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Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att skydda ditt dricksvatten från för-
oreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus.  

Det är också viktigt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i våra vatten-
drag och skapa övergödning. 

En modern avloppsanläggning med markinfiltration:

Slamavskiljare och fördelningsbrunn måste alltid finnas. Slamavskiljarna kan se 
olika ut och vara olika stora. Ibland är anläggningen utrustad med en pump. 
Pumpen kan vara placerad i en egen pumpbrunn eller i slamavskiljaren om den är 
bygd för det. 

Fördelningsbrunnen fördelar avloppsvattnet över hela infiltrationsytan. Infiltrationer/
markbäddar kan byggas upp på olika sätt. Det är platsens förutsättningar som 
avgör uppbyggnad och storlek på en infiltration. 

I denna broschyr hittar du beskrivning av de delar som måste 
finnas för att en avloppsanläggning med konventionell infiltration/
markbädd ska fungera. Ta gärna med dig broschyren ut för att 
undersöka din avloppsanläggning. Då kan du redan nu avgöra 
om din avloppsanläggning har några brister.

Utöver dessa punkter är det bra att tänka på att röja platsen för 
infiltration/markbädd från träd och buskar. Tänk också på att 
inte låta tyngre betesdjur gå på bädden eller fordon köra på den.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar!
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Kontrollera att:
• T-rör finns och är helt
• Det är minimalt med slam i sista  

kammaren där utloppet (T-rör) finns.
• Mellanväggarna är täta och hela

Ring oss innan du byter slamavskiljare.

1. Kontrollera 
slamavskiljaren

Kontrollera att:
• Det går minst två fördelningsrör ut 

från brunnen.
• Vattnet i fördelningsbrunnen 

innehåller mycket lite eller inget  
slam.

• Vatten inte står över utloppsrören.

Här är ett exempel på en nyare för-
delningsbrunn med två fördelningsrör. 
Äldre avloppsanläggningar saknar 
ibland fördelningsbrunn.

Saknar ditt avlopp fördelningsbrunn? 
Då kan det vara dags att göra ett nytt 
avlopp.

2. Kontrollera  
fördelningsbrunnen
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Kontrollera att:
• Rören inte är igensatta eller innehåller skräp
• Inget vatten och/eller slam står i rören.
• Rören har luftningshuv/lock

Luftningsrör kan se olika ut, ovan är två exempel. Nyare luftningsrör är ofta i plast 
och kan ha olika färg. Äldre luftningsrör är ofta i metall och avslutas ibland med en 
rörkrök istället för ett lock

3. Kontrollera  
luftningsrören

Vill du ha mer information kan du besöka kommunens hemsida vaxjo.se/
avlopp eller avloppsguidens hemsida husagare.avloppsguiden.se

Du är också varmt välkommen att kontakta oss och ställa frågor.

Välkommen att kontakta oss
Om du har några frågor och funderingar:

Växjö kommun
Telefon: 0470-410 00
E-post: miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö
Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö


