
INFORMATION
om

SMÅ AVLOPPS-
ANLÄGGNINGAR
Hushållsspillvatten
från högst fem hushåll

Vad behöver jag ta hänsyn till när jag placerar min avloppsanläggning?
❍ Skyddsavstånd: minst 50 m till egen och närboendes vattentäkt och minst

30 m till vattendrag (å, dike och sjö)
minst 1 m till högsta grundvattennivå och berg under infiltrationen

❍ Övriga avstånd: minst 10 m till byggnad
högst 20 m från slamavskiljare till uppställningsplats för
slamsugningsbil

Vad skall jag redovisa till miljö- och hälsoskyddsnämnden?
❍ Skriftlig ANSÖKAN/anmälan
❍ SITUATIONSPLAN
❍ Resultat av SIKTANALYS av jordprov

Arbete med avloppsanläggning får inte påbörjas innan tillstånd meddelats.
Innan avloppsanläggning slutföres och tas i bruk, ska miljökontoret kontaktas för besiktning
och godkännande.
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Sammanfattning



INLEDNING
För att anlägga avloppsanläggning krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämn-
den om en vattentoalett ska anslutas till anläggningen.

För avloppsanläggning, till vilken endast bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vat-
ten) ska anslutas ska anmälan göras till nämnden. Tillstånd kan dock krävas inom vissa
områden.

En ansökan eller anmälan skall vara skriftlig.
Arbete med avloppsanläggningen får inte påbörjas innan tillstånd meddelats.
Avloppsanläggningen får inte övertäckas och tas i bruk förrän den besiktigats och
godkänts.

AVSTÅND ATT TA HÄNSYN TILL
Vid placering av en avloppsanläggning är det viktigt att man eftersträvar att lägga den
på en sådan plats att riskerna för förorening av vattendrag eller vattentäkt minimeras.
Ett skyddsavstånd på minst 50 m till vattentäkt och minst 30 m till ytvatten bör efter-
strävas. Markbeskaffenheten är dock avgörande för skyddsavståndet.

Avstånd att ta hänsyn till vid
placering av en avlopps-
anläggning:

1)avstånd till omgivande
vattentäkter minst 50 m
(större avstånd om av-
loppet ligger högre än
vattentäkten)

2)avstånd till vattendrag
minst 30 m, markbe-
skaffenhet avgör

3)avstånd infiltration - väg,
fastighetsgräns (minst 5 m)

4)avstånd slamavskiljare -
bostadshus och fastighets-
gräns (minst 10 m)

5)avstånd till dike (minst 10 m)

Anm)avstånd till slamavskiljare -
uppställningsplats för slam-
sugningsbil högst 20 m

Plats för infiltration/markbädd❷



ANLÄGGNINGSBESKRIVNING
En avloppsanläggning, för fastigheter utanför kommunalt ledningsnät, består i
huvudsak av 2 delar. En slamavskiljande del t ex 3-kammarbrunn och en efter-
följande behandlingsdel t ex infiltration eller markbädd (�konstgjord infiltra-
tion�).
Slamavskiljarens huvudsakliga uppgift är att förbehandla avloppsvattnet och
öka livslängden hos anläggningen. Förbehandling innebär avskiljning och lag-
ring av de grova föroreningarna.

Den efterföljande behandlingsdelen, infiltrationen eller markbädden, skall
�rena� avloppsvattnet tillfredsställande innan det når grundvattnet i marken
eller ytvattnet. Ett skyddsavstånd på minst 1 m till högsta grundvattennivå eller
berg under infiltrationen erfordras.

Vid svårigheter att infiltrera i marken p g a otillräckliga jordlager eller svårge-
nomsläpplig, finkornig jord kan kanske markbädd anläggas.

ANSÖKAN
Till den skriftliga ansökan/anmälan skall bifogas situationsplan och om så
krävs i Din kommun, resultat av siktanalys av jordprov.

