Skånska vattentornssällskapet
Reglemente för enskilda kloakledningar inom Malmö stad.
Beslut i Malmö Stadsfullmäktige den 14 februari 1896.

1:o Allmänna bestämmelser.
§1.
Kloakväsendet inom staden står under inseende
af stadens drätselkammare.
§2.
Mom. 1. Då kloakledning i gata eller väg blifvit
utförd eller till utförande beslutad, utfärdar drätselkammaren derom kungörelse, som jemväl skall
innehålla uppgift å de tomter, från hvilka vattenaflopp bör till kloaken beredas.
Mom. 2. Senast sex månader efter sådan kungörelses utfärdande åligger det vederbörande tomtoch husegare att till stadens öfveringeniör i två exemplar ingifva ej mindre framställning om anläggande af afloppsledning, angifvande jemväl tiden
för arbetets utförande, än äfven fullständig plan,
utvisande huru afloppsledningen å tomten önskas
utförd. Sedan drätselkammaren godkänt planen,
skall arbetet utföras i enlighet med densamma och
dervid iakttagas de vilkor och bestämmelser, som
vid godkännandet meddelats. Har icke inom förberörda tid af vederbörliga handlingar åtföljd framställning i ofvan angifna hänseende inkommit, har
drätselkammaren att hos byggnadsnämnden anmäla förhållandet för den åtgärd, hvartill 11 § 2
mom. byggnadsordningen föranleder.
Mom. 3. Hvad ofvan stadgats gäller äfven angående utsträckning eller förändring af redan befintlig ledning.
§3.
För kontroll öfver pågående kloakarbeten samt
besigtning af fullbordade dylika skola stadens
ingeniörer ega obehindradt tillträde till såväl arbetsplatsen som hvarje lokal, derifrån aflopp förefinnes. På deras tillsägelse skall, om så befinnes
nödigt, aftäckning af verkstäld jordfyllning ske för
besigtning af rörledningen.

§4.
Då afloppsledning blifvit fullbordad, skall anmälan derom till öfveringeniören göras för slutlig
besigtning och godkännande.
§5.
Kostnaden för af staden anlagd sidoledning skall
af tomtegaren till staden återgäldas, då ledningen
af honom tages i bruk, men ledningen i gatan förblifver stadens egendom.
§6.
Mom. 1. Det åligger husegare att städse noggrannt
vårda och renhålla sin enskilda kloakledning och
kloakbrunnarne å sin tomt samt öfvervaka, att
vattenlåsar icke genomsläppa kloakgas, utan äro
fylda med vatten.
Mom. 2. Fasta ämnen, såsom köksaffall, aska, sopor, sand och dylikt, må ej nedkastas i rännstens,
gatu- eller gårdsbrunnar, derifrån de kunna föras
till den för afledande endast af vatten och flytande
orenlighet afsedda, i gata eller väg nedlagda allmänna ledningen.
Mom. 3. Anläggande inom staden af vattenklosetter, från hvilka orenlighet föres till den allmänna
ledningen, är tills vidare förbjudet.
Mom. 4. Uppstående brister å honom tillhörig, med
allmän ledning förenad afloppsledning åligger det
tomtegaren att fortast möjligt låta afhjelpa, vid
påföljd att sådant eljest genom drätselkammarens
försorg verkställes på tomtegarens bekostnad.
§7.
Till allmänhetens betjenande med enskilda kloakledningars utförande, utsträckning, ändring och
reparation antager drätselkammaren entreprenörer,
hvilka ensamme ega att utföra dylika ledningar,
då dessa skola förbindas med staden tillhörig kloakledning; egande drätselkammaren att för dessa
entreprenörer utfärda instruktion.

