Ditt Skötselansvar

Det är du som äger avloppsanläggningen som har
ansvaret att se till att den fungerar och att din
anläggning inte förorenar miljön. Hur din avlopps
anläggning ska skötas framgår av skötselmanualen
du fått från den du köpt anläggningen av.
Vissa anläggningar har många kontrollpunkter som
ska kontrolleras med speciella intervall medan andra
anläggningar behöver en kontroll lite mer sällan. En
del anläggningar har larm som kan visa när något inte
fungerar. Gemensamt för alla avloppsanläggningar är
att de behöver skötas för att fungera.
För att din anläggning ska fungera och rena avlopps
vattnet och få en lång livslängd behöver du sätta dig
in i vad din anläggning behöver för skötsel. Det kan
jämföras med underhåll av ditt hus och din bil.
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Detta händer efter att din
avloppsanläggning är klar
I tillståndet för din avloppsanläggning står det ett antal villkor.
Villkoren beskriver hur anläggningen ska vara utformad, skötas
och vilken rening som den ska klara. Många anläggningar kräver
att en fackman servar dem för att de ska fungera. Sätt dig därför
in i vad som gäller just din anläggning!
Följande 3 punkter ska du alltid följa:
•

För journal över anläggningens drift. Se gärna
vårt exempel på hur en sådan kan se ut. I journalen för du in när det skett något med anläggningen som slamtömning, din egenkontroll, service,
påfyllning av fällningskemikalier, driftproblem
och om du behövt reparera något eller bytt ut
slitagedelar. Spara alla fakturor och eventuella
kvitton i fem år.

•

Slamtömning minst en gång per år. För längre
intervall krävs dispens som söks hos Miljö &
Hälsoskydd. Slamtömningsbonnemanget tecknas
med Teknik och finns på kommunens hemsida.
Efter att din anläggning varit i drift i cirka
två års tid gör Miljö & Hälsoskydd ett första
tillsynsbesök av din avloppsanläggning. Då
kontrollerar vi att din anläggning följer till
ståndet. Vi tittar också på din journal och ber

•

Det enda som får spolas ner i avloppet är toapapper, kiss och bajs. Kemikalier, läkemedel, snus och
större mängder av matavfall kan förstöra för bakterierna i anläggning och du kan få problem med
lukt och att reningsprocessen avstannar. Det kan
också bli stopp om exempelvis förbrukningsartiklar som servetter, blöjor eller kondomer spolas
ner då dessa inte kan brytas ner av bakterierna i
anläggningen. Vissa anläggningar kan haverera
helt och kräva en omstart.

dig redogöra för anläggningens drift. Om det
finns några frågetecken kring din anläggning
ber vi dig om en förklaring. Om inga fråge
tecken finns avslutar vi ditt första tillsynsbe
sök och återkommer med jämna intervall.
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En driftjournal, som du som anläggningsägare själv för, kan se ut så här.
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