Bygg- och miljöavdelningen informerar

Enskilda
avloppsanläggningar
I stora delar av kommunen saknas
kommunalt avlopp. Där får du själv ordna
en godkänd avloppsanläggning. Värmdö
kommun strävar efter att öka andelen
kretsloppsanpassade avloppslösningar.

Ansökan och tillstånd
Det krävs tillstånd för att inrätta en
avloppsanläggning, ansluta en
vattentoalett till en befintlig anläggning
och för att ändra på en anläggning som
redan finns. Tillstånd söks hos bygg- och
miljöavdelningen. Det är viktigt att
invänta sitt tillstånd innan man påbörjar
arbetet med anläggningen.
Att ansöka om tillstånd till enskild
avloppsanläggning är förenat med en
kostnad enligt gällande taxa.
Ansökningsblanketter finns på Värmdö
kommuns hemsida. De kan även beställas
från bygg- och miljöavdelningen.

botten. Det renade spillvattnet leds sedan
vidare via till någon typ av efterpolering,
vanligen en singelbädd.

WC-avlopp
Vill du ha WC kan du välja att leda allt
avloppsvatten till ett minireningsverk med
efterpolering eller till en anläggning med
slamavskiljare, tät markbädd och
fosforfälla. Alternativt att man leder WC
till en sluten tank och BDT-vattnet till en
separat rening. I områden med brist på
grundvattnet begränsas spolvolymen på
toaletterna. Vid fritidsboende där vistelsen
endast sker under delar av året ställs
särskilda krav på avloppsanläggningen.

Vill du veta mer?
Här kan du hitta mer information:
www.varmdo.se
www.havochvatten.se

Bad-, disk– och tvättavlopp

www.naturvardsverket.se

Om du väljer att ha en torrtoalett kan du
leda bad-, disk- och tvättavloppsvatten
(BDT) till en slamavskiljare med
efterföljande infiltration eller markbädd.

www.avloppsguiden.se

I en infiltrationsbädd renas spillvattnet i
den befintliga jorden (samt eventuellt
förstärkningslager) och letar sig ned till
grundvattnet. För att kunna anlägga en
infiltration krävs bra markförhållanden.
En markbädd är den vanligaste
anläggningstypen där det inte är möjligt
att anlägga en infiltration, t.ex. där marken
är lerig. Markbädden anläggs i ett schakt
med tillfört sandmaterial och dränering i
botten. Markbädden tätas ofta med en
gummi- eller plastduk mot sidorna och
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