De lönar sig att separera toalett- och tvättvattnen

Sommarstugans

Den största delen av de skadliga ämnena i avloppsvattnet finns i avföringen och
urinen. Som lösning på sommarstugans toalett, välj en torr- eller komposttoalett
istället för en vattenklosett, då undviker du många bekymmer gällande behandlingen av avloppsvattnet. Vare sig torrtoaletten är inne eller ute kan man nyttoanvända avfallet från torrtoaletten som gödsel på den egna gården – bara det
komposteras ändamålsenligt.

AVLOPPSVATTENGUIDE
Vid sommarstugan är vi nära naturen,
då är det särskilt viktigt att komma ihåg
vårt ansvar gällande strändernas och
vattendragens tillstånd samt trivseln.

Hur belastningen av hushållets avloppsvatten bildas

100 %

Avloppsvattnet är en betydande del av sommarstugans inverkan på vattendragen, därför lönar
det sig att sköta dem med omsorg. I många fall
kan man behandla avloppsvattnet från sommarstugan på ett enklare sätt än avloppsvattnet från
åretruntboende.

Tvättvattnens
andel

Lagstiftningens krav
”… skall avloppsvattnet avledas och behandlas så att det inte uppstår risk för förorening av
miljön.”
Miljöskyddslagen
Ringa avloppsvattenmängder, såsom tvättvatten från
stugor och gårdsbastun med bärvatten, anses inte förorsaka risk för miljöförorening. De kan i regel ledas kontrollerat
ut i marken utan särskild behandling. Inte ens små mängder tvättvatten får ledas direkt ut i vattendraget.
Rening av större mängder avloppsvatten regleras av
miljöskyddslagen och förordningen om behandlingen av
hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet. I
lagen ges reningskraven för olika ämnen i procent.

80 %
60 %

Ju mindre vatten du använder,
desto lättare löser sig avloppsvattenproblemen.

40 %

Toalettens andel

20 %
0%

Avföringsbakterier Kväve
Fosfor
Total syre-		
				
förbrukning *
50
14
2,2
c. 110
g/invånare/dag
*I den totala syreförbrukningen har, förutom organiska ämnen, räknats med syreförbrukande verkan av reducerade kväveföreningar, vilken är 4,57 g O2 / 1 g NH4-N.

Vattenvårdsråd till
sommarstugeägare:

Om det förekommer
blågröna alger i strandvattnet:

• Använd naturenliga och snabbt nedbrytbara tvättmedel
• Placera utedasset och komposten långt från stranden
• Se till att inte ens behandlat tvättvatten eller vätskor från
utedasset rinner ut i vattendraget
• Tvätta mattor och övrig tvätt på torra land, från kommu-

• Svälj inte vattnet som färgats av algerna
• Använd inte alghaltigt vatten som bastu- eller tvättvatten
• Simma inte i vatten som innehåller en riklig algmassa
• Hindra barn och djur från att röra sig på den av alger ore-

•
•

nen får du information om var platser för mattvätt som är
kopplade till avloppsnätet finns.
Förvara stranden så naturenlig som möjligt, lämna en
obebyggd och ogödslad landremsa i den omedelbara
närheten av stranden
Kom ihåg att muddring kan orsaka skada till vattenmiljön!

na stranden

Avloppsvattensystemet repareras för att uppfylla
dessa krav.
på grundvatten- och strandområden (100 m från strandlinjen) senast 31.10.2019.
På övriga områden, när man utför renovering gällande vattensystemet eller annan större reparation som kräver lov.
Genast vid nybyggnation.

•
•
•

Anläggning av en vattenklosett, bl.a. på vissa planlagda områden för fritidsboättning, kan vara förbjudet eller
tillståndspliktigt. Försäkra dig om noggrannare bestämmelser hos den egna kommunen.

Varje fastighet skall ha en skriftlig utredning om
den egna avloppssituationen
Utredning:

• Kan göras fritt formulerat eller på en färdig blankett
• Förvaras på fastigheten och presenteras vid behov åt myndigheten
• Innehåller information om bl.a. fastighetens användning,
utrustning och konstruktionen på behandlingssystemet för
avloppsvatten samt en enkel karta eller situationsplan
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Avloppsvattenbehandlingen på sommarstugan
Ringa avloppsvattenmängder

Stora avloppsvattenmängder

Fastigheter som inte har vattenklosett och användningen av tvättvatten är
ringa, till exempel stugor och gårdsbastun med bärvatten. Ringa tvättvattenmängder kan ledas kontrollerat ut i jordmånen utan särskild behandling.

Mängden avloppsvatten är inte ringa om det på fastigheten finns en vattenklosett,
tryckbärande varmvattenberedare, dusch, badkar, eller en elförbrukande anordning som använder tryckvatten såsom tvätt- eller diskmaskin eller liknande.   Avloppsvattnen skall då behandlas ändamålsenligt. Kom ihåg, att om någon av dessa
anordningar tas i bruk skall även avloppssystemet motsvarigt uppdateras.

Dasset i skick!

Behandling och användning av dassavfallet

• Från dasset får inte vätskor släp•
•
•
•

pas ut i miljön, de skall avdunstas
eller samlas i en separat behållare.
Ventileringen är viktig: ett rakt rör
från behållaren ut genom takåsen.
Luktolägenheter förhindras bäst
genom att sköta om fuktbalansen:
använd lämpligt torrströ.
Dassavfallet efterkomposteras,
det grävs inte ner i marken.
Om dassets vätskor leds till ett behandlingssystem för avloppsvatten, skall systemet dimensioneras
så det är lämpligt för behandling
av svartvatten.

Bild: Exempel på ett modernt
självbyggt utedass

• För efterkompostering av dassavfallet räcker ungefär 1 år.
• Kompostkärlet skall ha en tät botten och skall skyddas från regn.
• För att kompostera dassavfallet krävs användning
av torrströ och lämplig temperatur.
• Det lönar sig att placera komposten i närheten av
dasset och tillräckligt långt från strandlinjen.
• Den separerade urinen kan efter lagring (ca 1 år) eller utspätt (1:3 eller 1:10) användas som växtgödsel.
• Den eventuella dräneringsvätskan kan användas för
att till exempel väcka komposten.
• Kontrollera även de kommunvisa bestämmelserna.

Torrtoalett inomhus

Behandling av
avloppsvatten

• Avfall från vattenfria toaletter (för-)
•
•
•

Att kontrollerat avleda ringa vattenmängder är enkelt ordnat

komposteras, torkas, fryses ner eller
bränns.
Dräneringsvätskan eller den separerade urinen samlas i en sluten tank,
avdunstas eller leds till ett fortsatt
behandlingssystem som är byggt för
ändamålet.
De näringsrika vätskorna kan efter
lagring användas på den egna tomten som gödsel eller för att väcka lövkomposten. Det komposterade avfallet från torrtoaletten är
lämpligt även som gödsel.
Ute på marknaden erbjuds ett flertal alternativ på torrtoalettmodeller som ersätter vattenklosetten – vid valet beaktas
de existerande konstruktionerna, användningssyfte och antal användare.

• Behandling av avloppsvattnet för fri-

•

•

tidsbruk ger upphov till utmaningar
på grund av okontinuerlig användning
och den varierande belastningen: välj
ett sådant behandlingssystem, som är
avsett för fritidsbruk.
Användning av stugan vintertid förorsakar även utmaningar för behandlingen av

avloppsvattnet: kom ihåg tillräcklig isolering och eventuell dragning av behövlig värmekabel. Märk, att vattenförsörjningen kan
behöva uppvärmning även om stugan inte används vintertid.
Behandling av avloppsvatten som innehåller toalettvatten
vid okontinuerlig användning är mera än utmanande. Förutom biologisk rening behövs därtill ofta kemisk behandling.
Det lönar sig att separera tvättvattnet från toalettvattnet!

Behandling av större tvättvattenmängder
• Tvättvattnen innehåller endast lite att rena. Tvättvattnens

• Det enklaste är att leda dem till ett stenöga.
• Ett mera kontrollerat sätt är att bygga en infiltrationsbrunn.

• Om jordmånen är kompakt, kan infiltreringen av ringa
tvättvattenmängder försäkras med infiltrationsrör.
• Om vatten med en högre fetthalt leds till infiltreringen (vat-

•

behandlingssystem är ofta mindre, enklare att förverkliga
samt förmånligare än de system som är ämnade för allt avloppsvatten.
Tvättvattnet leds via en tvådelad slamavskiljare i markbädd
(A), i infiltrationsanläggning (B) eller direkt till gråvatteninfiltration (C).

B

ten från handdisk) kan en liten slambrunn vara nödvändig.

A
C

Avloppsvattenguide: www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten

