ENSKILT AVLOPP - INFORMATION
De vanligaste avloppslösningarna
För de flesta avloppslösningar krävs det en slamavskiljare (tvåkammar eller trekammarbrunn).
Slamavskiljaren behövs för att skilja det fasta materialet från vattnet. Den är också en
förutsättning för att man ska kunna suga upp det fasta materialet vid tömning. Utan
slamavskiljaren skulle anläggningen snabbt sättas igen! En ny slamavskiljare ska vara
typgodkänd.

Slamavskiljare

Efter slamavskiljaren finns det flera alternativ att välja mellan. De vanligaste är infiltration eller
markbädd. I en infiltration fördelas avloppsvattnet i en makadambädd via spridarledning och
renas av bakterier i underliggande jordlager för att sedan avledas till grundvattnet.
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Markbädden är ett alternativ till infiltrationen och den används när det saknas goda förutsättningar
för naturlig infiltration, materialet i jorden är för fint eller för grovt. Därför renas avloppsvattnet
av tillfört sandmaterial i markbädden. Det är viktigt att sanden är tvättad och av rätt kornstorlek.
Vattnet samlas sedan upp i ledningar och leds till vattendrag eller dike.

Andra avloppslösningar
Andra typer av avloppslösningar är t ex torrklosett och biologiska klosetter, prefabricerade
minireningsverk. Även andra lösningar är möjliga för speciella förhållanden.
Observera att vid separat hantering av WC krävs även en godtagbar hantering av BDT-vatten
(bad-, disk- och tvättvatten).
ATT TÄNKA PÅ
Vad gäller anläggningens placering finns olika skyddsavstånd att ta hänsyn till:
-

Avstånd till vattentäkter. Rekommenderat skyddsavstånd är upp till 200 m beroende på
förutsättningarna på platsen.
Avstånd till vattendrag och diken. Rekommenderat skyddsavstånd är 10-30 m, i vissa fall mer.
Avstånd till väg och fastighetsgräns. Det rekommenderade avståndet på 5 m från
infiltration/markbädd kan vid fastighetsgräns utgå om grannen samtycker.
Avståndet från slamavskiljare till bostad, fastighetsgräns bör ej understiga 10 m för att minska
risken för luktproblem.
Avståndet till uppställningsplats för slamtömningsfordon bör normalt ej vara längre än 25 m.
Det rekommenderade avståndet mellan slamavskiljare och vattentäkt är minst 20 m.
Avståndet mellan vattentäkt och avloppsledningar är rekommenderat minst 10 m vid
täthetsprovade ledningar annars minst 20 m.
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VIKTIG INFORMATION OM ANSÖKAN/ANMÄLAN
En ansökan om tillstånd ska göras till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. För inrättande av
avloppsanläggning enbart för BDT ska anmälan göras istället. Ansöknings-/anmälningsblanketten
ska fyllas i med noggrannhet. Ärendet prövas först när ansökan/anmälan är komplett. Tänk på att
lämna in ansökan/anmälan i god tid, minst 6 veckor, före installationen. Observera att arbetet med
avloppsanläggningen inte får påbörjas förrän tillstånd erhållits.
Innan Ni fyller i och lämnar in ansökan/anmälan:
Det kan vara bra att redan i ett tidigt skede ta kontakt med en entreprenör som kan vara behjälplig
med förslag till placering av anläggningen, jordprovtagning, undersökning av
grundvattenförhållanden etc samt med ifyllande av ansökan/anmälan.
Till ansökan/anmälan ska bifogas:
-

Ritning/karta (i lämplig skala eller måttsatt) som visar fastighetsgränser, tillfartsvägar,
byggnader, vattentäkter inom 200 meter, diken och vattendrag, befintliga och planerade
avloppsanläggningar inkl. ledningar.

-

Jordanalysprotokoll från jordprov på infiltrationsplatsen (vid infiltration eller förstärkt
infiltration). Anläggningstypen bestäms utifrån jordarts- och grundvattenförhållanden. Därför
behövs en jordprovtagning för att bedöma om det finns möjlighet för infiltration.

-

Utförlig beskrivning av avloppsanläggning om denna utformas på annat sätt än med markbädd
eller infiltration som efterbehandling.

-

Skötselrutiner vid installation av minireningsverk

ÖVRIGT
Intyg från grannar
Ystad-Österlenregionens miljöförbund är vid hantering av ansökan/anmälan skyldig att se till att
grannar och andra berörda får kännedom om ansökan/anmälan samt ges möjlighet att lämna
synpunkter på den. För att underlätta en snabbare handläggning av ansökan/anmälan bör Ni bifoga
intyg om att grannar och eventuella andra som kan beröras informerats av Er om ansökan/anmälan.
Eventuella synpunkter ska bifogas skriftligt och vara undertecknade av berörd. Samråd bör ske inom
ett avstånd om 200 meter från tänkt placering av avloppsanläggningen.
OBS! Ansökan behandlas ej förrän kompletta handlingar inlämnats.
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