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Nedmontering av avlopps-
anläggning  
Så här hanterar du en avloppsanläggning som har tagits 
ur bruk. 

Tömning 
Alla slutna tankar, slamavskiljare och andra brunnar som 
ingår i avloppsanläggningen ska sluttömmas.  
 
Sluttömning kan beställas av Tekniska förvaltningen, via 
Örebro kommuns Servicecenter på tel. 019-21 10 00. 
 
Material och miljö 
Delar som är gjorda av andra material än betong och 
grus/sand bör av miljöskäl tas upp ur marken och 
hanteras som avfall när de inte längre används.  
 
Elektricitet 
Var noga med att bryta strömmen till eventuella 
elinstallationer (pump, larm m.m.) innan de demonteras.  
 
Slamavskiljare (två-/trekammarbrunn) 
Brunnen ska sluttömmas. Slamavskiljare som är av 
betong kan antingen tas bort eller ligga kvar på plats. 
Den ska i så fall fyllas med till exempel sten, sand eller 
grus. Detta för att minimera risken för olyckor, så att inte 
något eller någon ramlar ner i brunnen. Uppstickande 
delar ovan mark ska tas bort. 
 
Pumpbrunn och andra uppsamlingsbrunnar  
Brunnen ska tömmas. Samma gäller som för 
slamavskiljare, se ovan. 
 
Infiltration/markbädd  
Infiltrations-/markbäddsmaterialet kan innehålla 
bakterier upp till två år efter att anläggningen har tagits 
ur bruk.  

Materialet kan efter torkning användas som 
fyllnadsmaterial eller lämnas till återvinningscentralerna 
som sådant. Annars tillåter miljö- och 
hälsoskyddsnämnden att bäddmaterialet får ligga kvar i 
marken, förutsatt att installationer ovan mark, såsom 
luftningsrör och fördelningsbrunnar tages bort. 
 
Sluten tank  
Tanken ska sluttömmas. Den slutna tanken kan ligga 
kvar eller tas bort när den inte ska användas längre. Om 
tanken ska ligga kvar bör den fyllas med material, till 
exempel sten, sand eller grus. Det får inte finnas någon 
risk att någon kan ramla ner. Om den ska ligga kvar så 
ska den plomberas/förseglas.  
 
Ingenting hindrar fastighetsägaren att använda tanken till 
andra ändamål. En tydlig uppmärkning bör då göras som 
talar om vad den används till för att förhindra 
förväxlingar. Uppsamling av regnvatten för bevattning 
kan vara ett användningsområde. 
 
Avfall  
Material så som plaströr, prefabricerade anordningar och 
betongkonstruktioner hanteras efter tillverkares 
rekommendationer för återvinning.  
 
Material som inte ska ligga kvar i marken ska hanteras 
som avfall och köras till återvinningsanläggning för 
återvinning eller deponi.  
 
Har du frågor om avfallshantering kontakta Tekniska 
förvaltningen, via Örebro kommuns Servicecenter på tel. 
019-21 10 00.  
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