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Sammanfattning
Detta dokument anger riktlinjer för tömning av septikslam som tillförs nätet på annat sätt än
från fast ansluten abonnent. Med detta avses septikslam från slamavskiljare (till exempel
trekammarbrunnar) och så kallade minireningsverk, avloppsvatten från slutna tankar samt
båtlatrin.
Septikslam som har sitt ursprung i hushåll eller därmed jämförlig källa får avledas.
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1. Bakgrund
Käppalaförbundet är certifierat enligt Revaq. Revaq:s certifieringsregler samt förbundets
arbete med förbättring av inkommande avloppsvattenkvalitet omfattar krav på att det som
töms i avloppsledningsnätet måste vara spårbart. Därför behövs dessa riktlinjer. Det
långsiktiga målet i Revaq är att inkommande spillvatten ska hålla hushållsspillvattenkvalitet
avseende metaller samt organiska föroreningar.

2. Tömning av septikslam
2.1. Vilken typ av septikslam får tillföras spillvattennätet?
Septikslam som har sitt ursprung i hushåll eller därmed jämförlig källa. Med septikslam
avses slam från slamavskiljare (till exempel trekammarbrunnar) och så kallade
minireningsverk, avloppsvatten från slutna tankar samt båtlatrin. Dock får sådan fraktion
tillföras nätet först efter särskild överenskommelse med Käppalaförbundet om
avloppsfraktionen motsvarar 25 personekvivalenter eller fler.
Septikslam som är av annat ursprung än hushåll eller därmed jämförlig källa får tillföras
nätet först efter särskild överenskommelse med Käppalaförbundet.

2.2. Vad får inte tillföras spillvattennätet?
Slam från fettavskiljare eller gatubrunnar får inte tillföras ledningsnätet.
Avloppsfraktioner innehållande ämnen som är eller kan bedömas vara skadliga för
avloppsledningsnätet, reningsprocesserna vid Käppalaverket, negativt påverka
slamkvaliteten eller recipienten får inte tillföras ledningsnätet.

2.3. Kvalitet på slammet
Septikslam som tillförs nätet skall genomgå avskiljning av sten och dylikt i en s.k. stenfälla
före avledandet till nätet.
Septikslam med annat ursprung än hushåll eller därmed jämförlig källa skall kontrolleras
genom analys av relevanta parametrar och i en omfattning som bestäms från fall till fall av
Käppalaförbundets Uppströmsavdelning.

3. Kostnad
Septikslam från boende i medlemskommun får tillföras förbundets anläggningar utan extra
kostnad. Detta gäller dock inte områden i medlemskommun som medgivits undantag från
anslutningskyldigheten enligt § 11a) i Käppalaförbundets förbundsordning.
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Septikslam från andra områden, än anslutningsskyldiga områden enligt förbundsordningen,
får inte tillföras förbundets anläggningar utan särskild överenskommelse i form av avtal
mellan aktuell kommun och Käppalaförbundet. I dessa fall utgår en avgift som bestäms i
samband med överenskommelsen.

4. Rapportering
För varje verksamhetsår skall uppgifter om septikslam enligt ovan som tömts i avloppsnäten
kopplade till förbundets anläggningar rapporteras. Rapporten skall ha inkommit till
Käppalaförbundet senast den 15 februari.
Rapporten skall innehålla en sammanställning över mängder, ursprung (kommun), vilken typ
av septikslam (slam från slamavskiljare och minireningsverk, avloppsvatten från slutna
tankar samt båtlatrin) samt vem som är ansvarig entreprenör. Entreprenören eller aktuell
kommun skall, med hjälp av transportsedel, kunna visa från vilka fastigheter som septikslam
hämtats.
Särskilt ska redovisas från vilka anläggningar motsvarande 25 personekvivalenter eller fler
som septikslam tömts på avloppsnätet.
Nya entreprenörer skall utbildas av Käppalaförbundet innan de får tillåtelse att tömma
septikslam som leds till Käppalaverket.
Uppgifter om septikslam från områden utanför ordinarie upptagningsområde skall även
rapporteras enligt särskild överenskommelse mellan aktuell kommun och Käppalaförbundet.
Rapporter skickas för respektive år till kappala@kappala.se.

5. Kontakter
Vid frågor kontakta Käppalaförbundets Uppströmsavdelning på telefonnummer 08-766 67
00.

