
Otika avstånd att ta hänsyn till vid placering av en avloppsanläggning. Se sid 4.
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och Tvättvatten (B DT-vatten). samt
Klosettvatten (Kl-vatten). På vissa
stållen i texten hänvisas till fackman,
med vilket avses en ret'son med spe-
cialutbildning, till exempel i en firma
inom branschen eller hos kommu-
nernas miljö- och hälsoskyddskon-
tor (MHK).

Nofunzördsrerket

Planerafor arrlopp
Detta år det första av sex faktablad
om hur man bör gå till väga för att an-
lägga en enskild avloppsanläggning
(upp till fem hushåll). Rekommenda-
tionerna är hämtade från Natur-
vårdsverkets Allmänna Råd 87:6
(Små avloppsanläggningar, hus-
hållsspillvatten från högst 5 hushåll).
Med spillvatten avses Bad- Disk-
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Innan man slutligen bestämmer sig för hur avloppsfrågan skall lösas bör
man tänka på att det ofta kan vara både ekonomiskt och miljömässigt för-
delaktigt att lösa vatten- och avloppsf rågorna tillsammans med en eller f le-

ra grannar.
Man bör heller inte vara rädd för att gå utanför cien egnatomten. Men gör

man det kan det krävas servitutsavtal.
För ledningar över annans tomt kråvs ledningsservitut.

Vad gäller anläggningens placering f inns olika avstånd att ta hänsyn till, va-

rav det viktigaste är avståndet till omkringliggande vattentäkter. Nedanstå-

ende avstånd kan med fördel markeras på en karta i stor skala över den eg-

natomten, för att sedan bifogas ansökan. Vik Över sidan 1 och jämför punk-
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1. Dricksvattentäkt: avstånd 20-200 m beroende på förutsättningarna.
2. Vattendrag: normalt ca 10-30 m, i vissa fall mer.

3. Väg, fastighetsgräns: 5 m. Kan i det senare fallet utgå om grannen samtycker.
4. Slamavskiljare - bostad, fastighetsgräns: 10 m.

Avståndet till uppställningsplats för slamtömningsfordonet bÖr om möj-
ligt vara mindre än 25 m. Maximal hÖjdskillnad 6 m. Kontrollera även att
ti llfartsvägen tål belastningen av slamsu g ni ngsf ordonet.

lcke täthetsprovade ledningar - vattentäkt:20 m.

Mt L Placering och djup på eventuella ciräneringsledningar.
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"%rr. Tänkbart område för infittration.



Flacering i förhållande
t;llvattentälct

Kartor

Terräng
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Provtagning

Vattenförbrukning

Slamavskiljare

Narmaifailet. Aniäggningen placerad
n ed strö m s vatte ntäkte n.

An | äg g n ingen pl aceraci u p pströms
vattentäkten. Bör om möjligt und-
vikas

Man bör alltid sträva efter att lokalisera en avloppsanläggning ned-
ströms i grundvattenströmmen räknat från vattentäkten. Nivån på
grundvattenytan i vattentäkten vid ett stort vatten utta g skall också | iE-
ga högre än nivån på grundvattnet under anläggningen.

Om avloppsanläggningen avses placeras nedströms en vattentäkt och
närmare denna ån 50 meter, eller uppströms och närmare en vattentäkt än
200 meter bör MHK kontaktas. I dessa fall eller om berggrunden är sprickrik
kan det krävas en grundlig utredning av fackman.
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Förutom tomtkartan bör en karta i mindre skala (1:400, 1:500, 1:'1000) över
angränsande mark bifogas ansökan/anmälan. Kartmaterralet finns på

kommunens mätavdelning eller på det lokala lantmäterikontoret.

I den mån det är möjligt bör man ta hänsyn tillterrängens utseende när man
planerar var anläggningen skall ligga. Man bör t ex undvika låglänta partier,
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15%. Rådfråga MHK så att en uppenbart olämplig placering utesluts före
jordprovtagningen.

Anläggningstyp och detaljutformning styrs i första hand av jordarts- och
'grundvattenförhållanden. Därför behövs en jordprovtagning och en över-
siktlig genomgång av grundvattenförhållandena på platsen (se faktablad 2).
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En viktig faktor för atl beståmma spridningsledningarnas sammanlagda
längd äivattenförbrukningen, som beräknas schablonmässigt per hushåll.

Slamavskiljarens storlek väljs uiifrån antalet anslutna hushåll och sanitär
standard. Kommunen ställer ofta krav på att slamavskiljaren skall vara typ-
godkänd. Låggningsanvrsningar skall finnas bifogade. Sprängning för
slamavskiljare är olämpligt p g a sprickbildning i berggrunden och därmed
ökad risk för förorening av grundvattnet. I en del kommuner är sprängntng
i samband med en avloppsanläggning förbjuden.

Mera detaljerade upplysningar om olika anläggningar, jordprovtagning och
grundvattenundersökningar lämnas i övriga faktablad, se nåsta sida.


