
PRINCIPBESLUT FÖR 
DRIFT OCH UNDERHÅLL AV 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR 25 900 PEAVLOPPSANLÄGGNINGAR, 25 - 900 PE

Instruktioner och föreskrifter att beakta vid drift och underhåll av miljögranskningspliktiga 
avloppsanläggningar för 25 - 900 personekvivalenter (pe). Miljögranskning söks hos Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). 

1. Avloppsanläggningar ska skötas och underhållas så att de inte orsakar olägenhet eller 
medför negativ miljöpåverkan.

2. Verksamhetsutövaren ska regelbundet kontrollera anläggningens funktion. Vid behov ska 
anläggningens reningseffekt kunna påvisas t.ex. genom provtagning eller med hjälp av 
annan utredning.

3 Totalflöde per år ska kunna avläsas eller beräknas3. Totalflöde per år ska kunna avläsas eller beräknas.

4. Slamavskiljare ska slamtömmas minst en gång per år eller oftare om behov finns och 
som rekommendation även slutna tankar. Slammet ska föras till godkänd mottagare.

5. Slutna tankar ska ha nivålarm eller -indikator. Alternativt kan nivåkontroll eller annan 
kontroll- eller redovisningsåtgärd utföras och dokumenteras.

6. En beskrivning av avloppsanläggningen med aktuell bruks- och underhållsanvisning 
ska finnas tillgänglig vid anläggningen och kunna uppvisas på begäran.

Vid uppförande av ny eller ombyggd anläggning ska anläggningarna fotograferas och 
dokumenteras innan de byggs in eller täcks och dokumentationen ska sparas tillsammans  
med avloppsanläggningens bruks- och underhållsanvisning.

7 V k h f d if h k ll l i h d i7. Verksamhetsutövaren ansvarar för drift och kontroll av anläggningar och anordningar 
och är skyldig att föra driftjournal. I driftjournalen ska antecknas: 

- mängden avloppsvatten som renats i anläggningen 
- slamtömmningar med datum, mängd och mottagare 
- kontroller och eventuella underhållsåtgärder 
- eventuella problem och larm m.m. samt när och hur de åtgärdats och av vem 

Journalen ska finnas tillgänglig vid anläggningen, kunna uppvisas på begäran och sparas 
i 5 åri 5 år.

8. Allvarliga driftstörningar och utsläpp till miljön ska utan dröjsmål meddelas till ÅMHM.

Blanketten Ansökan om miljögranskning av avloppsanläggning finns att hämta på ÅMHM:s
hemsida www.amhm.ax eller från kansliet på ovanstående adress.

Frågor kring detta principbeslut riktas till:

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Norragatan 17
AX-22100 Mariehamn
Telefon: Växel (0)18 528 600


