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Vägledning för vatten och avlopp i stugorna på Ullna
Inget vatten får dras in i stugorna
I detaljplanen för Täby kommun framgår att vatten inte får dras in i stugorna.
Med ”indraget vatten” menas att ha trycksatt vatten (sjö- eller färskvatten)
med tappkran inne i huset. Detta är helt förbjudet på grund av att de regler
och miljölagar som finns, är anpassade för ett ”normalt” hus med en familj på
minst 5 personer. Dessa duschar kanske flera gånger per dag, disk- och
tvättmaskin går kanske nonstop och förbrukningen av vatten kan lätt uppgå
till hundratals liter per dag. Detta innebär att det då ställs krav på att ha ett
godkänt avlopp som är anpassat för den mängden vatten. Våra kolonistugor
undantas inte från denna regel även om stugan kanske bebos av högst 1-2
personer.
Utsläpp av avloppsvatten är enligt miljöbalken miljöfarlig verksamhet (9 kap,
1§ miljöbalken). Spillvatten från BDT-anläggning är avloppsvatten i
lagens mening. Avloppsvatten ska avledas och renas, eller tas om hand på
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller
andra inrättningar utföras (9 kap, 7§ miljöbalken).
Man måste alltid ansöka om tillstånd hos Södra Roslagens Miljö och Hälsa
(SRMH) för att kunna anlägga en avloppsanordning. Med avloppsanordning
menas även alla former av markbäddar för att ta hand om BDT-vatten.
Vad är BDT?
BDT är avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Det kallas även gråvatten.

Dusch och disk inomhus
För vårt område gäller att avloppsvattnet ska rinna ner i en hink eller dylikt
som bärs ut och vattnet hälls på den egna växtligheten. Då behövs ingen
avloppsanordning så länge det inte blir någon olägenhet för grannarna. Tänk
på att matrester kan börja lukta och dra till sig skadedjur.
Disk och dusch utomhus
Avloppsvatten från dusch och disk utomhus kan rinna ner i en hink som töms
på den egna växtligheten. Utomhus kan man också låta avloppsvattnet rinna
rakt ut på gräsmattan så att det infiltreras på den egna tomten. Det får inte
ledas ut direkt i ett dike. Det gäller även via dräneringsslang eller annan typ
av slang.
Vill man förbättra infiltrationen med en markbädd räknas det som en
avloppsanläggning och då måste man ha tillstånd från SRMH.
Grundprincipen är alltid att avloppsvattnet inte får bli till olägenhet för
grannar.
Toaletter och latrinhantering
Alla typer av toaletter är tillståndspliktiga utom Porta Potti. I ansökan till SRMH
anger man även hur man avser hantera latrinen.

