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 orsakar
risk för förorening av grannarnas dricksvatten, luktproblem och
övergödning av våra vattendrag och havet.
Målet är att alla i kommunen ska ha bra rening av sitt avloppsvatten
och att miljön i Uddevalla ska förbättras.

Har du frågor om avlopp?
Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad!
Telefon växel: 0522-69 60 00
Servicetelefon, miljö: 0522- 69 73 00
E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se
Mer information
Mer information och länkar till intressant
läsning finns på vår hemsida,
www.uddevalla.se/egetavlopp
Besöksadress:
Varvsvägen 1
Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se

Kontroll av ditt avlopp
Information och
svar på vanliga frågor
inför kontroll

Sida 2

Sida 3

Miljö och Stadsbyggnad kommer inom kort att kontrollera er
avloppsanläggning. Här finns information och svar på vanliga frågor
kring kontrollen.

Vad ska kontrolleras?

I brevet du fått finns de uppgifter som kommunen har i arkiv om ert
avlopp. Nu är det dags att se över så att avloppet fungerar som det var
tänkt. Miljö och Stadsbyggnad kommer därför att kontrollera ert avlopp.

Fyll i enkäten för er fastighet
För att få så riktiga uppgifter som möjligt om ert avlopp, ber vi er att
fylla i den bifogade enkäten. Det underlättar för oss när vi gör kontrollen
på plats. Skicka tillbaka enkäten till oss så snart som möjligt. Var snäll
och fyll i enkäten så fullständigt som möjligt.
Om det finns arrendetomter på fastigheten vill vi få uppgifter om namn
och adress till arrendatorerna så snart som möjligt, så skickar vi
informationen vidare till dem.

Har jag ett godtagbart avlopp?
Många tidigare vanliga lösningar som markbäddar och infiltrationer med
ansluten vattentoalett uppfyller inte dagens krav eftersom de kan sakna
viktiga delar eller helt enkelt ha slutat att fungera. Du kan själv
kontrollera din avloppsanläggning innan du skickar in enkäten till oss
genom att följa checklistan ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?”.
− Om ni anser att ert avlopp är ”grönt” kan ni skicka tillbaka
enkäten tillsammans med den ifyllda checklistan. Då kommer vi
ut och gör den planerade kontrollen av ert avlopp.
− Om det visar sig att ert avlopp är gult eller rött kan ni på enkäten
kryssa i rutan om att ni istället tänkter ordna nytt avlopp inom 2
år. Om vi inte behöver göra något besök kommer avgiften att
sättas ned.

Vid besök kommer vi att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som
finns på er fastighet och hur den fungerar. Detta görs exempelvis genom
kontroll av slamavskiljare, T-rör, luftningsrör och utsläppspunkt.
Brunnslock ska vara lätta att komma åt för kontrollen, och tyngre stenar
eller dekorationer ska avlägsnas. Om vi inte kan kontrollera avloppet vid
besöket krävs ytterligare besök vilket innebär högre avgift. Vi behöver
inte komma in i ert hus. Det är inte nödvändigt att ni är med vid besöket,
men vi ser det som positivt om ni kan och vill vara med.
Om vi inte hör något från er kommer vi ändå att gå in på er fastighet och
kontrollera avloppsanläggningen. Vi har enligt Miljöbalken 28 kap 1 §
rätt att få tillträde till er fastighet

Vad händer efter kontrollen?
Efter kontrollen kommer ni att få ett protokoll med en bedömning av er
anläggning. I de fall reningen av avloppsvattnet bedöms otillräcklig,
kommer krav att ställas på er som fastighetsägare att åtgärda
avloppsanläggningen inom en viss tid, 1-3 år.
Det kan vara gynnsamt, både ekonomiskt och miljömässigt, att göra en
gemensam större avloppsanläggning tillsammans med grannar.

Avgift
Efter kontrollen kommer ni att få en faktura på avgiften för tillsyn och
handläggning, enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften
för en normal kontroll omfattar planering, utskick, körtid, praktiskt
inventering i fält, rapportskrivning med ev. åtgärdskrav, dataläggning,
information, expediering samt fakturering.

