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Information om små avloppsanordningar 

Var rädd om bakterierna om du har biologisk rening! 
Reningen sker huvudsakligen med hjälp av bakterier. Det är därför viktigt att anordningen inte tillförs starka 
kemikalier, läkemedel eller vätskor som innehåller klor och andra bakteriedödande ämnen. Välj gärna 
miljömärkta produkter. 

Kontrollera din slamavskiljare!  
Slamavskiljarens funktion är att skydda markbädden/infiltrationen, så att den inte sätter igen. 

 Locket ska vara helt och får max väga 15 kg. Locket får inte vara övertäckt eller nedgrävt. Se till att det ligger 
på ordentligt. 

 Slamytan ska ligga i nivå med utloppsröret, annars har anordningen sannolikt satt igen och behöver göras 
om. Flytslammet får inte vara så tjockt att det växer över inloppet eller att inkommande vatten samlas 
ovanpå. T-röret ska vara väl synligt vid utloppet. 

 Om det finns flytslam i sista kammaren kan det bero på att alltför starka kemikalier används i hushållet eller 
att slamavskiljaren är underdimensionerad. 

Kontrollera din fördelningsbrunn!  
Se till att vattnet rinner jämnt fördelat mellan utloppen, så att hela infiltrationsytan nyttjas. Justera ställbara 
överfall vid behov, komplettera om sådana saknas. Slamtöm även fördelningsbrunnen vid behov. Vattennivån 
ska ligga i nivå med utloppen, annars har anordningen sannolikt satt igen. 
 

Kontrollera luftningen! 
Luftningen ser till att bakterierna får 
tillräckligt med syre för att rena vattnet. Det 
ska finnas skydd mot nedfallande löv och 
skräp. Det är bra om luftningsrören i slutet 
av bädden sticker upp en halvmeter över 
markytan, så att det blir en skorstenseffekt. 
Om du ser en vattenspegel när du tittar ner i 
rören eller om en mätsticka som du sticker 
ner blir fuktig, finns det stående vatten i 
spridningsrören och anordningen har 
sannolikt satt igen. 

Mer att tänka på 
Om området för infiltrationen/markbädden är jordbruksmark bör markbearbetning undvikas. Belasta inte heller 
området för övriga delar av anordningen med fordon. 

 Se till att hålla området fritt från träd och buskar, vars rötter kan skada anordningen. 

 Om du har filter för att rena ditt dricksvatten ska backspolningen inte heller kopplas på. Det är lämpligt att 
ordna separat avlopp för pooler och exempelvis större jacuzzi. 

 Förändrad vegetation kan tyda på att reningen inte fungerar och anordningen behöver göra som. Har du 
markbädd kan du ta ett prov på utgående vatten för analys. 

 Om det luktar skarpt från anordningen kan luftningen eller andra delar behöva förbättras eller bytas ut. 
 


