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Kontroll av er avloppsanläggning 

Ni har fått detta brev därför att vi vill veta mer om er avloppsanläggning. Miljönämnden i 

mellersta Bohuslän utför inventering och tillsyn av enskilda avlopp i kommunerna Sotenäs, 

Munkedal och Lysekil. Syftet är att ta reda på om anläggningarna uppfyller dagens miljökrav när 

det gäller rening och funktion. Arbetet påbörjas under 2015 med inriktning på fastigheter kring 

de största dricksvattentäkterna. 

Detta brev går av administrativa skäl ut till alla fastigheter inom de berörda områdena, och i 

vissa fall även till fastigheter som ligger strax utanför själva vattenskyddsområdet. 

Inom stora delar av kommunerna gäller generellt hög skyddsnivå även vid befintliga avlopp. Det 

betyder att vi ställer lika höga krav på de avlopp som redan finns som på de som anläggs idag. 

Avloppsenkät 

Vi skickar med en enkät som vi vill att ni fyller i och skickar tillbaka till oss inom en månad. Ett 

svarskuvert med betalt porto finns med i detta utskick. Vi ber er att fylla i uppgifterna även om 

ni har fyllt i avloppsenkäter vid något tidigare utskick. 

Vet ni redan nu att er avloppsanläggning inte uppfyller kraven på rening så markerar ni detta på 

enkäten genom att kryssa i rutan ”Jag är medveten om att min avloppsanläggning inte uppfyller 

reningskraven…”.  

Om ni väljer att själva döma ut ert avlopp så kommer vi att skicka en skrivelse med förbud om 

att släppa ut avloppsvatten. Förbudet träder i kraft efter tre år. Det betyder att inom den tiden 

ska befintligt avlopp ha åtgärdats eller ett nytt avlopp ha anlagts. 

Här nedanför kan ni läsa exempel på vilka avlopp som inte uppfyller kraven på rening, det vill 

säga är underkända. Fler avloppstyper kan underkännas även om de inte finns med på denna 

lista. 

Exempel på underkända avlopp 

 Anordningen saknar tillstånd enligt miljöbalken 

 Enbart slamavskiljare 

 Efterföljande reningssteg är bristfälligt eller har slutat fungera (efterföljande rening kan 

exempelvis vara markbädd eller infiltration) 

 

 

 

Läs gärna mer om inventering och tillsyn på nästa sida 
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Varför inventeras de enskilda avloppen? 

Avloppsvatten från hushåll kan innehålla bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter och 

näringsämnen. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, påverka 

badvattenkvaliteten samt orsaka övergödning. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen är 

anlagd på rätt sätt och på en lämplig plats. En avloppsanläggning måste även skötas och 

underhållas för att den ska fungera och rena avloppsvattnet. Enligt miljölagstiftningen bör 

kommunernas miljöenheter kontrollera enskilda avloppsanläggningar.  

Hur? 

Med hjälp av uppgifter i våra arkiv och de enkäter som ni skickar in samlar vi information om de 

enskilda avloppen i kommunerna. 

Om ni själva dömer ut er anläggning så skickar vi en skrivelse med information om vad ni behöver 

göra. Det krävs tillstånd att anlägga ett nytt avlopp och det krävs en anmälan till kommunen om 

man ska ändra ett avlopp. För båda dessa åtgärder tar kommunen ut en avgift för 

handläggningen.  

Vi utför tillsyn på de fastigheter som inte dömt ut sina egna avlopp. För inventering och tillsyn 

tas en avgift ut. Tillsynen går ut på att kontrollera att avloppet har en godtagbar rening. Tillsynen 

kan leda till föreläggande om åtgärd eller förbud om att släppa ut avloppsvatten.  

Läs mer 

Läs gärna mer om avlopp på Sotenäs kommuns webbsida. Där finns bland annat broschyren 

Avlopp på rätt sätt som beskriver de krav som ställs i Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner. 

På kommunen webbsida finns också blanketter för ansökan om nytt avlopp och anmälan vid 

ändring av befintliga avloppsanläggningar. 

På Avloppsguiden.se finns information om enskilda avlopp, olika avloppslösningar, 

diskussionsforum mm. Här går det även att hitta förklaringar på de flesta ord som beskrivs i 

enkäten. 

 

Frågor? 

Kontakta gärna oss på miljöenheten vid eventuella frågor. 

Kontaktperson: Sara Zanders 

Telefon:  0523-66 40 23 

E-post:  sara.zanders@sotenas.se 
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