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ENSKILDA AVLOPP

Vilken avloppslösning ska jag välja?
Nästan en miljon hushåll har enskilda avlopp, det vill säga avlopp som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Avloppsvatten från hushållen kommer från vattentoaletterna samt från bad,
disk och tvätt. För att inte påverka miljö och hälsa negativt, måste avloppsvattnet tas om hand och
renas. Valet av avloppslösning bör alltid utgå från de lokala förhållandena. En ”Lathund” för ditt
val finns på sidan 3.
Övergödning
Övergödningen räknas idag som det största hotet mot våra
svenska hav och sjöar.
Övergödningen kommer sig av att samhället släpper ut
kväve och fosfor i våra vattendrag så att alger och andra organismer växer okontrollerat och vid fel tidpunkt. Det beräknas att 1/3 av Östersjöns bottnar är syrefria och därmed
”döda” på grund av algblomningen.
De största källorna till kväveutsläppen till haven är jordbruket och kommunala avlopp. För fosfor är de största källorna jordbruket, enskilda avlopp och kommunala reningsverk.

Urin en outnyttjad resurs
Människan producerar avfall, avföring (fekalier) och urin.
Urin innehåller normalt mycket låga halter av mikroorganismer, men 80 % av kvävet och 50 % av fosforn. Visste du att
den mängd näringsämnen en människa producerar i sin urin, räcker till att gödsla och
odla den mängd säd en människa behöver under sin livstid? Grundtanken är
att betrakta humanurin som en värdefull resurs istället för ett avfall.
Den mänskliga urinen
Med urinsortering koncentreras
har till 95 % samma
näringsämnen, smittspridningsriskemiska sammansättning
ken försvinner och tungmetallerna
som Blomstra
sorteras ut.

Tabell 1. Reningseffekter i olika typer av reningsanläggningar
Reningsmetod

Procentuell reduktion
Fosfor

Kväve

BOD7

Koliforma
bakterier

Enbart slamavskiljare

5-10

10-15

10-20

25

Slamavskiljare +
markbädd/
infiltration

25-90*

10-85

90-99

80-85

Minireningsverk
(kemisk +
biologisk rening)

70-90

20-50

80-95

60

* Reningseffekten för fosfor är högst i nyanlagda markbäddar.
(Källor: Naturvårdsverkets rapporter nr 4423 och 4895 samt Naturvårdsverkets Allmänna råd 87:6 och 91:2)

Tabell 2. Andel kväve och fosfor i hushållsavlopp
Kväve (%)

Forsfor (%)

Urin

80

50

Fekalier

10

25

BDT-vatten

10

25

(Källa: Naturvårdsverket 1995)



Lagar och andra krav för enskilda avlopp

Höga krav vid t ex skyddade områden, yt- eller grundvattentäkt, belastat område eller andra känsliga platser

I Miljöbalken finns ett antal paragrafer som omfattar utsläpp
av avloppsvatten. I författningen till Miljöbalken framgår
det att man inte får släppa ut vatten från enskilda avlopp som
genomgått enbart slamavskiljning i t ex en trekammarbrunn.
Man måste ha något system för rening efter slamavskiljaren.

• Användning av fosfatfria disk- och tvättmedel.
• Rening av fosfor (P) med 90 % och kväve (N) med 50 %
samt syreförbrukande organiskt material (BOD) med 90 %.
• Hygien utan ökad risk, plus ytterligare skyddsåtgärd.
• Ska kunna möjliggöra kretslopp av näringsämnena i av-			
loppsfraktioner och andra restprodukter.
Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om
vad som gäller i din kommun.

Behov av avloppssystem som uppfyller miljöbalkens
krav

Avlopp

I miljöbalkens andra kapitel hittar du de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att följa.
Ägaren av en fastighet med enskilt avlopp är en verksamhetsutövare i balkens mening.

Ett svenskt hushåll producerar omkring
200 l avloppsvatten/person/dag. Som
schablonvärde för vattenanvändningen kan det räknas med 150 l BDTVälj disk- och tvättmedel
vatten och 50 l toalettvatten. Toasom inte innehåller fosfor –
lettvattnet kan minskas betydligt
FOSFATFRITT TACK!
med snålspolande- eller urinseparerande toaletter.

