INFORMATION TILL DIG SOM
PLANERAR ATT ANLÄGGA EN
ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Avfall från enskild avloppsrening - ett hushållsavfall

Avfall som uppkommer vid enskild avloppsrening utgör ett hushållsavfall
och får bara samlas in och transporteras av kommunen. I Norrköpings
kommun är det Nodra AB som ansvar för hanteringen av allt hushållsavfall. Regler för hur anläggningen ska se ut och skötas samt hur tömningen
ska gå till hittar du i Norrköpings kommuns föreskrifter för avfallshantering. Mer detaljerad information finns i våra riktlinjer för Arbetsmiljö
och tillgänglighet för avfallshanteringen. Alla avgifter för hämtning regleras
i renhållningstaxan. Dokumenten finns på vår webbplats nodra.se

Anläggningens placering

Slam och urin - avfallsslag som hämtas med slamsugningsfordon

Anläggningsdelen som ska tömmas bör placeras så nära uppställningsplatsen
för fordonet som möjligt och helst närmare än 20 meter. Om det krävs mer
än 20 meter slang för att tömma anläggningen tillkommer en kostnad för
extra slanglängd. Observera att slanglängd mäts som den längd slang som
behövs för att utföra tömningen, inte som avståndet mellan brunn och
fordonets uppställningsplats. Normalt är fordonet utrustat med en 40
meter lång slang vilket möjliggör ett maximalt avstånd på cirka 35 meter
mellan anläggningen och fordonets uppställningsplats.
Om anläggningen måste placeras på större avstånd än så, kan du som
fastighetsägare komplettera anläggningen med egen sugslang.
Observera att återfyllning av minireningsverk inte ingår i tömningsavgiften. Vill du ha hjälp med detta behöver du teckna ett abonnemang för
denna tjänst.
Fosforfilter – hämtas med kranbil

Ett förbrukat fosforfilter ska inför hämtning ställas upp väl avrunnet i
direkt anslutning till fordonets uppställningsplats. Avståndet mellan filter
och kranbilen får vara högst:
• 10 meter för filter med en vikt upp till 500 kg
• 5 meter för filter med en vikt upp till 1 000 kg
Den fria höjden vid hämtningsplatsen måste vara minst 7 meter.

Vägen till anläggningen

Ett fullastat slamsugningsfordon väger cirka 40 ton vilket ställer krav på
att tillfartsvägen klarar tung trafik. Vägens bredd och fria höjd måste vara
minst 3,5 meter. Om fordonet måste vända behöver vändplanen ha en
diameter på 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter.
Alternativt kan vändning ske i ett trevägskors med goda siktförhållanden.
Vintertid måste tillfartsvägen vara snöröjd och halkbekämpad.
Anläggningens tekniska utformning

Sughöjden får inte överstiga 6 meter. Detta innebär att brunnens botten
inte får ligga mer än cirka 5 meter under markytan vid hämtningsfordonets uppställningsplats.
Anläggningens lock ska kunna öppnas utan verktyg och kunna hanteras av
en person. Om locket måste lyftas får det inte väga mer än 15 kg medan en
vikt på 40 kg kan accepteras om locket kan skjutas åt sidan.
Sköta och underhålla

• Vägen mellan fordon och anläggning ska hållas fri från växtlighet och
föremål som kan försvåra slangdragning och tömning.
• Anläggningen får inte vara dold eller övertäckt med prydnadssaker,
krukor eller dylikt.
• Vintertid ska uppställningsplats och anläggning vara snöröjd och
halkbekämpad.
• Se till att eventuella lås inte är frusna eller fastrostade.
• Vid svåra tömningsförhållanden tillkommer kostnad för extra arbete
eller extra personal.
Hämtningsintervall (om inte annat anges i myndighetsbeslut)
Slamavskiljare, sluten tank, urintank 1 gång per år, tätare vid behov
Fosforfilter

Vart tredje år

Latrinbehållare

Efter behov

Tillsammans skapar vi bra vardagar

Nodra AB är det kommunala bolaget som varje dag,
dygnet runt, bidrar till en bra vardag för dig som kund
och en hållbar utveckling i Norrköping.
Vi arbetar för att du ska ha tillgång till ett stabilt
bredband, rent vatten i din kran, att ditt avloppsvatten
renas innan det släpps ut i naturen och att ditt avfall tas
om hand på ett hållbart och effektivt sätt.
Tillsammans skapar vi bra vardagar, om och om igen.

Besöksadress:
Lindövägen 5B, Norrköping
Postadress:
Box 85, 601 02 Norrköping

Kundservice:
011-15 15 50
kundservice@nodra.se
nodra.se

Svanenmärkt trycksak 341 392 Tryckservice AB 2018.09

Nodra

