Faktablad Nyköpings kommun
Egen bedömning av avloppsanläggning
Följande punkter kan fungera som hjälp och stöd när du själv vill bedöma om
din avloppsanläggning behöver förbättras eller inte.
Miljönämnden kommer troligtvis inte att ställa några krav på
förbättringar i nuläget om din anläggning passar in på någon av följande
punkter:

•
•
•

Du har inget indraget vatten i huset.
Du har ingen vattentoalett eller har en vattentoalett som är kopplad till
en sluten tank.
Din anläggning består av en trekammarbrunn och vattnet går vidare till
en iordninggjord markbädd eller infiltrationsbädd. Det finns ett eller
flera luftningsrör (se bild på nästa sida) för att bädden ska fungera
tillräckligt bra.

Miljönämnden kommer troligtvis att ställa krav på att din anläggning
förbättras om den passar in på någon av följande punkter:

•
•
•

Du har vattentoalett och avloppsvattnet passerar ingen
reningsanläggning alls eller endast en rensbrunn innan det kommer ut i
dike eller liknande.
Du har vattentoalett och avloppsvattnet går till en slamavskiljare (en-,
två- eller trekammarbrunn) och sedan vidare utan att passera något
mer reningssteg. Utloppet från slamavskiljaren leds exempelvis till
dike, åkerdränering, stenkista eller går diffust ut i marken.
Du har vattentoalett och avloppsvattnet går till en slamavskiljare (en-,
två- eller trekammarbrunn) och sedan vidare till en markbädd eller
infiltrationsbädd som saknar både tillstånd och luftningsrör.
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Behöver du mer hjälp?
Om din avloppsanläggning inte passar in på någon av punkterna ovan kan du
kontakta avloppshandläggarna på miljöenheten för att få råd om hur din
anläggning ska bedömas.
Du kan också avvakta tillsynsbesöket då en avloppshandläggare kommer ut
och på plats gör en bedömning av anläggningen.
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Faktablad Nyköpings kommun
Exempel på markbädd och luftningsrör

Exempel på markbädd från sidan. Om uppsamlingsbrunnen (längst till höger) och dess ledningar saknas
har man istället en infiltrationsbädd. I båda fallen ska luftningsledningar sticka upp ur marken, se nedan.

Exempel på luftningsrör.
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