Det finns en särskild hänsynsregel när det gäller avloppsvatten i 9 kapitlet 7 § miljöbalken. Den säger att avloppsvatten ska avledas och renas så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljö uppkommer.

Tillståndsplikt
Man måste alltid ansöka om tillstånd innan man bygger om
eller bygger nytt avlopp för toalett. Det gäller även om man
ansluter till ett befintligt avloppssystem. Tillstånd söker man
hos kommunens miljökontor.

Liten avloppsordlista

Anmälningsplikt
Anmälan krävs om du ska bygga nytt avlopp för bad, disk
och tvätt. Detsamma gäller inrättande av andra typer av toaletter än vattentoalett. En ändring som väsentligt påverkar
avloppsvattnets mängd eller sammansättning är också anmälningspliktig.

Benämning

Förklaring

BDT-vatten

Avloppsvatten från bad/dusch, disk och
tvätt

Toalettvatten

Avloppsvatten från toalett, wc

Hushållsavloppsvatten
BDT-vatten och toalettvatten

Naturvårdsverkets nya allmänna råd ställer följande
funktionskrav på reningen

BOD-7

Mått på syreförbrukande ämnen under
7 dagar

Slamavskiljare

Vanligen trekammarbrunn som fungerar
genom att större partiklar sjunker till botten och samlas som slam

Fekalier

Avföring, bajs

Grundvatten

Vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda

Ytvatten

Vatten på markytan i motsats till grundvatten och markvatten, t ex vattnet i en
sjö eller i en flod

Normala krav
• Användning av fosfatfria disk- och tvättmedel.

• Rening av fosfor (P) med 70 % och syreförbrukande organiskt material (BOD) med 90 %.
• Ska kunna möjliggöra kretslopp av näringsämnena i av-			
loppsfraktioner och andra restprodukter.

FAKTARUTA
Näringsämnen i urin och avföring i kilo per person och år
Näring

Urin

Fast avföring
(fekalie)

Totalt

BDT-vatten

Näringsbehov för Näringsbehov för
underhållsgöds- 250 kg spannling av 250 m2
mål
gräsmatta

Kväve (N)

5,2

0,7

5,9

0,22

0,85

5,6

Fosfor (P)

0,5

0,25

0,75

0,12*

0,37

0,7

Kalium (K)

1,3

0,6

1,9

0,12

1,35

1,2

* Mängd beroende på om man använder tvättmedel med fosfor.



Vägledning utifrån plats
Kriterier för val i lathunden
Här följer läsanvisningar för tabellen som kallas ”Lathunden”. Lathunden gäller normalt för ett
hushåll på fem personer.
Allmänt

Jordart

Slamavskiljning behövs i alla avloppsanläggningar.
Slamavskiljarens uppgift är att avskilja fasta partiklar
och att fungera som slamförråd. Den skall också hindra flytande fetter från att passera in i reningsanläggningen. Slamavskiljarens volym bör medge två dygns
uppehållstid för avloppsvattnet. Från slamavskiljare till bostad bör det vara 20 meter och till tomtgräns
10 m. Tänk på att slamavskiljaren ska finnas max 20
m från väg/plats där slamsugningsbilen kan stå. Det är
viktigt att slamavskiljaren töms regelbundet för att bevara funktionen på efterföljande rening.

Jordarten är väsentlig för vilka avloppslösningar som
är möjliga. Det är för det mesta lätt att bedöma sin
jordart. När man har konstaterat vilken jordarten är går
man vidare till nästa kolumn.

För en lösning som kräver byte av filter/markbädd
kan det innebära att maskiner måste in och köra/gräva
vart 15:e år i trädgården. Det är viktigt att planera in
detta från början så att inte delar av trädgården måste
planteras om vart 15:e år!

För att bestämma lerinnehåll kan man göra ett utrullningsprov. Man gör en liten ”jorddeg”, tar en bit av
den och rullar ut den i handen. Trådens tjocklek när
den brister visar vilken jordart det är. Går jorden inte
alls att rulla är det en grus- eller sandjord. Silt (mjäla,
finmo) brister vid 4-6 mm och lera går att rulla till 3-1 mm
beroende på lerinnehåll.

