Inventering av enskilda avlopp 2021
Du har fått denna information för att du äger en fastighet i området som
miljökontoret kommer att inventera under 2021. Miljökontoret för Söderköping och
Valdemarsviks kommuner har inventerat enskilda avlopp sedan 2016. Nedan kan du
läsa om hur inventeringen kommer att gå till och vad du behöver tänka på. Det är
viktigt att du läser igenom allt för att inte missa viktig information.

Varför inventerar vi avlopp?
För att förhindra att bakterier och smittämnen når
människor och djur via dricksvatten och vattendrag.
För att förhindra utsläpp av näringsämnen som fosfor.
Det handlar inte bara om övergödning av Östersjön,
utan lika mycket om våra närmaste sjöar och bäckar.
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att
avloppsanläggningen uppfyller gällande lagkrav.

Hur kommer inventeringen att gå till?
Inventeringen omfattar fastigheter som saknar tillstånd för avloppsanläggning eller som har
tillstånd som är äldre än fem år. Även om du har tillstånd för din avloppsanläggning och du
bedömer att den fungerar så kommer vi att besöka dig. Inventeringen är indelad i tre moment:
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•Enkätundersökning genomförs under hösten. I enkäten fyller du i uppgifter om ditt
avlopp. Finns det flera hus med samma fastighetsbeteckning ska samtliga hus
redovisas. Behövs fler enkäter finns de att hämta på kommunens hemsida. Om din
fastighet inte har indraget vatten eller avlopp ska du ändå fylla i enkäten och skicka till
miljökontoret.
•Inspektion av avloppsanläggningen sker under perioden april-september. Vid
inspektionen som görs utomhus kontrolleras om avloppsanläggningen uppfyller
lagkraven. Är du hemma får du gärna vara med vid inspektionen, men miljökontoret
gör i första hand obokade inspektioner. För att underlätta för oss att utföra
inspektionen ber vi dig att röja bort eventuell växtlighet kring avloppsanläggningen
och se till att alla lock på brunnar och luftningsrör går att öppna.

•Bedömning meddelas i en inspektionsrapport. En samlad bedömning görs utifrån
svaren i enkäten, vad som noterades vid inspektionen samt uppgifter om anläggningen
från kommunens arkiv.
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Enkätundersökning
Vi vill att du som är fastighetsägare fyller i enkäten som vi bifogat i brevet. Enkäten
ska du sedan skicka tillbaka i det bifogade svarskuvertet med porto betalt senast
den 30 december 2020. Du kan också scanna in enkäten och övriga dokument och
skicka via e-post till miljo@soderkoping.se.
Bifoga eventuella kopior på beslut, ritningar och andra handlingar som kan beskriva din
avloppsanläggning. Har du ingen ritning på avloppsanläggningen så är det viktigt att du
ritar en karta över fastigheten med hus, avloppsanläggning och dricksvattenbrunn
utritat. Du kan själv bedöma om din avloppsanläggning uppfyller kraven. Ta hjälp av
bifogad checklista: ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött”.
Kryssa avloppet som rött i enkäten
Om du bedömer att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens lagkrav och behöver
göras om ska du kryssa rött i enkäten. Detta gäller även om du inte helt tycker att det
stämmer överens med bedömningen enligt checklistan ”Är ditt avlopp rött, gult eller
grönt”.
Kryssar du rött kommer miljökontoret inte att inspektera avloppsanläggningen. Istället
får du möjlighet att ansöka om tillstånd för en ny avloppsanläggning. Skickas ansökan
in till miljökontoret innan den 1 september 2021 kommer ingen avgift för
inventeringen att tas ut. Observera att du ändå måste skicka in enkäten senast
den 30 december 2020.
Om du har kryssat rött i enkäten måste du skicka in ansökan om tillstånd i rätt tid. Om
vi inte får ansökan i rätt tid kommer miljökontoret att skriva ett utsläppsförbud baserat
på ditt enkätsvar och eventuella arkivhandlingar. Detta innebär att du får ett år på dig att
åtgärda eller sluta att använda avloppsanläggningen. I detta fall kommer även
inventeringsavgiften att tas ut.

Tips!
Är din avloppsanläggning från 1980-talet eller äldre är risken stor att den inte
är dimensionerad eller konstruerad på ett sätt som ger tillräcklig rening enligt
dagens krav – även om det finns ett tillstånd för avloppsanläggningen. Då kan
det vara dags att göra om avloppet.

Vad händer sedan?
Uppfyller ditt avlopp dagens miljökrav kommer vi att avsluta vår tillsyn med att du får ett
skriftligt utlåtande och debitera dig för tiden vi lagt ned.
Om ditt avlopp inte uppfyller dagens miljökrav kommer du att behöva åtgärda det. Ett
skriftligt beslut över de brister vi sett vid tillsynen skickas till dig. Du har normalt 1-2 år
på dig att förbättra ditt avlopp beroende på anläggningens status. Om du vill kunna
fortsätta släppa ut avloppsvatten behöver du först åtgärda den befintliga anläggningen
eller göra en ny avloppsanläggning. Gå gärna ihop med dina grannar och gör ett
gemensamt avlopp.

Åtgärda ditt avlopp
Är du medveten om att din avloppsanläggning inte uppfyller kraven så ta direkt kontakt
med en avloppsentreprenör som kan hjälpa dig ta fram ett förslag på lämplig åtgärd.
En lista med exempel på entreprenörer och konsulter bifogas.
Observera att du inte får göra ändringar eller anlägga nytt avlopp utan att först
söka tillstånd eller göra en anmälan och få tillstånd från miljökontoret. Blankett för
ansökan bifogas. Avgift för ansökan eller anmälan tas ut enligt kommunens taxa.

Avgift för tillsynen
Vi beräknar att det tar fyra arbetstimmar för varje fastighet för handläggning och
inventering. De fastighetsägare som skickar in enkäten inom utsatt tid och med tillräckliga
uppgifter, kommer endast betala för två arbetstimmar. Informationen underlättar
miljökontorets arbetsgång. Saknas relevanta uppgifter i enkäten som försvårar miljökontorets arbete får fastighetsägaren betala för fyra arbetstimmar. Finns det fler avloppsanläggningar på samma fastighet betalas avgift för en extra handläggningstimme per
anläggning. Om inspektionen av anläggningen försvåras på grund av kraftig växtlighet eller
otillgängliga lock och brunnar kan det innebära att miljökontoret tar ut en extra avgift.
Timavgiften för 2021 är 875 kronor.

Vill du veta mer?
Mer information om enskilda avlopp och avloppsinventeringen finns på:




www.soderkoping.se
www.valdemarsvik.se
www.avloppsguiden.se

Om du har frågor går det bra att kontakta miljökontorets avloppsgrupp
på 0121-184 90 under telefontiden tisdag - fredag 08.00-09.30 eller
via miljo@soderkoping.se.

