diken. Diken är ofta att föredra
eftersom syresättning i anläggningen blir bättre. Beroende på förhållandena på
fastigheten kan en markbädd behöva läggas upphöjd eller med tät botten.

Figur 2. Hushåll anslutet till slamavskiljare, markbädd och fosforrening.
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Att tänka på när du planerar en markbädd










En markbädd ska du placera nedströms närliggande vattentäkter och med
tillräckligt avstånd till dessa. Hur långt det är beror på förhållandena på
platsen men ett rimligt riktvärde är 50 meter. Om det inte går att hålla
tillräckligt skyddsavstånd kan du lägga en bädd med tät botten.
Botten på bädden ska vara placerad med tillräckligt avstånd till
grundvattnet så att grundvatten inte kan gå upp i bädden. Därför ska du
lägga markbädden så ytligt som möjligt. Det bästa är att lägga den upplyft
och pumpa upp vattnet i bädden. Om grundvattennivån är hög är detta ett
krav.
Du ska dimensionera markbädden efter förväntad belastning. För ett
enfamiljshus ska den vara minst 20 kvadratmeter.
Du ska placera spridningsledningarna så att vattnet sprids över hela
markbäddens yta. För maximal spridning bör ledningarna inte vara längre
än 10 meter om vattnet inte pumpas ut i dem.
Samtliga spridnings- och uppsamlingsledningar ska ha luftningsrör så att
markbädden kan syresättas.
Det ska finnas möjlighet att ta prov på det renade vattnet och därför ska
du placera en provtagningsbrunn efter markbädden.

Uppfyller markbädden reningskraven?

En markbädd uppfyller inte reningskraven utan ytterligare rening. I en markbädd
är reningen av fosfor begränsad och därför behöver den kompletteras med ett
extra reningssteg. En vanlig lösning är att fälla ut fosforn genom att tillsätta en
fällningskemikalie. Kemikalien reagerar med fosforn och bildar så kallade flockar,
som klumpar ihop sig med uppslammat material. Flockarna sjunker till botten och
bildar ett fosforrikt slam som skiljs av i slamavskiljaren. Fällningskemikalien
doseras i ledningssystemet före eller i samband med slamavskiljning. När man
tillsätter fällningskemikalier bildas cirka 30-40 procent mer slam. Slamavskiljaren
behöver därför vara större, helst fyra kubikmeter.
Ett annat vanligt reningssteg är en så kallad fosforfälla som man placerar efter
markbädden. Fosforfällor består av en säck med ett kalkmaterial som placeras i
en brunn. Fosforn binds till kalkmaterialet när vattnet passerar genom säcken.
Säcken behöver man byta ut med jämna mellanrum när materialet är mättat. Om
du kompletterar markbädden med en fosforfälla så ska markbädden ha tät botten.
En tredje lösning där du helt slipper den kompletterande fosforreningen är att
installera urinseparerande toalett eftersom nästan all fosfor finns i urinen. Urinen
samlas då upp i en separat tank.
En avloppsanläggning som består av en slamavskiljare och en markbädd med
kompletterande fosforrening bedöms kunna uppfylla reningskraven för hög
skyddsnivå avseende miljöskydd.

Infiltrationsanläggning
Infiltrationsanläggningen är liksom markbädden en robust teknik för att rena
avloppsvatten och det är den reningsteknik som är vanligast bland små
avloppsanläggningar i Sverige. Innan vattnet leds till infiltrationsanläggningen ska
det ha genomgått slamavskiljning. En förutsättning för att en
infiltrationsanläggning ska fungera är att marken är tillräckligt genomsläpplig för
att vattnet ska kunna sjunka ner genom jorden. I Helsingborg finns mest täta
jordar med mycket lera. Infiltrationsanläggningar kan därför bara anläggas på ett
fåtal platser inom kommunen.
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Det slamavskiljda vattnet leds ut i spridningsledningar som ligger i ett singel- eller
makadamlager (spridningslager). Vattnet infiltreras sedan genom markens
naturliga jordlager ner till grundvattnet och renas genom biologiska och kemiska
processer. I övergången mellan spridningslagret och det naturliga jordlagret
bildas en biohud där en stor del av den biologiska nedbrytningen sker.

