Skånska vattentornssällskapet
Reglemente för Malmö stads kloakverk. (1908)
Beslut i Malmö Stadsfullmäktige den 10 januari 1908.

§1.
Kloakverket står under inseende och förvaltning
av Malmö stads drätselkammare.
§2.
Kloakverkets ändamål är:
A) att inom stadens planlagda område bortleda
rägn- och spillvatten samt dränera husgrunder;
B) att även utom stadens planlagda område tjäna
samma ändamål i den omfattning sådant av stadens myndigheter prövas lämpligt; allt i överensstämmelse med de stadganden, som här nedan
meddelas.
§3.
Kloakledning, som skall förbindas med stadens
kloakverk, får endast utföras i enlighet med av drätselkammaren godkända planer, profiler och bestämmelser och bliver sådan ledning till den del,
den är nedlagd i gata, offentlig plats, allmän väg
eller staden tillhörig mark, stadens egendom.
§4.
Mom. 1. Då kloakledning i gata eller allmän väg,
vid vilken finnes bebyggd tomt, som ej är försedd
med enskild avloppsledning, blivit utförd, äger
drätselkammaren att, då så befinnes nödigt, därom
utfärda kungörelse, som jämväl skall innehålla uppgift å de tomter, från vilka vattenavlopp till kloaken
skall beredas.
Mom. 2. Senast sex månader efter sådan kungörelses utfärdande åligger det vederbörande husägare att hava, i överensstämmelse med detta reglemente, försett sin fastighet med avlopp till kloakledningen i gatan. Har icke inom förberörda tid
detta blivit verkställt äger drätselkammaren att hos
byggnadsnämnden anmäla förhållandet för den
åtgärd, vartill 10 § 2 mom. Byggnadsordningen
föranleder.
Mom. 3. Vad ovan stadgats gäller även angående
utsträckning eller förändring av redan befintlig ledning.

§5.
Mom. 1. Det åligger dels fastighetsägare att städse
noggrannt vårda och renhålla alla rörledningar med
tillbehör, som förekomma inom egendomen samt
övervaka, att vattenlåsarna äro fyllda med vatten,
ävensom att fortast möjligt låta avhjälpa varje uppkommande bristfällighet, och dels en var, till vilkens begagnande kloakledning med tillbehör blivit upplåten, att över densamma utöva dylik vård
och tillsyn, allt vid äventyr, som stadgas i ordningsstadgan för stadens kloakverk.
Mom. 2. Fasta ämnen, såsom köksavfall, aska, sopor, sand och dylikt, få ej nedkastas i avloppsledningar eller brunnar, vid äventyr, som ovan nämnts.
§6.
Mom. 1. Därest avloppet i gatan består av två särskilda ledningar, den ena avsedd för spillvatten och
den andra för rägnvatten, skall även vid nya tomtledningars utförande samma uppdelning iakttagas.
Till den djupare spillvattenledningen skall därvid
ledas dels allt förorenat vatten såsom från köksvaskar, tvättstugor, badrum, vattenklosetter, gårdsvattenkastare och dels avloppen från källare. Till
rägnvattenledningen ledes endast rägnvatten och
sådant rent avloppsvatten, som av drätselkammaren kan befinnas lämpligt att ditledas.
Mom. 2. Rägnvatten från stuprör må å gård avledas över eller under markytan, men skall åt gatusidan i täckt ledning föras till rägnvattenledningen.
Mom. 3. Ledningsrör med tillbehör skola inom
egendomar vara av gjutet järn, bestruket med
skyddsämne, som av drätselkammaren prövas
lämpligt, utom underjordsledningar, som utföras
av stengodsrör och vilka ej utan särskilt medgivande må givas mindre än 15 cm. diameter.
Mom. 4. Alla ledningsrör skola vara frostfria. Vid
anordnande av underjordiska vattenlås skall vattenytans djup under markytan utgöra minst 1,2 m.

Mom. 5. Avlopp från restaurationer, charkuterier,
större tvättinrättningar och andra dylika anläggningar skola förses med fettavskiljare. Avloppsvatten från fabriker e. d., som är skadligt eller innehåller hälsovådliga ämnen, skall innan det må
utsläppas i kloakledningarna behandlas enligt drätselkammarens särskilda bestämmande.
Mom. 6. Fallrör med mera än en tilloppsöppning
skall förlängas uppåt och utmynna i fria luften.
Mom. 7. Enskild ledning må endast utföras av den,
som, på grund av styrkt arbetsskicklighet och ordentlighet, till entreprenör för utförande av kloakledningar åt enskilda antagits av drätselkammaren,
vilken för kloakledningsentreprenörerna utfärdar
instruktion.
§7.
Anläggande inom offentliga eller enskilda fastigheter av kloakledningar, som skola förbindas med
stadens kloakverk, må ej ske, förrän anmälan från
vederbörande fastighetsägare blivit av drätselkammaren godkänd, vid ansvar, som i ordningsstadgan
för stadens kloakverk angives.
I anmälan, vilken skall i två exemplar å kloakverkets
kontor inlämnas, skola uppgivas:
a) fastighetens tomt- och adressnummer;
b) de olika ställen, från vilka vatten skall avledas
och vattnets beskaffenhet; samt
c) entreprenören.
Formulär till anmälan tillhandahållas å kloakverkets
kontor.
§8.
Sedan enskild ledning anmälts färdig, skall densamma, så snart ske kan, med den allmänna ledningen förenas och besiktning verkställas av vederbörande tjänsteman vid kloakverket. Innan ledning efter sålunda verkställd besiktning godkänts,
må den ej tagas i bruk vid äventyr, som stadgas i
ordningsstadgan för stadens kloakverk. Att ledning

vid besiktning godkänts innefattar ej, att drätselkammaren ansvarar för arbetets bestånd.
Drätselkammaren är berättigad att låta kontrollera
pågående kloakarbete samt besiktiga enskild ledning, när den så finner nödigt. Om det härvid befinnes erforderligt att avtäcka verkställd jordfyllning,
skall detta af fastighetsägaren eller, om denne vägrar, på hans bekostnad genom drätselkammarens
försorg ombestyras.
Alla besiktningar enligt denna paragraf ske kostnadsfritt.
§9.
Önskas godkänd ledning utsträckt eller på något
sätt förändrad, skall anmälan därom göras och
godkännande av anmälan avvaktas, på sätt här
förut i § 7 för anläggande av kloakledning är stadgat, vid ansvar, som i ordningsstadgan för stadens
kloakverk angives.
§10.
För den skada, som kan uppstå genom tillfälliga
avbrott eller uppdämningar i vattenavloppet är staden ej ersättningsskyldig.
§11.
För kloakverkets befattningshavande gälla av drätselkammaren utfärdade instruktioner och bestämmelser.
Befattningshavande vid kloakverket äger icke att
fordra eller mottaga något slag av gra-tifikationer
eller ersättning av enskilda för fullgörande av sina
åligganden och ej häller att för enskilda utföra arbete eller vid sådant biträda.
§12.
Ägare av med stadens kloakverk förbunden kloakledning, är skyldig att ställa sig till efterrättelse ej
endast detta reglemente utan även de föreskrifter,
som drätselkammaren kan finna nödigt att i särskilda fall meddela.

