Faktablad
Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?
Kanske det är hög tid att ta tag i avloppsfrågan!
Vet du om din avloppsanläggning är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Här kan du
snabbt få en fingervisning åt vilket håll det lutar. Har du ett rött eller gult avlopp bör du snarast se över den
för att inte orenat avloppsvatten ska fortsätta belasta miljön i onödan. Det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd.

GULT
AVLOPP

GRÖNT
AVLOPP
Fungerande
infiltration/
markbädd

Infiltration/
markbädd.
Äldre än
20 år.

FördelningsSlamavskiljare/
brunn
3-kammarbrunn, eller
2-kammarbrunn för bad-, disk- och
tvättvatten (BDT-vatten).

Exempel:
 Slamavskiljare/3-kammarbrunn
ansluten till en fungerande infiltration eller markbädd. Yngre
än 20 år.
 Vattentoalett med extremt liten
spolvattenmängd (mindre än 1
liter/spolning) till sluten tank.

OK!
HAR DU ETT GRÖNT AVLOPP?
Då har du ett bra avlopp med aktuellt
tillstånd och behöver inte göra något
i dagsläget. Avloppet kan dock ligga
inom ett område som klassas som
hög skyddsnivå och på sikt behöva
en högre grad av rening.

Rör ut i t ex.
dike eller
stenkista
Vattentoa

Vattentoa

Vattentoa

RÖTT
AVLOPP

Slamavskiljare/
3-kammarbrunn

Slamavskiljare/
1-, 2- eller 3-kammarbrunn

Exempel:

Exempel:

 Slamavskiljare/3-kammarbrunn
ansluten till en infiltration eller
markbädd. Äldre än 20 år.

 Anordningen saknar tillstånd.

 Anordningen ansluten till infiltration eller markbädd med
dålig genomströmning.
 Vattentoalett till sluten tank,
toaletten är inte snålspolande.
FÖRBÄTTRA!

 Slamavskiljare (1-, 2- eller 3kammarbrunn) som saknar
efterföljande rening, avloppsvattnet leds till dike, å eller täckdike. Alternativt till dräneringsrör
och/eller stenkista.

ÅTGÄRDA!

HAR DU ETT GULT ELLER RÖTT AVLOPP?
Gör så här:
1. Hör av dig till Kontaktcenter för att diskutera ditt avlopp.
2. Fundera på vilken förbättring du behöver göra. Kontakta eventuellt en
entreprenör eller konsult för råd och praktiskt hjälp.
3. Sök tillstånd hos Bygg- och miljönämnden. Invänta tillstånd innan du
påbörjar något arbete.
4. Sätt igång med förändringarna för ett bättre avlopp!

OCH SÅ HÄR SÄGER LAGEN!
Avloppsvatten ska avledas och renas
eller tas om hand på något annat sätt
så att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppkommer. För detta
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar
utföras.
Miljöbalken 9 kap. 7 §

KOM I HÅG
Att anlägga nytt avlopp eller förbättra befintlig anläggning kräver tillstånd
från Bygg- och miljönämnden. På avloppsguiden.se finns tips på olika avloppslösningar, leverantörer m.m. Information om enskilt avlopp finns även
på norrtalje.se/enskiltavlopp
För mer information
Kontaktcenter
Telefon: 0176 - 710 00
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se