Figur 3. En infiltrationsanläggning som är sammankopplad med slamavskiljare (till vänster).
Profilskissen (till höger) beskriver att vattnet rinner från spridningsledningen ut i diket.

Att tänka på när du planerar en infiltrationsanläggning











Innan du anlägger en infiltrationsanläggning måste du undersöka marken
för att se om infiltration är möjlig. Det kan göras genom siktanalys eller
perkulationstest. Provtagning och analys ska utföras av en sakkunnig
person.
En infiltrationsanläggning ska du placera nedströms närliggande
vattentäkter och med tillräckligt avstånd till dessa. Hur långt det är beror
på förhållandena på platsen men ett rimligt riktvärde att utgå ifrån är 50
meter.
Du ska lägga en infiltrationsanläggning så grunt som möjligt för att
maximera avståndet till grundvattnet. Avståndet mellan spridningslagret
och högsta grundvattennivån får aldrig understiga en meter.
Infiltrationsanläggningens storlek ska du anpassa efter markens
genomsläpplighet, men den ska alltid ha minst två spridningsledningar.
En infiltrationsanläggning läggs med fördel som separata
infiltrationsdiken för varje spridningsledning. För maximal spridning bör
ledningarna inte vara längre än 10 meter om vattnet inte pumpas ut i
dem.
Genom att pumpa vattnet till infiltrationsanläggningen kan du lägga
anläggningen grundare, vilket ger bättre syresättning och större avstånd
till grundvattnet. Dessutom sprids vattnet bättre över infiltrationsytan.

Uppfyller infiltrationsanläggningen reningskraven?

Vi bedömer att en infiltrationsanläggning uppfyller kraven för normal skyddsnivå.
Eftersom vattnet från en infiltrationsanläggning leds till grundvattnet och inte till
ytvatten är det ofta kraven på normal skyddsnivå som gäller när man ska
installera en infiltrationsanläggning.
Om anläggningen ska ligga nära ett vattendrag eller en dräneringsledning som gör
att vattnet snabbt avleds till ytvatten kan kraven på hög skyddsnivå när det gäller
fosfor gälla. Då kan du komplettera infiltrationsanläggningen med kemisk
fosforfällning. Genom att tillsätta en fällningskemikalie fälls fosforn ut och bildar
ett kemslam som sedan skiljs ut i slamavskiljaren tillsammans med det vanliga
avloppsslammet. I dessa fall behövs det en större slamavskiljare än annars.
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Beroende på doseringsutrustning kan
kemikalien tillsättas antingen inomhus
eller utomhus i anslutning till
slamavskiljaren. En alternativ lösning är
att installera urinseparerande toaletter
eftersom nästan all fosfor sitter i urinen.
Urinen samlas då upp i en separat tank.

Biomoduler och kompaktfilter

För alla reningsanläggningar gäller:





Dag- och dräneringsvatten får inte ledas till
avloppsanläggningen utan ska ledas till
separat dike eller stenkista.
Välj en snålspolande toalett.
Förankra din anläggning så att den inte
riskerar att lyftas av markvattnet.

I kompaktfilter eller markbäddar eller
infiltrationsanläggningar med
biomoduler renas avloppsvattnet genom biologisk nedbrytning på samma sätt
som i en vanlig markbädd eller infiltrationsanläggning. Skillnaden är att filtret inte
består av grus och sand utan av konstgjorda material. Dessa anläggningar har
fördelen att de tar betydligt mindre yta i anspråk än traditionella anläggningar.
Kompaktfilter, även kallade prefabricerade filter, är oftast inneslutna i täta
behållare medan biomoduler används som en del i en markbädd eller
infiltrationsanläggning. Dessa reningsanläggningar behöver kompletteras med ett
extra steg för att rena fosfor på samma sätt som vanliga markbäddar och
infiltrationer.

Minireningsverk
Minireningsverk finns i många olika modeller och utföranden. Gemensamt för
dem är att det är färdiga anläggningar med flera reningssteg i en tank. I
minireningsverk genomgår avloppsvattnet vanligtvis biologisk och kemisk rening
innan det genomgår sedimentering och klarningsfas. Det finns även
minireningsverk där vattnet ska ha genomgått slamavskiljning innan det leds till
reningsverket. Minireningsverk tar liten yta i anspråk och är därför en bra lösning
för små fastigheter där tillgänglig yta är begränsad. Denna typ av anläggning
behöver alltid tillgång till el för att driva luftpumpar. Minireningsverk fungerar
optimalt vid en jämn belastning och passar därför bäst för åretruntboenden.

