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Enskilt avlopp – att sköta om ett minireningsverk 
Som fastighetsägare ansvarar du för att minireningsverket fungerar som det ska. När du 

tar hand om din anläggning så förlängs livslängden, reningen blir bättre och både du och 

miljön blir vinnare. 

 

 
Minireningsverk. Bild från avloppsguiden.se. 

 

Checklista för service och kontroll   

Service eller annan fackmannamässig skötsel ska ske regelbundet enligt ditt avlopps-

tillstånd från miljöförvaltningen. Det kan vara bra att ha ett serviceavtal med ett företag  

som är specialiserat på just ditt reningsverk. 

 

Dokumentera drift, skötsel och påfyllning av kemikalier. Spara dokumentationen för egen 

del och inför framtida kontroller av miljöförvaltningen. Kontakta gärna din leverantör om 

du inte har ett serviceprotokoll att fylla i. 

 

Kontrollera regelbundet att slammängden inte går över inlopp eller utlopp, och att samtliga 

rörliga delar i verket fungerar. 

 

Larm 

Det ska finnas ett larm som signalerar om minireningsverket inte fungerar som de ska.  

Kontrollera dagligen att larmet fungerar. 



 

 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Ulls väg 28 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 

Kemikalier 

Kontrollera att fällningskemikalier finns och att de fylls på enligt ditt avloppstillstånd. 

Kemikalieförbrukningen ska vara anpassad till vattenförbrukningen. Inkommande 

vattenkvalitet har också betydelse för kemikalieförbrukning och kravet på rening.  

Ha koll på bytesintervall och kontrollera bäst före datum. 

 

Slamtömning 

Uppsala Vatten ansvarar för slamtömning. Du som fastighetsägare ansvarar för att vägen 

fram till slamtömningsplatsen är bred, körbar och har en skylt som visar var tömning ska 

ske. Det ska också finnas en tydlig instruktion till den som slamtömmer var slamtömning 

ska ske i minireningsverket, till exempel en pil med texten "slamtöm här". Ett 

minireningsverk ska normalt sett återfyllas med vatten efter slamsugning. 

 
Extra reningssteg 

Det är viktigt att veta var avloppsvattnet tar vägen efter rening. Det kan till exempel gå  

ut i ett dike, i en infiltration eller i en dagvattenledning. Om reningsverket inte renar som 

det ska kan det märkas på utsläppsplatsen. Vattnet ska vara luktfritt och klart. Du kan ha  

ett extra reningssteg för smittämnen efter reningsverket, eller integrerat i reningsverket. 

Det kan till exempel vara en uv-lampa, ett kalkfilter, ett sandfilter, en liten markbädd eller 

en infiltration. 

Vill du veta mer 

Mer information finns att läsa på www.uppsala.se/minireningsverk  

 
Kontakta miljöförvaltningen 

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00  

E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 
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