
 
 
Bakgrund 
 
FR: Motion från södra regionen återremitterades till FS för en komplettering av föreningarnas olika 
förutsättningar. Motionen tog upp hur man som tomtägare är ansvarig att anmäla hanteringen av 
avloppsvatten. Avloppsvatten definieras i miljöbalken som miljöfarlig verksamhet.  
 
Avloppsvatten definieras som miljöfarligt avfall i miljöbalken och är ett samlingsnamn för spillvatten, 
dagvatten och kylvatten. Spillvatten omfattar bl a avloppsvatten från hushåll dvs Toalettvatten och 
BDT vatten (Bad-Disk -Tvätt) 
 
Koloniträdgårdsförbundet är en sammanslutning av allt från odlingslottområden, stuglotter upp till 
”fritidsbyar”. Alla har sina unika förutsättningar. Odlingslotter där det endast finns tillgång av 
sommarvatten till stugområden som har utbyggd el och vatten till varje stuga med gemensam 
tvättstuga och toalett kopplade till det kommunala vatten och avloppet.   
All typ av avlopp och toalett ska anmälas till kommunens miljökontor/nämnd. Det gäller även 
”latrintunnor” (om det finns några kvar), sepsis tankar osv.  
 
Miljödiplomering 
För att uppnå grundnivån i miljödiplomering finns redan nu ett krav som alla kan uppfylla. Genom att 
ta kontakt men kommunens miljöförvaltning tydliggörs vikten av att ha en godkänd avloppslösning  
 
Meningen i grund: 
Föreningen bör ha en strategi för långsiktigt hållbara avloppslösningar, i enlighet med 
kommunens miljökrav. 
Den här meningen står kvar men en faktaruta sätts till för att definiera vad avloppsvatten är: 
 
Faktaruta: 
Avloppsvatten definieras som miljöfarligt avfall i miljöbalken och är ett samlingsnamn för 
spillvatten, dagvatten och kylvatten. Spillvatten omfattar bl a avloppsvatten från hushåll dvs 
Toalettvatten och BDT vatten (Bad-Disk -Tvätt). 
 
 
Under punkten som handlar om vatten i fortsättningsnivåer tillkommer en punkt som 
behandlar avloppsvatten.  
 
Förändring under punkt D, vatten, i -fortsättnings nivåer 
 
3. Gråvattenshantering (3 p)  
Allt vatten som använts för disk och handtvätt återanvänds till bevattning av träd, buskar 
och perenner. Inga avlopp finns på lotterna. Därför är det avgörande att bara använda miljö̈- 
godkända hushållskemikalier. 
 
Här poängteras nu att det är handtvätt och att vattnet används för bevattning av träd, 
buskar och perenner. 
Tvättvatten här är inget som genereras från tvättmaskin där man använder starkare 
tvättmedel. Det vattnet bör behandlas innan det kan filtreras ner genom eventuell 
filtreringsbädd. Här har miljönämnd/förvaltning rekommendationer på vad som gäller. 



 
4.  Avloppsvatten (3 p) 
 
Föreningen har en avloppslösning som godkänts av kommunens 
miljöförvaltning/miljönämnd för alla gemensamma faciliteter och samtliga kolonilotter i 
området.  
 
Det här blir den nya punkten som kan generera 3 p.   
De här båda punkterna kommer att ta hänsyn till ytterligheterna inom koloni/odlingslotters 
förutsättningar. 


