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Faktablad Nyköpings kommun 
 
 
 

Till dig som har ett minireningsverk 
Här får du tips och råd om hur du ska sköta ditt minireningsverk. 

Kontroller och service 
För att ett minireningsverk ska fungera på ett bra sätt krävs regelbunden kontroll och 
service. Tekniken som används för rening i ditt minireningsverk är i princip densamma 
som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och 
kemisk fällning. 
 
Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att ditt minireningsverk får den skötsel 
och service som krävs. Eftersom det finns tekniska skillnader mellan olika typer av 
minireningsverk är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för just ditt verk. 
 
En årlig kontroll och service ska utföras av sakkunnig person. Genom att teckna 
serviceavtal försäkrar du dig om att skötsel och service sker på rätt sätt. Med ett 
serviceavtal får du oftast 1-4 besök per år av servicetekniker. 
 
Tänk på att även om du tecknar serviceavtal kan det finnas vissa kontroller och 
skötselåtgärder som du själv ska genomföra. 
Till exempel: 

• kontrollera att minireningsverket inte är strömlöst 
• att det finns fällningskemikalie 
• att fläktar eller pumpar fungerar 

Det kan vara lämpligt att du gör en egen kontroll av verket varje eller 
varannan vecka.

Spola bara ner ”rätt saker” i avloppet 
Det är viktigt att du inte spolar ner fel saker i avloppet eftersom vissa kemikalier 
kan slå ut den mikrobiologiska reningen i minireningsverket och orsaka negativa 
effekter på miljön. 
 
Häll aldrig syror och baser, lösningsmedel, bakteriedödande 
hushållskemikalier eller läkemedel i avloppet! 
Glöm inte att det finns till exempel tvål och diskmedel som innehåller 
bakteriedödande medel. Läkemedel ska alltid lämnas in till apoteket. 

Fosforrening 
I de allra flesta minireningsverk renas fosfor med hjälp av fällningskemikalie eller 
fosforfälla. För att reningsverket efter installation ska fungera på ett bra sätt är det 
viktigt med regelbunden kontroll och skötsel. Information om de olika 
fosforreningsstegen samt information gällande skötsel av dessa reningssteg finns i 
separat faktablad. 

Regelbunden slamtömning krävs 

För de allra flesta minireningsverk krävs regelbunden slamtömning minst en gång 
per år eller oftare vid behov. Tömningsintervallet får utökas om fastighetsägaren 
genom mätning av slammängden kan förvissa sig om att 
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slamtömning kan göras mer sällan utan att det påverkar verkets prestanda. I ditt 
tillstånd framgår vad som gäller för ditt reningsverk. Vissa minireningsverk har 
slamavvattnare, vilket innebär att man själv tar hand om sitt slam. Detta görs 
lämpligen i en latrinkompost och innebär en viss skötsel några gånger per år. Har du 
ett sådant minireningsverk och vill ta hand om slammet krävs ett dispensbeslut. Du 
ansöker hos Miljöenheten och beslutet måste sedan förnyas vart 10:e år. 
 
Slamtömningen sköts av renhållningen i Nyköpings kommun men du ansvarar för att 
det töms tillräckligt ofta. 

Larm 
Många minireningsverk har larm och det är viktigt att du känner till hur larmet 
fungerar, vad det är det larmar för och inte minst att det fungerar! 
 
Larmet kan bestå av ljud och/eller ljus som hörs och syns vid minireningsverket eller i 
bostaden. Vissa minireningsverk kan till och med skicka e-post eller SMS till 
servicepersonal eller dig som fastighetsägare och berätta vad som är fel. 
 
För larm med ljus varierar det vad som är larm, vissa minireningsverk larmar när 
lampan lyser, för andra är lampan alltid igång och slocknar när det larmar. Det är viktigt 
att du känner till vad som gäller för ditt minireningsverk. 

Övriga skötselråd 
• Dag- och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanordningen utan ska tas 

omhand separat. 
• Använd vattenbesparande utrustning så långt som möjligt. 
• Spara kvitton för inköpta fällningskemikalier och dokumentation från 

service, Miljöenheten kan begära att få se dem vid ett tillsynsbesök. 
• Stora badkar, jacuzzis eller bubbelpool måste tömmas sakta eller i omgångar 

för att minireningsverket inte ska överbelastas. Kontakta din leverantör för att 
ta reda på vad som gäller för just din anläggning. 

Var vänder jag mig om jag har frågor?  

För frågor om slamtömning: 
Kommunservice 0155-24 88 00. 
 
Om du har andra frågor om enskilda avloppsanordningar: 
Miljöenheten via växel 0155-24 80 00. 

Hälsningar 
Miljöenheten 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 
www.nykoping.se 
E-post miljo@nykoping.se 
Tfn 0155-24 89 20 
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