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Inget vatten får ledas till stenkista 
Det kommer inte att vara tillåtet att släppa ut av-
loppsvatten från kolonistugan rakt ut i en stenkista. 
Anledningen är att stenkistan är ett sätt att dränera 
vattnet från området och bidrar inte till att rena 
vattnet. Det är förbjudet att utan tillstånd (avlopp 
med ansluten vattentoalett) eller anmälan (avlopp 
utan vattentoalett) släppa ut avloppsvatten enligt 9 
kap 6 § miljöbalken och 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd. I båda fallen krävs rening. Detta sker van-
ligtvis genom en reningsanläggning i form av infil-
tration, markbädd eller reningsverk. 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att 
om mängden och sammansättningen av avlopps-
vattnet från stugorna på kolonilotterna inte är om-
fattande, räcker det att leda ut vattnet över växtlig-
heten på lotten. Gräsmatta, bärbuskar och grön-
saksodling fungerar då som reningsanläggning! De 
ämnen som släpps ut fastläggs, d.v.s. stannar, i 
marken medan vattnet rinner vidare. Då kan väx-
terna tillgodogöra sig näringen som stannat i mar-
ken och annan nedbrytning av kvarvarande ämnen 
kan ske. 
 
Vattnet från koloniområdet hamnar tillslut i 
Brunnsviken, både genom ytavrinning och genom 
det högt stående grundvattnet. I dagsläget bedöms 
Brunnsvikens vattenkvalitet vara mycket dålig. 
Kraven att förbättra vattenkvaliteten ökar och alla 
källor måste ses över. Vill du läsa mer hänvisar vi 
till Vattendirektivet. 
 
 
 
 

Vad kommer att vara tillåtet? 
Det viktiga är att inget avloppsvatten leds till sten-
kistan, utan att detta leds ut över växterna. Du väl-
jer själv om du via en slang vill leda avloppsvattnet 
och sprida det över tomten, eller om du på annat 
sätt samlar in och sprider vattnet över tomten. Du 
ska kunna visa miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
hur detta går till, d.v.s. om vi kommer förbi din lott 
ska vi själva kunna se, om du visar oss, hur detta 
fungerar. 
 
När ska detta ske? 
Du måste ha ordnat detta senast 15 april 2011 då 
vattnet åter släpps på i området. Miljö- och hälso-
skyddsförvaltningen bedömer detta som skälig tid 
att hinna genomföra åtgärder, men ser gärna att det 
sker så snart som möjligt. 
 
Om du inte genomför åtgärder och/eller inte kan 
visa hur du hanterar ditt avloppsvatten kan miljö- 
och hälsoskyddsförvaltningen bli tvungna att åtals-
anmäla händelsen. 
 
 
 
 

Vatten och stenkistor 
– Avloppshantering i koloniområden 
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Vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas infor-
mationssidor om vattendirektivet: 
www.viss.lst.se 

Läs mer 
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