Figur 4. Hushåll anslutet till minireningsverk. För många minireningsverk krävs ingen
separat slamavskiljare som i figuren utan slamavskiljningen är integrerad i
minireningsverket.

Alla avloppsanläggningar behöver kontrolleras regelbundet, men det är extra
viktigt för minireningsverk som är mer känsliga för riftsstörningar. Eftersom
dessa anläggningar är mer tekniskt avancerade är regelbunden tillsyn och skötsel
av yrkeskunnig en förutsättning för att säkerställa att reningen fungerar över tid.
Om du ska installera ett minireningsverk behöver du därför teckna ett
serviceavtal med tillverkaren eller leverantören.
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Uppfyller minireningsverket reningskraven?

De flesta minireningsverk har en bra rening av näringsämnen och organiskt
material och uppfyller kraven för hög skyddsnivå avseende miljöskydd. Reningen
av bakterier och andra smittämnen är betydligt sämre och minireningsverk
behöver därför oftast kompletteras med ett efterföljande reningssteg för att
vattnet som släpps ut inte ska innebära någon ökad risk för smittspridning
Det efterföljande reningssteget, så kallat efterpolering, kan vara utformat på olika
sätt. Det kan till exempel vara en mindre version av markbädd eller
infiltrationsanläggning, ett singeldike, ett resorptionsdike (bevuxet öppet dike)
eller ett biofilterdike. Vissa minireningsverk kan även komplettera med ett
reningssteg där vattnet behandlas med UV-ljus.
Tabell 2. Exempel på anläggningar och om de har förutsättningar för att uppfylla
normal respektive hög skyddsnivå avseende miljöskydd.

Avloppsanläggning

Normal

Hög

Vacuumtoalett till sluten tank och
BDT-vatten till slamavskiljning med
infiltration/markbädd
Urinseparerande toalett samt BDTvatten till slamavskiljning med
infiltration
Torrtoalett samt BDT vatten till
slamavskiljning med kompaktfilter
Slamavskiljning med tät markbädd i
kombination med fosforfälla
Minireningsverk med efterpolering
för bakterierening
Slamavskiljning med fosforfällning
och infiltration
Slamavskiljning med infiltration

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Slamavskiljare med markbädd och
biofilterdike

x

x
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Gå ihop med dina grannar – det kan löna sig
I mer tätbebyggda områden kan fastighetsägare gå ihop och anlägga en
gemensam avloppsanläggning. I de flesta fall blir kostnaden för den enskilde
fastighetsägaren lägre om man satsar på en gemensam avloppslösning jämfört
med om var och en har sin egen. Om fler än fem fastighetsägare går samman kan
investeringskostnaden ofta minskas med 50-60 procent (se tabell 2). På
motsvarande sätt sänks driftskostnaden. En gemensam anläggning leder ofta till
bättre rening av avloppsvattnet. Ibland är en gemensam anläggning den enda
acceptabla lösningen på grund av utrymmesskäl (till exempel när husen ligger tätt
och det är nära mellan dricksvattenbrunnar).
Om ni ska anlägga en avloppsanläggning för flera fastigheter bör ni bilda en
gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. En
gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning. Kontakta
Lantmäteriet för mer information.
Tabell 3. Kostnader för gemensamt minireningsverk jämfört med eget
(exklusive ledningar och grävarbete).

Antal
hushåll

Prisreduktion i procent

2

25

3

30

4

40

5-11

50-60

Om du ska inrätta en avloppsanläggning som toalett ska vara ansluten till måste
du ansöka om tillstånd för detta hos miljönämnden. Det måste du även göra om
du ska göra ändringar av en befintlig anläggning, exempelvis byta till annan
reningsteknik eller komplettera med fler reningssteg.
Om du ska inrätta en avloppsanläggning för rening av endast bad-, disk- och
tvättvatten (BDT-vatten) behöver du göra en anmälan till oss. En anmälan
behöver du också göra om du ska tillföra mer avloppsvatten till en anläggning än
vad du tidigare har fått tillstånd för. Kontakta alltid oss om du är osäker på om
den ändring du ska göra kräver anmälan eller tillstånd.