Jordarten bestäms utifrån vilken kornstorlek som
överväger i jorden. Det har stor betydelse för hur jorden fungerar mekaniskt t ex för genomsläpplighet.
Lerpartiklar påverkar jorden mycket. De bildar
aggregat och kan hålla mycket vatten. Därför benämns
jordar med lerhalt över 15 % som leror.



Grundvatten eller berggrund
Närheten till grundvatten eller berggrund begränsar
valet av lösning kraftigt. De flesta lösningarna kräver ett jorddjup på 1,5-2 m. Här följer du den aktuella
raden till nästa kolumn.

Vattendrag eller sjö

Ett sätt att bedöma jordarten och grundvattennivån är att
göra en provgrop.

Hur gör jag en provgrop?
Gräv på den plats du tror är lämplig för avloppsanläggningen med utgångspunkt från terrängens utseende,
markytans lutning, avstånd till vattentäkter (egen eller
grannars) och öppet vatten. En grop räcker om marken
ser ut att vara likartad på hela ytan. Djupet bör vara
2,5 m.
Mät avståndet från markytan till grundvattenytan,
alternativt fast berggrund. Grundvattenytans läge ändras under året och det är dess högsta läge som är relevant. I vissa jordar kan högsta grundvattennivån
uppskattas med ledning av färgskiftningar i jordprofilen. Ovanför högsta grundvattennivån kan marken
ha en rödbrun färgton, medan den under denna nivå
kan vara blågrå. Anteckna vilket datum mätningen är
gjord, djupet ner till grundvattenytan samt om det går
att göra en uppskattning av högsta grundvattennivån.
Vänta något dygn för att se var vattnet från markytan
finns, alternativt från en fixpunkt.
Obs! Täck gropen med fasta skivor/plank eller hägna in den. Finns barn i närheten sätt ned ett 110 millimeters plaströr och gräv igen gropen mät sedan i röret
hur högt vattnet når vid högsta nivån. Ta gärna ett foto
eller gör en skiss av jordprofilen.
Tag ut ett samlingsprov från jordlagren under 1 meters djup. Stenar större än 2 cm tas bort. Plocka sedan
ut ungefär 0,5 l och lägg i en plastpåse som märks med
djup samt datum och plats. Jordprovet skickas till ett
laboratorium för analys av kornstorleksfördelningen
eller låt en kunnig person gör en bedömning av jordarten på plats.

Närheten till ytvatten, såsom sjö eller vattendrag, är
av mindre betydelse eftersom vattnet som genomgått
rening ska vara ”rent”. Dock bör avståndet vara minst
10 meter, Om sjön/vattendraget har särskilda skyddsbestämmelser, t ex som vattentäkt ställs högre krav.
Ligger utsläppet nära en badplats kan kraven höjas för
rening från bakterier.

Dricksvattentäkt, brunn
Närheten till dricksvattentäkt är olika begränsande på
olika jordarter. Det är därför svårt att få fram ett generellt avstånd. För att dricksvatten, t ex i en brunn, inte
ska bli förorenat av bakterier ska vattnet ha rört sig i
minst 2 månader i marken från föroreningskällan till
brunnen. Även på likartade jordar kan den sträcka som
grundvattnet rör sig under 2 mån variera mycket beroende på topografi, grundvattenytans lutning o s v. Även
om markytan lutar åt ett håll kan grundvattnet rinna åt
andra hållet på grund av exempelvis bergryggar som
inte syns i ytan.

