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Ökad dricksvattensäkerhet med låsta brandposter 

Undvik vattenskador med frostskyddad mätare

Så stoppar du råttan
– skydda ditt avlopp
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Råd om råttor och avlopp
Råttor ovan mark är ett problem  
i Danderyds kommun. Rått
bekämpning utförs idag på 
kommunal mark, men gift
bekämpning i avloppen slutade 
kommunen med för cirka 10 år 
sedan. Enligt vår bedömning har 
rått beståndet i avloppen inte ökat 
sedan dess. 

Det finns flera förklaringar till varför 
råttorna ovan mark har blivit fler. Under 
den varmare delen av året är det enklare 
för råttorna att hitta mat ovan mark – till 
exempel fallfrukt och hasselnötter – 
och antalet komposter som drar till sig 
råttor har ökat. Vintertid är det många 
som matar fåglar från fågelbord på 
tomten, vilket kan locka fram råttor. 
Vid byggarbeten med till exempel 
sprängning kan råttorna upplevas som 
många. När de störs i sin naturliga 
boendemiljö, där avloppen ingår, är det 
vanligt att de rör sig mer ovan mark. 

Här har vi sammanställt saker som du 
själv kan göra för att minska risken att 
råttor tar sig till ditt hus via avloppet.

Låsta brandposter och  
säkert dricksvatten
Dricksvatten är ett av våra viktigaste livs
medel. Som ett led i arbetet att säker
ställa ett dricksvatten av hög kvalitet har 
Danderyds kommun HACCPcertifierat  sin 
vatten hantering. 

HACCP är ett internationellt verktyg för livsmedels
säkerhet och ett viktigt verktyg för alla som hanterar 
livsmedel. 

– HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control 
Points, berättar Peter Wahl, VAingenjör på Tekniska  
kontoret,  Danderyds kommun. 

– Som en följd av certifieringen har vi låst våra cirka 400 
brandposter för alla utom räddningstjänsten. Förändringen 
ökar säkerheten och minskar risken för missfärgat vatten. 
Som en bonus försvåras även vattenstöld. 

Gratis dricksvatten på Rinkebyvägen 
– Eftersom vi har låst vattenposterna kommer vi nu till 
hösten att bygga en ”vattenkiosk” längst ner på Rinkeby
vägen. Här kan entreprenörer med abonnemang enkelt 
köpa vatten, exempelvis företag med tankbilar som fyller 
pooler. Vattenkiosken kommer dessutom att ha en funktion 
där cyklister och andra törstande förbipasserande kan fylla 
en dricksvattenflaska, avslutar Peter Wahl.

Ta vara på fallfrukten 
så minskar råttornas 
intresse för din fastighet.

Jag hoppas att du haft en skön sommar. Tidvis har det 

varit både varmt och torrt men vi slapp ett bevattnings

förbud, mycket tack vare att många hör sammade vår 

vädjan om återhållsamhet gällande trädgårdsbevattning. 

Det är jag glad över. Sedan sist har vår driftentreprenör 

och kundservice bytt namn till Solör Bioenergi eller 

Solör som vi kort och gott kommer att säga. Detta namn 

återfinns numera på både fakturor och teknik bilar. Det 

kan vara tryggt att veta. Servicen till dig som kund blir 

densamma. Enbart namnet har ändrats. Jag och alla på 

Danderyds kommun som arbetar med att leverera 

världens viktigaste livsmedel hem till dig – vatten – 

hoppas att du får nytta av information, 

tips och råd i denna folder.

Med vänliga hälsningar

David Johannesson

VAAvfallschef på Danderyds kommun

Basta Danderydsbo..

ÅTTA TIPS TILL 
FASTIGHETSÄGARE:
1. Installera ett råttstopp i avloppsledningen på 

tomten. Det finns olika varianter – kontakta ett 
skadedjursbolag för mer information.

2. Se till att vattenlåsen i dina golvbrunnar är fyllda 
med vatten. 

3. Se till att brunnar och avloppsledningar inne på 
tomten är ordentligt täta. Råttor kan ta sig ige-
nom hål som är endast 20 mm i diameter.

4. Finns avloppsledningar som saknar funktion på 
din tomt? Ta bort dem.

5. Använd rått-täta kompostlådor om du kompos-
terar. Har du fruktträd? Avlägsna all fallfrukt – ju 
oftare desto bättre. Låt gärna kommunen hämta 
din fallfrukt för biogasproduktion (info finns på 
danderyd.se).

6. Kontrollera att genomföringar för rör och led-
ningar är täta, till exempel i skåpen under disk-
bänken. Täta med stålull – och se till att det sitter 
ordentligt fast – eller ordna en ring av stålplåt och 
fäst runt röret med skruvar.