Figur 5. Skillnad på när ansökan och anmälan krävs.
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Att inrättar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan är förenat med en
så kallad miljösanktionsavgift. Det innebär att om du inrättar en
avloppsanläggning som kräver tillstånd innan du har fått tillstånd får du betala en
straffavgift på 5 000 kronor. Om du installerar en anmälningspliktig
avloppsanläggning utan att ha anmält den till miljönämnden är avgiften 3 000
kronor.

Så gör du när du ska anlägga en ny anloppsanläggning
1. Skaffa dig mer kunskap om olika avloppstekniker för att komma fram till
vilken typ av avloppsanläggning som kan passa dig och din fastighet. Bra
information om små avloppsanläggningar finns på avloppsguiden.se. Ta
hjälp av en avloppsentreprenör för att planera och dimensionera
anläggningen. Informera dina grannar om vilka planer du har.
2. Skicka in ansökan om tillstånd eller anmälan till oss. Blankett eller etjänst för ansökan eller anmälan finns på stadens webbplats,
helsingborg.se. Vilka handlingar du ska skicka med ansökan framgår av
blanketten och e-tjänsten.
3. Vi besöker fastigheten tillsammans med dig och eventuellt din
entreprenör. Om du har ansökt om att anlägga en markbädd eller
infiltrationsanläggning vill vi då se en provgrop. Vi tittar även på andra
faktorer i omgivningen som kan påverka beslutet.
4. Ibland behöver du komplettera dina ansökningshandlingar.
5. Vi fattar beslut. När du har fått ett skriftligt beslut med tillstånd kan du
påbörja arbetet. Det är viktigt att du läser beslutet noggrant och följer de
villkor som gäller för tillståndet. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att
anläggningen utformas enligt tillståndet. Du faktureras en avgift för
ansökan eller anmälan efter att du har fått beslutet
6. Informera oss när du ska påbörja anläggningsarbetet. Ibland gör vi ett
besök på fastigheten i samband med installationen.
7. När din avloppsanläggning är anlagd ska du skicka in en
kvalitetsförsäkran till oss som intygar att installationen har
genomförts enligt vårt beslut och tillverkarens instruktioner.
8. När din nya avloppsanläggning har varit i drift ett tag ska du ta prov på
det renade vattnet för att se så att reningen har kommit i gång som den
ska. Resultaten från provtagningen ska du skicka in till oss.
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En avloppsanläggning som sköts på rätt sätt fungerar både bättre och längre. Ta
för vana att se över din avloppsanläggning med jämna mellanrum. Kontrollera att
slamavskiljare och andra brunnar är täta och att det inte står slam eller vatten i
fördelningsbrunnar eller luftningsrör. Vad också noga med att följa
skötselinstruktionerna om du fick sådana med din anläggning.

Så här kan du själv påverka avloppsvattnets kvalitet






Använd miljömärkta tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Överdosera
inte tvätt- eller rengöringsmedel.
Häll inte ut miljöskadliga ämnen, till exempel färgrester och
lösningsmedel, i avloppet.
Spola inte ner skräp som bindor, kondomer och tops i toaletten.
Undvik produkter som innehåller bakteriedödande medel, till exempel
triclosan.
Rester av läkemedel ska lämnas in på apoteket – inte spolas ner i
toaletten.

Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per år. Det är bara kommunens
entreprenör som får utföra slamtömning. Slamavskiljaren ska vara lättillgänglig
för tömning och avståndet mellan uppställningsplats för slamtömningsfordon och
slamavskiljaren bör inte vara längre än 20 meter. Måste en enskild väg och
tomtmark utnyttjas vid tömningen ska den vara dimensionerad och hållas i bra
skick för slamtömningsfordonet.

helsingborg.se/enskiltavlopp
avloppsguiden.se
havochvatten.se
lantmateriet.se (angående gemensamhetsanläggningar)

eservice.helsingborg.se
Hör gärna av dig till oss på miljöförvaltningen. Du når oss via Helsingborgs
kontaktcenter
E-postadress: kontaktcenter@helsingborg.se.
Telefon: 042-10 50 00
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