SITUATIONSPLAN i lämplig skala. (Exempel skala 1:400)

Följande skall framgå av
situationsplanen:

� fastighetsgränser
� bostadshus
� avloppsanläggningens tänkta

placering
� egen och andras dricksvatten-

brunnar inom 100 m
� ev diken, vattendrag och sjöar

inom 100 m från avlopps-
anläggningen.

� markytans ungefärliga höjd över
grundvattennivån och berg (mäts
i provgropar)

� provgroparnas läge (där jordprov
uttagits)

� beskrivning av befintlig avlopps-
anläggning (vid ansökan/anmälan
om ändring)

� avledning av regn- och dränerings-
vatten

� marklutning anges med pilar och
i grader efter avvägning.

Observera att regn- och dränerings-
vatten ej fåranslutas till fastighetens
avloppsanläggning.

❸



Provgrop och jordprov.

Provgropar och jordprov skall ge svar på om den �tänkta� platsen är lämplig för
att anlägga en infiltrationsanläggning eller om t ex en markbädd erfordras.

Två provgropar, två meter djupa, grävs på tilltänkt plats för infiltrationen.
Provgroparna skall utvisa om tillräckligt avstånd till grundvattennivån och/eller
berg föreligger. Det fordras minst 1 m mellan högsta grundvattennivån/berg och
infiltrationsanläggningens botten.

Jordprovskall visa markens genomsläpplighet. Jordprov tas ut på mellan en
och två meters djup i provgroparna. Jordprov ska innehålla 0,5 liter jord, stenar
större än 20 mm tas bort. Provet/proverna skall märkas med i vilken grop och
på vilket djup provet är taget. Jordprov sänds till lämpligt konsultföretag, t ex
jordartslaboratorium som utför siktanalyser.

Resultatet av siktningen presenteras i form av ett kornstorleksdiagram som visar
mängden material med olika kornstorlek. Den finaste fraktionen som består av
lera/silt har dålig genomsläpplighet/infiltrationsförmåga medan sand/grus har
god genomsläpplighet och därför är lämpligt att användas för infiltration av
avloppsvatten.

AVLOPPSANLÄGGNING
SLAMAVSKILJARE
Slamavskiljare skall uppfylla kraven i Svensk Standard (SS 825620) avseende
allmänna fordringar samt funktionsprovning, funktionskrav och läckagekon-
troll. Slamavskiljaren skall vara typgodkänd.

Slamavskiljaren skall slamsugas regelbundet, normalt minst 1 gång per år och
förläggas så nära slamsugningsfordonets uppställningsplats som möjligt.
Avståndet bör � om särskilda skäl ej föreligger � begränsas till 20 m.

Ventilation från slamavskiljare anordnas genom att slamavskiljaren ansluts till
ventilerad avloppsinstallation i byggnad s k luftning över tak.

Anslutningarna till slamavskiljaren skall vara försedda med tätningselement av
gummi eller liknande. Slamavskiljaren kan vara tillverkad av betong eller plast.
Vid högt grundvatten kan den senare behöva förankras.

exSlamavskiljare
BDT + klosettavloppsvatten.
Ett hushåll minst 2 m3 våtvolym.
Två hushåll minst 4 m3 våtvolym.

❹

Tilloppsledning



FÖRDELNINGSBRUNN
Anslutningen till fördelningsbrunnen bör vara försedd med tät-
ningselement av gummi.
Fördelningsbrunnens konstruktion skall möjliggöra en jämn
belastning över alla spridningsledningar.
Utgående ledningar skall vara justerbara och avstängningsbara. En
fördelningsbrunn med två utlopp skall ha en diameter på minst 400
mm, medan en brunn med flera utlopp kräver större diameter.

