


• Arbetet inleddes under 2006 och 

avslutades 2015

• 75% av avloppen var underkända 

• Många 2 kb, fler stenkistor

• Förhållandevis få direktutsläpp

• Där fanns klar skillnad på vissa 

delar av kommunen 

• Räknar med ca 2700 små avlopp
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Inventeringen
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Vad innehåller avloppsvatten 

• Övergödande ämnen                                          Smittämnen, bakterier och virus

• Syre förbrukande ämnen                                     Miljöskadliga ämnen 
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Avloppsfraktioner



Tillsyn av små avlopp

• En tillsynsplan finns och är antagen, 2020 besöktes ca 140 

fastigheter och 2021 väntas den summan bli något högre

• Samtliga avlopp är klassade i ett system och årtal för nästa 

besök finns inlagt

• Geografisk hänsyn, sjönära, grannar mm

• Användning av befintligt avlopp, samma som vid anläggandet?

• Framtida utbyggnad av VA eller samfälligheter
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• A- Markbaserad rening

• B- Slutna tankar

• C- Minireningsverk

• D- Samfälligheter

• E- Gemensamhetsanläggningar 

• F- Bdt-avlopp

• F- Ej avlopp

Tillsynsgrupper



• Miljöbalken

• Allmänna råd från 

Naturvårdsverket/HaV

• Kommunala riktlinjer

• Kommunala VA-planen

• HaV:s tillsynsvägledning

• Normal och hög skyddsnivå

• Vattentjänstlagen
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Lagstiftning m.m. 
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Kommunal VA-plan
• Antagen av Kommunfullmäktige
• Är i fyra delar 
• VA-översikt
• VA-policy
• VA-plan
• Utförandedel

• Revideras under 2021 och hålls aktuell med 
regelbundna möten



I väntan på utbyggnad

• Endast riktigt dåliga anläggningar behöver byggas om:

• Överföringsledning Torne på gång

• Grännaforsa, Härlöv och omgivningar utreds mer under 

2021
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• Tillsynen är mer baserad på 

faktiska förhållanden på 

fastigheten

• Permanent eller fritidsbostad

• Antalet boende

• Placering av avloppet

• Belastning av avloppet

• Tillsyn  sker både enligt tillsynsplan, samt 

efter  klagomål 

Skillnad mellan inventering och tillsyn



”Klarar sig” mitt avlopp
• Ja om…

• Anläggningen har tillstånd.

• Avloppet fungerar som avsett.

• Följer de allmänna råden.

• Uppföljer eventuella krav om hög skyddsnivå.

• Anläggningen följer de kommunala riktlinjerna.

• VA-planen tillåter fortsatt användning av små avlopp.
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Avgift

• Enligt miljöbalken 27:1 § pkt 1 har 

tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift.

• Timtaxa, 940 kr/timme.

• Mindre arbete = färre timmar debiteras!
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Hur går tillsyn till?
• Information 
• Besök
• Brev om bedömning
• Beslut
• Ev. uppföljning
• Nytt tillsynsår 

fastställs utifrån 
resultat



•
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Tillsynsbesök
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• Vi utgår från befintligt tillstånd.

• Vi gör platsbesök, lyfter på alla 

lock vi hittar och gör en allmän 

bedömning av anläggningen och 

omgivningarna.

• Inspektionsrapport om vår 

bedömning går ut och vi sätter 

nytt tillsynsår alternativt sätter 

en datum när anläggningen inte 

får användas längre.

Tillsyn grupp A, 
markbaserad 

rening
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• Vi utgår från gällande 

tillstånd.

• Vi gör ett platsbesök och 

kollar även upp 

tömningshistoriken samt 

gör en bedömning om en 

sluten tank fortfarande är 

den bästa lösningen på 

platsen.

Tillsyn grupp B, 
slutna tankar 
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• Vi utgår från gällande tillsyn och 

stämmer av med inlämnade 

uppgifter.

• Vid behov gör vi platsbesök där vi 

främst fokuserar på 

utsläppspunkten (2019).

• Om vi årligen får in driftsrapporter, 

kan vi glesa på tillsynsåren.

• Oftast lägre tillsynsavgift för 

minireningsverken då driftsrapport 

finns.

Tillsyngrupp C, 
minireningsverk



Slamavskiljare
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Exempel på kontroll av 3 kb



Fördelningsbrunnar
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Luftningsrör



Allmän lokalisering
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Grundvattenrör
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Problem vid tillsynsbesöket

• Prydnadssaker och blomkrukor ovanpå lock

• Fastrostade skruvar och sprintar

• Lock som ligger under marken

• Elstängsel

• Anläggningar som saknar delar
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