Instruktioner avloppsnät
Avloppsnät – orters anslutning till avloppsanläggningar
På denna blankett - med IDnr kommunkod_A - efterfrågas uppgifter om vilka
avloppsreningsanläggningar som ombesörjer reningen för kommunens orter, i
officiell statistik kallade tätorter och småorter. Kommunens orter är uppräknade i
fallande storleksordning med förtryckning av namn, befolkningsantal samt andel
av befolkningen som enligt fastighetstaxeringen är ansluten till kommunalt WCavlopp. För vissa orter är också anläggningsnummer och namn förtryckt på det
reningsverk som (huvudsakligen) ombesörjer avloppsreningen på orten.
Om ni hittar fel i denna lista vill vi att ni ändrar det. Om fel reningsverk är
angivet (exempelvis beroende på att man byggt om ett verk till pumpstation)
ange i stället det verk som avloppsvattnet nu pumpas till.
För orter med avsevärd kommunal avloppsrening, där motsvarande reningsverk
inte är förtryckt, komplettera listan med anläggningsnummer och namn för det
mottagande verket.
Orter som ligger i mer än en kommun.
De flesta tätorter/småorter ligger helt inom en kommuns gränser. Ett undantag
är små orter längs kommungränsen som då bokförs på den kommun där den
större arealen ligger. Ett annat undantag utgörs av Sveriges tre största tätorter,
Stockholm, Malmö och Göteborg. Dessa sträcker sig över flera kommuner. I de
fall en grannkommun omfattar en avsevärd del av Stockholms tätort, har vi satt
ett särskilt namn på denna tätortsdel och efterfrågar även i detta fall vilket
reningsverk avloppsvattnet leds till
Orter som betjänas av mer än ett reningsverk
I vissa fall betjänas en tätort av mer än ett reningsverk. Kända fall är Stockholm,
Malmö, Jönköping, Sundsvall och Örnsköldsvik, som betjänas av 4, 2, 2, 2 och 3
reningsverk. Eventuella nya sådana fall kan i regel endast redovisas genom en
kommentarrad på blanketten Avloppsnät av typen ”X-köping betjänas även av Yverket”.

Kartstöd
Genom att klicka på denna länk får man fram länskartor där det går att zooma in
sin egen kommun samt tända och släcka olika skikt, bl. a. ett skikt som visar
förmodade kopplingar till avloppsreningsanläggning. Observera att några av de
större länen är uppdelade på flera kartor.