INFILTRATION
Från fördelningsbrunnen skall spillvattnet ledas ut i styva, invändigt släta rör,
helst kamförsedda. Spridningsledningarna skall vara av plastmaterial med en
inre diameter om minst 80 mm. Rören skall vara försedda med borrhål (enl. fig.
nedan) med en diameter om 8 mm. Avståndet mellan borrhålen skall ligga inom
intervallet 30-60 cm.

Läggningsdjupet bör vara ca 70 cm under markytan. Vid mindre läggningsdjup
kan frostisolering med markisoleringsskivor erfordras. Spridningsledningarna
bör vara luftade.

För att erhålla en så god fördelning som möjligt skall spridningsledningarna inte
vara längre än 15 m vardera vid självfall. Ledningen läggs med ett fall på 5-10
mm/m.

Spridningsledningarna skall ligga i ett spridningslager bestående av singel eller
tvättad makadam (12-24 alt. 16-32 mm) med en tjocklek av minst 30 cm.

Spridningsledningarnas längd och antal avgörs från fall till fall. Normalt för ett
hushåll är två ledningar à 15 m eller 3 ledningar à 10 m med ett avstånd mellan
dessa på 2 meter.

Inspektion
Luftning

Slamavskiljare

Spridningsledning
Återfyllning minst 40 cm

Ev frostisolering

Fiberduk eller likvärdigt
luftgenomsläppligt material
(utgår vid frostisolering)

30 cm tvättad makadam eller
singel (12-24 alt.16-32 mm)

Spridningsledning

Bottenytan skall vara helt plan

➎
Spridningsledning  c/c avstånd 30-60 cm

2 mtr

Fördelnings-
brunn

Slamavskiljare liggande

Fördelnings-
brunn

Inspektion
Luftning

�kl 7-8� �kl 4-5�

Hål Ø 8 mm



MARKBÄDD
Markbädd kan vara ett alternativ när markförhållandena är sådana att det inte går att
rena vattnet genom en vanlig infiltration.

Från fördelningsbrunnen skall det avslammade spillvattnet ledas ut i styva, invändigt
släta rör, helst kamförsedda som i sin tur fördelar vattnet lika över hela markbädden.
Vad gäller utformning av spridningsledningarna se avsnitt �infiltration�.

Markbädden byggs vidare upp av grusig sand 0-8 mm kornstorlek, högst 10% av
materialet får vara mindre än 0,2 mm, saluförs under beteckning �betongsand 0-8�.
Tjockleken på sandbädden skall vara minst 80 cm.

Direkt under sandbädden skall det finnas ett uppsamlings- och dräneringslager om 20
cm singel eller tvättad makadam (12-24 alt. 16-32 mm). Som uppsamlingsledning
skall släta, helst karmförsedda rör användas med ett fall på 5 mm per m.

Uppsamlingsledningarna avleds via en utloppsledning till ett vattendrag eller liknan-
de. Utloppsledningen kan antingen bestå av en dräneringsledning eller av täta mark-
avloppsrör. Vidare skall dräneringsledningen vara luftad.

Spridnings- och uppsamlingsledningens antal och längd avgörs från fall till fall.

❻

Minst 40 cm
återfyllning

Ev frostisolering

Fiberduk eller likvärdig
luftgenomsläppligt material
(utgår vid frostisolering)

35-50 cm tvättad makadam
eller singel (12-24 alt.16-32 mm)

Övergångslager
5 cm grus (4-8 mm)

Spridningsledning

80 cm betongsand (0-8 mm)

Övergångslager
5 cm grus (4-8 mm)

20 cm tvättad makadam eller singel
(12-24 alt.16-32 mm)

Uppsamlingsledning

Bottenytan skall vara helt plan

Tilloppsledning

Slamavskiljare

Fördelningsbrunn

Fördelningsledning

Luftning/Inspektion

Spridningsledning

Uppsamlingsledning

Inspektion/
Utloppsbrunn

Utloppsledning



ÖVRIGA LÖSNINGAR
Visar det sig att �normal�-lösningarna ej går att utföra eller tveksamheter råder,
kontakta Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i din kommun för vidare infor-
mation. Nedan ges exempel på alternativa lösningar.