Alternativ till lösningar
I den sista kolumnen finns de möjliga lösningarna i förhållande till platsen. Därefter fortsätter man i tabellen
nedan för att välja en lösning som även passar tekniskt
och ekonomiskt.
För det enskilda valet har terrängen och topografin
stor betydelse. Avloppsanläggningen bör ligga så att
avloppsvattnet kan rinna från huset till anläggningen
med självfall. I svåra lägen kan pump behövas men det
gör att anläggningen blir elberoende. Om tomten är
mycket kuperad eller mycket liten kan det vara svårt
att få in större markbäddar och man kanske måste välja
kompaktfilter eller en annan lösning.
På nästa sida finner du ”Lathunden”



LATHUNDEN
> = mer än < = mindre än
Jordart

Grus/Sandjord

Marknivå till grundvatten Närhet till vattendrag
eller berggrund
eller sjö
(10-30 m enligt Naturvårdsverket)
> 2 meter

> 10 meter

Kornstorlek 20 - 0,06 mm

Närhet till brunn
Alternativ till
- dricksvattentäkt
lösningar
(20-200 m enligt Naturvårdsverket)
> 200 meter A B C D
< 200 meter C D

5 - 10 meter

> 200 meter D
< 200 meter D

1 - 2 meter

> 10 meter

> 200 meter D
< 200 meter D

5 - 10 meter

> 200 meter D
< 200 meter D

Blandjord (morän)

> 2 meter

> 10 meter

Mulljord

> 50 meter (A) B C D
< 50 meter C D

5 - 10 meter

> 50 meter D
< 50 meter D

1 - 2 meter

> 10 meter

> 50 meter D
< 50 meter D

5 - 10 meter

> 50 meter D
< 50 meter D

Silt (finnmo, mjäla)

> 2 meter

Kornstorlek 0,06 - 0,002 mm

> 10 meter
5 - 10 meter

> 30 meter B C D
> 30 meter D
< 30 meter D

1 - 2 meter

> 10 meter

> 30 meter D
< 30 meter D

5 - 10 meter

> 30 meter D
< 30 meter D

Lerjord

> 2 meter

Kornstorlek < 0,002 mm

> 10 meter
5 - 10 meter

> 5 meter B C D
> 5 meter D
< 5 meter -

1 - 2 meter

> 10 meter

> 5 meter D
< 5 meter -

5 - 10 meter

> 5 meter D
< 5 meter -



SAMMANSTÄLLNING AV OLIKA ALTERNATIV
Anläggning

Tillsyn/tillsatser

Reningsgrad,
reduktion

Elberoende

Miljö,
återvinning

A Infiltration

Anläggning bör ske av
fackman med goda
kunskaper.
Enkel drift.
Slamtömning 1 ggr/år

P 60 - 80 %
N 20 - 40 %
Syreförbrukande
ämnen > 90 %.
Bakterier 99 %

Nej

Dålig kretsloppsan- 10 - 30 år
passning.
Fosfor 5 - 10 % av
slam från slamavskiljare till jordbruk.
Risk för grundvattenförorening.

30 000 40 000 kr.
Slamtömning
cirka 1 000 kr/år.

B Markbädd

Anläggning måste ske
av fackman med goda
kunskaper.
Val av sand och tätt
utförande är viktigt.
Enkel drift.
Slamtömning 1 ggr/år
Byte av filtermaterial
vart 10 - 15:e år.

P 25 - 75 %
N 10 - 40 %
Syreförbrukande
ämnen > 90 %
Bakterier 95-99 %

Nej.
I vissa fall
för pump,
exempelvis
vid upphöjd
markbädd.

Dålig kretsloppsan- 10 - 20 år
passning.
Fosfor 5 - 10 %
via slam från slamavskiljare till jordbruk.
Natursand till bädden är en ändlig
resurs.

40 000 60 000 kr.
Slamtömning
cirka 1 000 kr/år.

85 000 110 000 kr.
Slamtömning
cirka 1 000 kr/år.
Tekniken är under utveckling i
Sverige. Länge
använd i Norge.

Projektering och anC Tät filterbädd
med fosforbin- läggning kräver fackdande material man med goda kunskaper.
Enkel drift.
Slamtömning 1 g/år.
Byte av filtermaterial
vart 10 - 15:e år.

P > 90 %
Ja, för pumN > 80 %
pen.
Syreförbrukande
ämnen 90 - 95 %.
Bakterier 95 - 99 %.

Fosfor > 80 % via
slam från slamavskiljare och filtmaterial till jordbruk.
Kväve < 20 %.
Tillverkning av
Leca är mycket energikrävande.

