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Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?
Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning

eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett rött eller gult avlopp

bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan.

Grönt avlopp

 Slamavskiljare/3-kammar-

 brunn ansluten till en nyare 

 fungerande in�ltration eller 

 markbädd. 

Annan godkänd anläggning, 

 t ex WC med extremt liten 

 spolvattenmängd ansluten 

 till sluten tank. 

Anläggningen har skriftligt 

 tillstånd från kommunen.

Grönt avlopp Gult avlopp

  Anordningen ansluten till 

 in�ltration eller markbädd 

 med dålig genomströmning. 

  Anläggningen är äldre  

 än 20 år.

Rött avlopp

  Anordningen saknar 

 tillstånd. 

  Slamavskiljare (1, 2 eller 

 3-kammarbrunn) som 

 saknar efterföljande rening, 

 avloppsvattnet leds till dike, 

 å, täckdike/dräneringsrör 

 eller stenkista.

Vad säger lagen?
Avloppsvatten skall avledas och renas 

eller tas om hand på något annat 

sätt så att olägenhet för människors 

hälsa eller miljön inte uppkommer. 

För detta ändamål skall lämpliga 

avloppsanordningar eller andra 

inrättningar utföras.
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Gult avlopp RRRött avlopp

Har du ett 
grönt avlopp?
Då har du ett bra avlopp med aktuellt 

tillstånd och behöver inte göra 

någonting i dagsläget. Ditt avlopp har 

liten miljöpåverkan och övergöder 

inte vattendrag, sjöar eller hav, eller 

förorenar grundvattnet. Ta gärna hjälp 

av checklistan för att bli säkrare på 

din bedömning.

Har du ett gult eller rött avlopp?
Gör så här:

1. Kontakta kommunens Miljökontor för att höra vilka krav 

som ställs där du bor.  

2. Fundera på vilken förbättring du behöver göra. Kontakta 

eventuellt en entreprenör eller konsult för råd och praktisk 

hjälp. 

3. Sök tillstånd hos Miljönämnden. Invänta tillståndet. 

4. Sätt igång med förändringarna för ett bättre avlopp!

Kom ihåg! 
Det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella 

tillstånd. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra be�ntligt 

avlopp kräver tillstånd från miljönämnden (eller motsvarande) i din 

kommun. Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på 

www.avloppsguiden.se. Där kan du bland annat få tips om olika 

lösningar, leverantörer m.m.

Avlopp enligt ovan med

urinsortering. 
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