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FAKTABLAD NR 6 
=
 

SLUTEN TANK 
                                                                                                                                 

 
 
Utformning 
 
1. Tankens volym anges i samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
 
2. Stamavloppsledningen ska utvändigt ha en minsta diameter om 110 mm. Ledningen ska 
läggas frostfritt och täckas över med minst 50 cm täckmassor. 
 
3. Avloppsledningens lutning ska vara minst 4 cm per meter ledning. 
 
4. Den del av avloppsledningen som finns inne i byggnaden ska förses med luftningsledning. 
Luftningsledningen ska isoleras väl eller läggas i uppvärmt utrymme. Luftningsledningen ska 
ha en minsta diameter om 75 mm. Ledningen dras upp över tak enligt VA-byggnormen. 
Vakuumventil får inte användas. 
 
5. Tanken ska förses med en ventilationsanordning med en minsta inre diameter om 50 mm. 
 
6. Tanken ska utrustas med nivålarm med antingen synlig eller hörbar signal. Larmet ska 
vara inställt så att varning sker då tanken är fylld till 80 % eller senast 7 dagar före det tanken 
beräknas vara fylld. 
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7. Tanken ska placeras på en bädd av friktionsmaterial, minst 10 cm tjockt, ovanpå en 
betongplatta eller berg. Friktionsmaterialet läggs även runt om tanken i ett minst 10 cm tjockt 
lager. Friktionsmaterialets kornstorlek ska vara 2-16 mm. 
 
8. Tanken ska fästas med tankremmar i fast berg eller gjuten betongplatta. Betongplattan ska 
ha en massa som motsvarar den tomma tankens lyftkraft i vatten. Placeras tanken inomhus 
kan den förankras i byggnadsstommen. 
 
9. Tanken ska vara åtkomlig via manluckan. Placeras tanken inomhus ska det vara minst 
0,5 m fri höjd till det ovanliggande bjälklagret. 
 
10. Fast slamslugning får anordnas. Detta innebär inte att kravet på manlucka slopas. 
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