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Förbättring av
enskilda avlopp
Vilka krav gäller för enskilda
avloppsanläggningar?
I miljöbalken finns funktionskrav på enskilda
avloppsanläggningar. Avloppsvattnet ska renas från
bakterier, partiklar och näringsämnen innan det släpps
ut till markområden, grundvatten eller vattendrag.

För att inrätta en ny avloppsanläggning krävs
tillstånd. Tag kontakt med samhällsförvaltningen
innan ni gör några åtgärder. Det är ni som ska ge
förslag på hur ni tänker lösa avloppsfrågan.
Ni kan få rotavdrag för arbetskostnader i samband
med förbättring av en avloppanläggning.

För att uppnå reningskraven ska avloppsvattnet
genomgå slamavskiljning i en slamavskiljare och
därefter ytterligare rening genom t.ex.:

•
•
•

infiltration,
markbädd eller
minireningsverk.

I känsliga områden ställs ytterligare krav på rening av
fosfor med hjälp av ett fosforfilter.

Mer information
• På avloppsguiden hittar du det behöver
veta om enskilda avlopp, från planering
till inköp av produkter och tjänster.
w w w. a v l o p p s g u i d e n . s e

• På Naturvårdsverket kan du läsa mer om
Om det till avloppsanläggningen är anslutet:

• en vattentoalett ska det finnas en 3-kammarbrunn
eller annan typ av slamavskiljare på minst 2000
liter + ytterligare rening

• endast bad-, disk- och tvättvatten ska det finnas en
2-kammarbrunn eller annan typ av slamavskiljare
på minst 900 liter + ytterligare rening

Det finns även kretsloppsanpassade lösningar där
urinen separeras och används som gödningsmedel.
Vid svåra markförhållanden kan även slutna tankar
komma ifråga. Det pågår en ständig teknikutveckling
inom detta område och det finns olika alternativ i
varje enskilt fall.

kampanjen ”Små avlopp – Ingen skitsak”.
www.naturvardsverket.se

• På vår hemsida under ”Service och
tjänster” hittar du mer information om
enskilda avlopp. Välj ”Miljö och energi”
sedan ”Vatten och avlopp”.
www.harnosand.se
Kontakta gärna någon av oss som arbetar
med avlopp på samhällsförvaltningen om det
är något du undrar över.
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