D Minireningsverk

P > 90 %
N 10 - 70 % beroende på typ.
Syreförbrukande
ämnen > 90 %.
Bakterier varierar
med verk. Efterpolering behövs.

För fosfor > 90 %
via slam från slamavskiljare och minireningsverk till
jordbruk.
Kväve < 20 %.
Kemikalier kräver
resurser och energi
vid tillverkningen.

Serviceavtal bör upprättas. Avancerad
teknik. Känslig för
elavbrott och av att
doseringen av kemikalier fungerar.
Slamsugning 1 - 3 ggr/år

Elberoende
för pumpning och
luftning.
Något verk
finns utan
elberoende.

Livslängd

Omgrävning/
byte av filter
vart
10 - 15:e år.

Cirkapris
inkl moms

40 000 80 000 kr.
Slamtömning
1 000 - 3 000
kr/år
Kemikalier och
serviceavtal
1 000 - 3 000
kr/år.



A. Infiltrationsanläggning
Avloppsvattnet renas genom att det rinner genom naturliga jordlager och diffust sprids genom marken till
grundvattnet. För nya anläggningar är det tveksamt att
leda vattnet till grundvatten utan möjlighet till kontroll
av reningsgrad.

Kräver 25 - 50 m 2 per hushåll beroende på markförhållanden. Tjäldjup har också betydelse vid infiltrationens
funktion.

Avloppsvattnet leds via slamavskiljare med självfall
till en fördelningsbrunn och sedan ut till en eller flera
spridningsledningar. Från spridningsledningen sprids
avloppsvattnet ut i ett spridningslager av singel/tvättad
makadam och sedan ut i markens naturliga jordlager.

En infiltration kan förstärkas genom att lägga ett
50 cm lager av markbäddsand eller drängrus under
singellagret. Det kan även ersättas med ett artificiellt
kompaktfilter. Det gör att ytbehovet minskar.

Exempel på varumärken: Uponor, Alfarör m fl för ledningsmaterial brunnar o s v.

Exempel på varumärken: Indrän, Pipelife, Infiltra,
Rona Biomull, WM-filtret, Filtralite.

Konventionell WC

Slamavskiljare

Infiltration

Infiltrationsanläggning

B. Markbädd
Avloppsvattnet renas genom att filtreras genom ett uppbyggt sandlager och därefter ett lager av singel/ tvättad
makadam där mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska processer står för reningen. Skillnaden mot infiltration är att vattnet samlas upp efter rening och leds i väg
till ytvatten.
Avloppsvattnet leds via slamavskiljare med självfall
till en markbädd av sand där den sprids med en ledning i det övre lagret. Vattnet renas genom att vertikalt

rinna genom sandlagret och samlas upp i en ledning
i botten av bädden. En provtagningsbrunn kan sättas
efter markbädden.
Markbädd är även lämpligt för att rena BDT-vatten (Bad-Dusch-Tvätt) vid urinseparering eller kemisk
fällning. Kräver 20 - 40 m 2 per hushåll. Anläggningens
funktion och dimensionering beror på sandkvaliteten.
Man bör tänka på placeringen av markbädden för tillgänglighet vid byte av bädd vart 10 - 20:e år. Det kan
annars bli onödiga kostnader för återställning av planteringar mm.
Exempel på varumärken: Uponor,
Alfarör m fl för ledningsmaterial
brunnar o s v.
En markbädd kan förstärkas eller ersättas med ett artificiellt kompaktfilter.
Det gör att ytbehovet minskar.

Konventionell WC

Slamavskiljare

Markbädd

Markbädd
Provtagningsbrunn

Exempel på varumärken: Indrän,
Pipelife, Infiltra, Rona Biomull, WMfiltret, Filtralite.



C. Tät filterbädd med fosforbindande
material
Detta är en utveckling av markbädden med ett fosforbindande material. Det har länge använts i Norge, men
det finns ännu liten erfarenhet i Sverige.
Filtermaterialet kan grävas/pumpas upp och användas som gödning. (Systemet kan kombineras med t ex
urinsortering för att reducera mer kväve.)

