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Information om det enskilda avloppet
I samband med anslutning till det kommunala avloppsnätet ska
befintligt enskilt avlopp kopplas bort. Beroende på vilken typ av
enskilt avlopp som finns på fastigheten krävs olika åtgärder.

1. Beställ sluttömning av slamavskiljaren
Kontakta kommunens entreprenör för slamtömning, Suez i Malmö,
020-120 00 00. Det är viktigt att vid beställning uppge att det rör sig om
en sluttömning så att rätt typ av fordon skickas ut till fastigheten.

2. Återställ marken vid avloppsanläggningen
När slamavskiljaren är tagen ur bruk ska den grävas upp alternativt
sandfyllas:
o

o

Gräv upp slamavskiljaren och fyll igen hålet med sand eller jord.
Slamavskiljaren lämnas till Spillepengs avfallsanläggning i Malmö
mot avgift. Kontakta Sysavs kundservice, telefon 040-635 18 00,
e-post kundservice@sysav.se.
Låt slamavskiljaren ligga kvar och fyll den med sand för att
förhindra eventuella sättningar i marken. Luftningsrören ska tas bort.

Ovanstående gäller även för sluten tank. Observera att slamavskiljare i
plast, glasfiber eller liknande material ska tas bort.

Filterbrunn, stenkista, sjunkbrunn
Om det finns andra brunnar som fungerat som reningssteg efter
slamavskiljaren ska de hanteras på samma sätt som ovan.

Infiltration eller markbädd
Om det finns infiltration eller markbädd kan den ligga kvar i marken såvida
det inte finns misstanke om spridning av bakterier och smittämnen till
närliggande vatten. Det gäller såväl vattentäkt (enskild eller kommunal)
som vattendrag (till exempel å eller sjö). Det är ofarligt att låta bädden vara
kvar då ett säkerhetsavstånd till närmaste grundvatten ska vara konstaterat
till minst 1 meter vid anläggandet. Den bedömningen ska ha gjorts av
entreprenör och/eller fastighetsägare.
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Frågor
Om det finns annan enskild avloppslösning än de beskrivna ovan, eller
frågor kring åtgärd, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen genom
Kundtjänst 0410-73 30 00.
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