Drift och underhåll av brunnar

Verksamheter som behöver tillstånd för bortledning av vatten, får tillsammans med
tillståndet villkor angivna för bortledning av vatten.
•
•
•
•

Största tillåtna spillvattenmängd
Högsta koncentrationer av olika ämnen
Kontrollåtgärder
Kontrollintervaller

Driftinstruktioner
Ett av de viktigaste momenten i samband med läggning/installation av avloppsledning och
brunnar är korrigerade avloppsritningar. Ritningarna ska vara uppdaterade med rätt mått så
de stämmer med de ändringar som görs under arbetets gång.
Lock bör inte döljas. I de fall där lock döljs bör brunnar kunna hittas genom att det är
markerat på befintligt ritning eller med lämplig skyltning.

Nedstigningsbrunnar
Kanterna kring nedstigningsbrunnarna bör regelbundet rensas från grus, sand, småpinnar
och liknande som faller ner. Rengöring av bottenrännorna bör ske regelbundet, särskilt ofta i
brunnar med stora riktningsändringar, många sidotillopp och liknande. Lock och karmar ska
regelbundet rengöras och bör regelbundet bestrykas med asfalt eller liknande, så de inte
rostar.
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Dagvattenbrunnar och sandfång
Användaren bör orienteras om brunnarnas funktion och samtidigt uppmärksammas på att
slam-/sandfånget regelbundet ska rensas från löv, sand od. Användaren bör även upplysas
om eventuella anslutningar av dräneringar, hängrännor, avlopp från ljusöppningar mm och
uppmärksammas på att de ska hållas fria från skräp så att tillströmningen ska ske fritt. Lock,
galler och kanter bör regelbundet bestrykas med asfalt eller liknande så att de inte rostar.
Sandfånget bör rensas med fasta intervall eller efter lokala föreskrifter
2-4 gånger det första året och därefter 1-2 gånger/år.

Åtgärder vi konstaterade driftstörningar
Driftstörningar kan förekomma i vilken avloppsinstallation som helst utan att det finns
anledning att göra annat än att avhjälpa själva störningen. Om orsaken är igensättning som
inträffar upprepande gånger på samma ställe i installationen, kan det dock finnas skäl att
leta reda på orsaken och genomföra en regelrätt reparation.
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