2:o Bestämmelser om kloakledningars konstruktion och utförande.
§8.
Sidoledning, som från gatas hufvudledning lägges
in å tomt, skall utföras af saltglacerade lerrör med
15 centimeters diameter, då lutning å densamma
kan erhållas intill 1 : 60. Då större lutningar förekomma, skola de rördimensioner användas, som
af öfveringeniören bestämmas.
Rörens fogar skola först tätas med en fläta af
tjärdref, som noga inpackas, hvarefter fogen fylles
med cementbruk af blandning 1 : 2 och hela rörflensen omgifves med en valk af samma cementblandning.
Inne å gård skola alla ledningsrör sluta i en med
jernrist och med ett minst 6 centimeter högt vattenlås försedd afloppsbrunn med ej mindre än 37
centimeters diameter. Djupet från ristens öfverkant
till vattenytan i brunnen skall utgöra minst 1,20
meter och skall brunnen vara försedd med tillräckligt afsättnings- och rensningsrum för fasta ämnen.
Å gård, der flera än 4 afloppsbrunnar förekomma,
skola ledningar från desamma föras till en gemensam gårdsbrunn, för att vara tillgängliga för eftersyn och rensning. Denna gårdsbrunn skall inrättas
med en diameter af 90 centimeter, förses med tätt
jernlock eller jernrist samt utföras i beton med minst
10 centimeters väggar. Botten i densamma skall
gjutas af 15 centimeters beton samt, om brunnen
förses med tätt jernlock eller jernrist, förläggas i
jemnhöjd med underkanten å afloppsröret till gatan, så att inga stagnerande vattensamlingar i densamma förekomma. Skall deremot brunnen tjenstgöra som nedloppsbrunn och förses med jernrist,
skall bottnen i densamma försänkas 0,60 meter
under afloppsrörets underkant för att bilda slambrunn. Dylika brunnar skola förses med vattenlås.
Afloppsledning från gård bör, såvidt ej hinder förefinnes, dragas genom portgång eller inkörsel till
hufvudkloaken i gatan.
§9.
Nedlopp från takränna kan antingen upptagas i
afloppsbrunn af förut beskrifven form eller direkte
i rörledning, då den bör sluta tätt för att tjena som
ventilationsledning.

Aflopp från källargolf, som ligga lägre än 1,60 meter
öfver hafvets dagliga vattenyta, få icke direkt afföras
till kloakledning. Skall afledning från lägre belägen
källarlokal utföras, bör detta ske från en i källaren i
beton gjuten tät brunn, hvars öfverkant ligger minst
1,75 meter öfver hafvets dagliga vattenyta, och
skall ledningen vara försedd med vattenlås.
Aflopp från slagterier, garfverier, fabriker och öfverhufvud från sådana anläggningar, der större
mängder fasta ämnen medfölja afloppsvattnet,
skola hafva afloppsbrunn med tillräckligt försänkt
samlingsrum för de fasta ämnenas afsättning och
upprensning.
Aflopp från fabriker, gasverk m. fl., hvilka utsläppa
helsovådliga eller giftiga ämnen, skola anordnas
med särskilda reningsapparater efter drätselkammarens närmare bestämmande.
§10.
Afloppsledningar, hvilka genomgå grundmurar,
skola utföras af asfalterade jernrör af samma diameter, som tillhörande afloppsledning.
§11.
Afloppsledningar inom hus till olika våningar för
upptagande af afloppsvatten från vaskar, badrum,
pissoirer m. m. skola utföras af asfalterade eller
målade jernrör om minst 7,5 centimeter, s. k. ”hot
water pipes”, hvilka, då de upptaga flera tillopp,
skola uppdragas ofvan taket och der förses med
gallerhuf.
Grenledningarna skola utgå i 45° vinkel samt, innan
de inmynna i vederbörande kärl, alla vara försedda
med vattenlås af fullt lämplig och af drätselkammaren godkänd modell.
Ledningarne skola inmynna i afloppsbrunn samt i
allmänhet framföras så, att de äro lätt tillgängliga
för eftersyn.
§12.
Kondensationsvatten, ånga och spillvatten från
fabriker afledes till en särskild afloppsbrunn, och
böra sådana anordningar vidtagas, att afloppsvattnet icke införes i ledningen i allt för hett tillstånd.