❼

FÖRSTÄRKT INFILTRATIONSANLÄGGNING
I de fall då kravet på kornstorleken inte är upp-
fyllt trots att de övriga kriterierna för infiltration
är uppfyllda kan en förstärkt anläggning behöva
utföras.

UPPLYFT INFILTRATIONSANLÄGGNING
Vid korta avstånd till berg, grundvatten och
kanske också täta jordarter kan ibland en upplyft
infiltrationsanläggning vara den enda lösningen.
Anläggningen kan byggas helt ovanpå existeran-
de mark. Kontakt bör tas med sakkunnig person.

ÖPPEN INFILTRATIONSBÄDD/MARKBÄDD
Innan en anläggning påbörjas erfordras jord-
provtagning för att ge svar på om den tänkta
platsen är lämplig för infiltration. Större hänsyn
måste tas vid placeringen av anläggningen p g a
eventuell risk för smittspridning och lukt.
Fördelen med en öppen anläggning är att livs-
längden ökar genom bättre syresättning och
kontroll av funktionen. Vid t ex slamflykt kan
slammet lätt krattas bort. Anläggningen bör
avskärmas med staket.

Figur 19. Principen har förstärkt infiltrationen i
finkorniga jordar.

Avloppsledning

Perforerad plåt

alt. betongplatta

30 cm Sand 0-8

20 cm

80 cm
SAND 0-8

ÖPPEN MARKBÄDD

PERFORERAD PLÅT
ALT. BETONGPLATTA

AVLOPPLEDNING

DIKE

DRÄNERINGSLEDNING

Upplyft infiltrationsanläggning.

Öppen infiltration.



DRIFT OCH SKÖTSEL
Allmänt
Genom regelbunden tillsyn och skötsel blir funktionen bättre samtidigt som
anläggningens livslängd väsentligt ökas. Följande åtgärder är i de flesta fall till-
räckliga:

Slamavskiljare
Slamtömning utföres normalt minst en gång per år av kommunen eller av lant-
brukare med speciellt tillstånd från Miljö och hälsoskyddsnämnden. Tillsyn av
slamavskiljare bör ske ett antal gånger per år.

Vid stopp i inkommande ledning kan i första hand spolning utföras (från  bosta-
den).

Vid mycket flytslam (mer än 20 cm) i sista kammaren överför detta till kammare
1 eller begär extra slamtömning. Vid tillsyn skall bl a T-rör kontrolleras och ren-
göras.

Infiltration/markbädd
Fördelningsbrunnen och utloppsbrunn (markbädd) skall inspekteras ett par
gånger per år. Eventuell påväxt på utgående rör spolas bort.

AVLOPPSANLÄGGNINGENS LIVSLÄNGD OCH RENINGSEFFEKT
Avloppsvattnet innehåller en mängd produkter som skall brytas ner och ombil-
das. Denna förmåga kan avsevärt försämras om miljöskadliga ämnen hälls ut i
avloppet

❍Använd därför inte produkter som innehåller klor och klorföreningar (ex
klorin) eller sådana som är oljebaserade (ex petroleumbaserade avfettnings-
medel).

❍Undvik fosfathaltiga produkter i hushållet. Fosfater ökar näringsbelastningen
som ger algblomning och igenväxning av våra sjöar och vattendrag.

❍Välj i första hand miljömärkta hushållskemikalier och tvättmedel. Dosera alla
medel rätt, även de miljövänliga. Uppgift om vattnets hårdhet är viktig infor-
mation för att inte överdosera.

❍Farligt avfall (ex färgrester) skall alltid lämnas till miljöstation eller för annat
särskilt omhändertagande av dessa produkter i kommunen (miljöbil, sopsta-
tion etc).

100%  returfiber,klorfri
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