Avloppsvattnet leds till en slamavskiljare och pumpas eller leds därefter till en filterbädd som är helt tät
i botten t ex plast/gummiduk. I den första delen finns
spridningsrör och vattnet luftas naturligt och rinner
vertikalt ner i bädden. Därefter rinner vattnet horisontellt genom ett poröst filtermaterial (t ex norsk Leca)
som binder fosforn. Denna del kan vara bevuxen med
exempelvis kaveldun eller bladvass. Därefter sätts en
provtagningsbrunn. Kräver 40 - 50 m 2
per hushåll. Filtret ligger i markytan –
djup 1 m – men kan även byggas upp
0,6 m och isoleras på sidorna vid kal�lare klimat. Vid kontinuerlig drift är
Nivåkontroll
filtret frostfritt.

Konventionell WC

Exempel på varumärken: Filtralite.
Slamavskiljare

Tät filterbädd med
fosforbindande material

Filterbädd med fosforbindande material
Provtagningsbrunn

D. Minireningsverk
Anläggningarna varierar mycket i kostnad, storlek och
utseende. Gemensamt är att de i hög grad är automatiserade när det gäller kemisk fällning, pumpning och
luftning av den biologiska reningen. De är elberoende
och det krävs kemikalier (100 - 200 l/år beroende på
typ). Wallax är inte beroende av el, eftersom den har en
mekanisk dosering.
Avloppsvattnet leds via slamavskiljare vidare till ett
minireningsvrek där biologisk rening och kemisk fällning sker. Det finns olika storlekar. De är ofta minst

lika stora som en extra slamavskiljare (3 - 10 m3). Därefter behövs oftast en efterpolering av vattnet, t ex i
en poleringsbädd på 10 m2/hushåll för minskad smittorisk.
Det finns även minireningsverk som kan ställas
direkt på marken, vilket kan vara bra när det är nära
grundvatten eller berg och det är svårt att hitta bra lösningar.
Exempel på varumärken: UpoClean, EcoTrap, Biovac,
Wallax, BAGA.

Konventionell WC

Slamavskiljare

Minireningsverk

Minireningsverk
Provtagningsbrunn



Kompletterande alternativ
Kemisk fällning
För att kraftigt minska fosforutsläppen kan kemisk
fällning användas. Det kan användas i olika anläggningar. Kemikalier tillsätts i ledningssystemet, t ex i
tvättstugan eller under diskbänken. Plats för 20-litersdunk krävs. Det går åt 100 - 150 l/år och hushåll. Det
finns också ”stenar” att sätta i toalettstolen. Fällningskemikalier frigörs varje gång man spolar. Kemikalier
gör att partiklar inklusive fosfor samlas till flockar som
sedan sedimenterar i slamavskiljaren. Slamproduktio-

nen ökar till mer än dubbelt så mycket. Slammet är
mycket rikt på fosfor. Kan användas på ett befintligt
system med godkänd slamavskiljare/trekammarbrunn
3 m3. Kräver därefter kompakt filterbädd eller markbädd. Livslängden för bädden kan förkortas om den
sätts igen av slamrester. Provtagningsbrunn. Kräver
10 - 30 m2 för kompakt filter respektive markbädd för
ett hushåll.
Exempel på varumärken: EcoTreat, Kemira, Green
Rock Aqua Stone.

Dosering med fällningskemikalie

Slamavskiljare

Markbädd

Kemisk fällning

Provtagningsbrunn

Källsorterande anläggning
Flera av de ovanstående lösningarna går att kombinera
med olika sätt att sortera avloppsvattnet. Efterbehandling av BDT-vatten krävs alltid, men det blir en mindre
yta på filtret/bädden.

gödning efter lagring. Avtal för omhändertagande av
urinen behövs om man inte kan lagra och använda det
på sin egen tomt. Kräver en anläggning för övrigt avloppsvatten.

Urinsortering: Urinen sorteras i urinseparerande
toaletter. Urinen samlas i en tank och återanvänds som

Exempel på varumärken: Dubbletten BB, WM.

