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Lättare för husägare att fixa sitt dåliga avlopp!
Av de ca en miljon enskilda avlopp som finns i landet bedöms ca 400 000 vara så dåliga att
de behöver åtgärdas snarast. För att det ska bli lättare för husägare att välja ny
avloppslösning har Kunskapscentrum Små Avlopp och Avloppsguiden tagit fram ny
vägledning: en marknadsöversikt över produkter för enskilt avlopp och en broschyr om att
välja avloppsteknik.
”Jag är övertygad om att de flesta husägare vill ha ett schysst avlopp. Men det måste vara
lätt att göra rätt. Vi vill att detta informationsmaterial ska ge svar på de vanligaste frågorna
och underlätta för husägare att åtgärda sitt avlopp” säger Marika Palmér Rivera på
Kunskapscentrum Små Avlopp.
Vilken avloppslösning man kan välja bestäms till stor del av platsens förutsättningar. I
broschyren "Enskilt avlopp - vilken teknik passar dina förutsättningar" beskrivs ett antal olika
typfall som ger husägare en vägledning i vilka avloppslösningar som kan passa deras
fastighet.
I broschyren "Marknadsöversikt - Produkter för enskilt avlopp" listas toaletter och
avloppsanläggningar som finns på den svenska marknaden. 15 olika toaletter ingår, samt 28
avloppsanläggningar i form av minireningsverk, kompaktfilter, m.m. Marknadsöversikten ger
husägare en uppfattning om olika produkters funktion och för varje produkt redovisas
kostnad, tekniska fakta och skötselbehov. Det finns också en bedömning av hur väl
produkterna klarar Naturvårdsverkets krav på rening. Dessutom får man råd om vad man
bör tänka på när man ska anlägga enskilt avlopp. I lättfattliga tabeller jämförs för- och
nackdelar med olika toalettyper och avloppsanläggningar.
”För den intresserade finns det mycket mer information på www.avloppsguiden.se. Vi tycker
att man som husägare först ska ta kontakt med miljökontoret i kommunen, de kan ge svar
på vilka krav som gäller där du bor, säger Marika Palmér Rivera.
Publikationerna kan laddas ned från:
http://husagare.avloppsguiden.se/marknadsöversikt.html
http://husagare.avloppsguiden.se/teknikval.html
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