7. Förse golvbrunnar med metallgaller, fastskruvat 
i golvet.

8. Spola aldrig ner fett i avloppet! Nerspolad mat 
och fett i avloppet lockar till sig råttor.

Peter Wahl.

Sasongens tips  
och rad:

..

..o

Skydda din vattenmätare 
mot frost

Se till att utrymmet där vattenmätaren  
sitter alltid håller plusgrader. Fryser  
vattenmätaren sönder är du som fastig-
hetsägare betalningsansvarig. Dessutom 
kan ditt hus drabbas av stora vattenskador. 

Pooltömning? 
Avlägsna alltid kloret genom att först 
låta poolen stå öppen några dagar efter 
senaste klorering. Då skyddar du både 
växt- och djurliv på din tomt. Låt sedan 
vattnet långsamt rinna ut på din gräsmatta 
eller liknade så marken hinner suga upp 
vattnet. Fungerar inte det ska du istället 
släppa ut poolvattnet till dagvattnet (de 
system som till exempel tar emot regn-
vatten från tak). Obs! Det är inte tillåtet att 
tömma poolvatten i avloppet – med eller 
utan klor.

Tillkommande våningsyteavgift 
– vad är det?

Våningsyteavgift är en engångsavgift som 
debiteras per kvm bruttoarea varje gång 
ett bygglov/startbesked beviljats för ny-, 
om- eller tillbyggnad. Har du bara nyttjat 
en del av bygglovets bruttoarea när giltig-
hetstiden förfallit? Ansök hos Danderyds 
kommuns VA-avdelning om en delåter-
betalning.

Boka tid för avstängning 
vid ombyggnation

Endast kommunens entreprenör får 
hantera vattenmätaren till din fastighet 
(detsamma gäller servis, dvs ledningen 
som går mellan huvudledningen i gatan 
och din fastighets förbindelsepunkt). Ska 
du bygga om så att din vattenmätare 
behöver flyttas? Då måste du boka tid 
för avstängning hos Solör Bioenergi på 
08-568 912 90 – helst minst 5 dagar innan 
arbetet ska utföras.
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Fett är i princip som flytande stearin; så fort det 
blir kallt stelnar det och bidrar till stopp i rören. 
Fett och olja hälls tyvärr alltför ofta ut i avlop
pet. Görs det regelbundet så byggs fettlagret på 
och så småningom blir det helt enkelt tvärstopp.

I värsta fall blir följden dyra driftstopp eller 
översvämningar i villor och andra fastigheter.  
I Danderyds kommun åtgärdas varje år 10–15 stopp 
på grund av fettklumpar – en onödig årlig kostnad 
på hundratusentals kronor. Men problemet kan  
förebyggas.

Så hur ska man slänga olja och fett rätt?
Det finns flera enkla sätt. Torka ur stekpannan med 
hushållspapper och släng det i hushållssoporna. 
Är det mycket fett, som frityrolja, häll det på en 
plastflaska efter att det svalnat och lämna in den till 
mobila återvinningscentralen – eller lägg flaskan 
i restavfallet hemma. Bäst är om oljan lämnas 
in. Då kan den återvinnas till nya produkter som 
stearinljus, tvål, tvättmedel och bildäck.

Middagsdags. Halloumiosten och chorizo
korven är färdigstekt och stekpannan ska 
diskas. Då dyker frågan upp – vad gör jag 
med fettet?
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– angående felanmälan • lukt och smak på 
vattnet • vattenkvalitet • stopp i avlopp  
• stängning av servis • vattenläckor   
• fakturafrågor • taxa för vatten och avlopp  
• avläsning vattenmätare • vattenförbrukning:

SOLÖR BIOENERGI  
– KUNDTJÄNST DANDERYD
Tel: 08-568 912 90 (vardagar kl 9–16). Vid 
akuta frågor övrig tid kopplas du vidare till vår 
driftcentral.
E-post: kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com  
Webb: solorbioenergi.se 

– så undviker du fettpropparna

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
– angående anslutningsärenden och 
anläggningsavgifter:

DANDERYDS KOMMUN, 
TEKNISKA KONTORET  
Box 74, 182 11 Danderyd
Tel: 08-568 910 00
E-post: tekniska.kontoret@danderyd.se
Webb: Danderyd.se 

Hämta din gratis fett-tratt
En specialtillverkad fett-tratt på 
plastflaskan gör det lätt att hälla 
oljan rätt. Hos Information Dan-
deryd i Mörby Centrum kan du 
som bor i kommunen hämta en 
gratis tratt.

Tack for din hjalp.. ..

Fett & etikett 