Torr urinsortering

Torra system. Toaletter använder inte spolvatten,
t ex vakumtoaletter. Urin och fekalier kan separeras.
BDT-vatten tas om hand för sig och
toalettavfallet för sig. Vanligen komposteras toalettavfallet. BDT-vattnet
renas på fastigheten, exempelvis i en
markbädd eller ett kompaktfilter. Ofta
kräver torra system regelbunden skötsel för god funktion.

Slamavskiljare Kompaktfilter

Urinsortering

Provtagningsbrunn

Anm: Illustrationsbilderna om avloppslösningar är hämtade från www.avloppsguiden.se

Exempel på varumärken: Eco-vac.
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Slutna boxar - kompaktfilter
En teknik som utvecklas är så kallade slutna boxar/
kompaktfilter där biologisk rening sker på en veckad
geotextil eller annat bärarmaterial, t ex plast eller mineralull som är inneslutet i en box. I dessa sker nedbrytning av organiskt material och smittämnen. I vissa
har fosforfällor lagts in.
Avloppsvattnet leds via slamavskiljare med självfall
till ett kompaktfilter som tar liten plats jämfört med

t ex markbädd. Efter kompaktfiltret sätts en provtagningsbrunn.
Lösningen kan på sikt vara lämplig för besvärlig terräng med små marklager. Det finns frågetecken för fosforavskiljningen, men kan vara lämplig för rening av
BDT-vatten vid urin-fekalieseparering. Även reningseffekten på bakterie ifrågasätts. Ca 10 m2 för filtermodul för ett hushåll.
Exempel på varumärken: Green Rock 10S, Ecobox.

Konventionell WC

Slamavskiljare

Kompaktfilter

Sluten box - kompaktfilter

Provtagningsbrunn

Slutna tankar
Slutna tankar vill flera kommuner komma ifrån. Det
finns idag framförallt i fritidshus. När fritidshuset används för permanentboende uppstår ofta problem.
Man bör tänka på tillgänglighet och vägstandard även
vintertid för en lastbil. För att tömningen inte ska ske
för ofta behövs separat hantering av BDT-vatten t ex i
markbädd/kompaktfilter.

Klosettvattensortering: BDT-vatten och klosettvatten leds i skilda system och tas om hand på olika sätt.
Klosettvattnet leds till en sluten tank som töms av en
slambil. Detta förs vidare till det kommunala reningsverket eller genom avtal med jordbrukare och efter
lagring används på jordbruksmark. Det kräver snålspolande toaletter. BDT-vattnet renas på fastigheten
exempelvis i en markbädd eller ett kompaktfilter.
Exempel på varumärken: Rona.

Extremt snålspolande toalett

Slamavskiljare Kompaktfilter

Sluten tank

Provtagningsbrunn

Gemensamhetsanläggning

Ett gott råd

Tillsammans med grannar kan man bygga och driva
en gemensamhetsanläggning. Det är viktigt att reglera
skötsel, underhåll, ekonomi m m i avtal som binds till
fastigheten. När det är små tomter och tätt mellan hus
och brunnar så kan detta vara en lösning.

Tänk på att byggandet av ett enskilt avlopp är ett precisionsarbete. Om allt utförs noggrant och på bra mark
finns bästa förutsättningarna för att det ska fungera
både tekniskt och ur miljö- och smittskyddssynpunkt.
Om det behöver byggas en stor avloppsanläggning eller
om jordprovet visar att en vanlig infiltration inte kan
göras, bör konsult anlitas.

Om minireningsverk ska användas kan det bli billigare för den enskilde. Även i andra lösningar som kräver avtal kan det vara enklare för den enskilde, exempelvis vid urinhämtning. Vid anläggningar som kräver
regelbunden tillsyn av brukaren krävs det att alla tar
sitt ansvar eller att man reglerar vem som gör vad.
Exempel på varumärken: Bioclere (BB) 10 pers och
uppåt. Wallax 20/30, Ecostep 240, Emendo Minibed.

Vill du veta mer?
www.avloppsguiden.se

Egna anteckningar

Informationen utarbetad av Hushållningssällskapet Skaraborg
i samarbete med Falköpings, Skara, Skövde och Vara kommun.
Huvudfinansiär till skriften är Konsumentverket.

