Är ditt avlopp
grönt, gult eller rött?
Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning
eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett rött eller gult avlopp bör

vad säger lage

n?
Avloppsvatten sk
all avledas och renas
eller tas
om hand på någo
t annat
sätt så att oläge
nhet för
människors hälsa
eller
miljön inte uppk
ommer.
För detta ändamå
l skall
lämpliga avlopps
anordningar eller
andra
inrättningar utfö
ras.
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se över detta för att inte belasta miljön i onödan.
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Exempel:
• Slamavskiljare; 3-kammarbrunn ansluten till en fungerande infiltration eller markbädd. Anlagt 1987 eller senare.
• Avlopp enligt ovan med urinseparering.

OK!
Har du ett grönt avlopp?
Då har du ett bra avlopp med
aktuellt tillstånd och behöver inte
göra någonting i dagsläget. Ditt
avlopp har liten miljöpåverkan
och övergöder inte vattendrag,
sjöar eller hav, eller förorenar
grundvattnet.

L Miljöinspektör
Konsumentvägledare
Tel: 0910-73 50 00
www.skelleftea.se
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Exempel:
• Slamavskiljare; 3-kammarbrunn ansluten till en infiltration eller markbädd anlagd
före 1987.
• Anordningen ansluten till
infiltration eller markbädd
med dålig genomströmning.

förbättra!
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Exempel
• Anordningen saknar tillstånd.
• Slamavskiljare; 1-, 2- eller
3-kammarbrunn som saknarefterföljande 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.		Kontakta kommunens Bygg- och miljökontor för att diskutera ditt
avlopp. Kontakta konsumentvägledaren då det gäller frågor om
entreprenörens ansvar m.m.
2. Fundera på vilken förbättring du behöver göra. Kontakta eventuellt
en entreprenör eller konsult för råd och praktisk hjälp.
3. Sök tillstånd hos Miljönämnden. Invänta tillståndet.
4. Sätt igång med förändringarna för ett bättre avlopp!

kom ihåg att det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp
med aktuella tillstånd. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra
befintligt avlopp kräver tillstånd från Miljönämnden. Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på www.avloppsguiden.se. Där
kan du bland annat få tips om olika lösningar, leverantörer m.m.

Detta är ett faktablad om enskilda avlopp från ”Renare avlopp” – ett samverkansprojekt mellan Naturvårdsverket och kommunerna i Linköping, Norrtälje och Skellefteå. Konsumentverket medverkar också i en del av
projektet.

