Har du frågor om vår kontroll av
avlopp?
Kontakta oss på Miljö och Stadsbyggnad!
Läs gärna mer på vår hemsida eller på
avloppsguiden på nätet.
uddevalla.se/egetavlopp
avloppsguiden.se

Besöksadress:
Varvsvägen 1
Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se

Alla avlopp kontrolleras

Målet är att alla i kommunen
ska ha bra rening av sitt
avloppsvatten och att miljön
i Uddevalla ska förbättras.
Dålig rening syns
Bakterier, näringsämnen och rester av schampo - allt detta och mer
därtill innehåller vårt avloppsvatten. Resultatet av dåligt renat
avloppsvatten syns tydligt som övergödning i våra vattendrag och vid
våra stränder.
Miljö och Stadsbyggnad kontrollerar alla privata avlopp i kommunen.
Anledningen är att flera avloppsanläggningar renar dåligt och medför
risk för förorening av grannarnas dricksvatten, luktproblem och
övergödning av våra vattendrag och havet.
Kontroll av avlopp görs områdesvis för att förenkla för fastighetsägare
att gå ihop och göra gemensamma anläggningar som kan vara både
billigare och fungera bättre. Kontroll görs också vid ägobyte och vid
bygglov, då det oftast blir förändringar i boendet.

Kontrollera själv
Fundera själv på om ditt avlopp är okej genom checklistan: ”Är ditt
avlopp grönt, gult eller rött?” Checklistan finns på vår hemsida.

Behövs förbättringar av ditt avlopp kan du vända dig till oss på Miljö
och Stadsbyggnad redan innan vi hör av oss till dig, så behöver vi inte
starta upp en kontroll. För ett nytt avlopp krävs tillstånd.

Hur går kontrollen till?
Vid kontrollen tittar vi på avloppet på plats och finns det brister ställs
krav på att avloppsreningen förbättras. Många tidigare vanliga lösningar
som markbäddar och infiltrationer som är mer än 20 år gamla med
ansluten vattentoalett klarar inte dagens krav på utsläppsnivåer.
I de fall reningen av avloppsvattnet inte är tillräckligt bra, ställs krav att
fastighetsägare ska åtgärda avloppsanläggningen inom en viss tid,
normalt tre år. När man gör nytt avlopp måste man leva upp till dagens
krav på rening.
Det är bra ekonomiskt och miljömässigt att göra en gemensam större
avloppsanläggning om man behöver göra om sitt avlopp eller så kan man
installera ett kretsloppsanpassat avlopp. En sluten tank för
vattentoaletten räknas som kretsloppsanpassad eftersom sådant
toalettavfall sprids på åkermark i Uddevalla. Läs mer om
kretsloppsanpassade avlopp på vår hemsida.

Avgift
Som vid all tillsyn tas avgift ut för kontroll av avlopp. Avgiften för en
kontroll omfattar bland annat planering, utskick, körtid, inventering i
fält, rapportskrivning med eventuella åtgärdskrav, dataläggning,
information, expediering samt fakturering.

