
Informationsmöte

Enskilda avlopp



Allmän information
• Ca 700 000 fastigheter har enskilt avlopp i Sverige (2017)
• Ca 6500 enskilda avlopp i Uddevalla
• Tillsyn har pågått sedan 2007
• Lagkrav sedan 1969
• Stor del anläggningar med vattentoalett och endast slamavskiljning, 

olagligt sedan 1969
• Orenat avlopp riskerar sprida smittämnen och miljö- och hälsofarliga 

ämnen, samt att bidra till övergödning. 
• Från lagtexten (9 kap 7 § 1st Miljöbalken): ”Avloppsvatten ska 

avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att inte 
olägenhet för människor hälsa eller miljön uppkommer. För detta 
ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar 
utföras”.



Problemen med avlopp



Problemen med avlopp
• Riskerar förorena grundvatten, en av våra viktigaste 

resurser
– Bakterier, virus

• Bidrar till övergödning av sjöar och hav
– Fosfor, kväve, syreförbrukande ämnen

• Lukt
– Stillastående vatten, otillräcklig luftning
– Skapar luktproblem som inte är särskilt trevliga



Problemen med avlopp
• Toalettvatten innehåller hög halt

– Bakterier
– Näringsämnen (ex. fosfor & kväve)

• Bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
– Lite näringsämnen
– Mycket vatten
– Syreförbrukande ämnen (luktproblem)
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Tillsynsmetodik i Uddevalla



Tillsyn
• Områdesvis



Tillsyn
• Inleds med informationsmöte



Tillsyn
• Kommunicerar innan vi

åker ut 
• Avgiftsbelagd



Dåligt/bristfälligt avlopp?
• Eget initiativ för att förbättra avloppet
• Ansökt, anlagt och godkänt innan 

planerat tillsynsbesök



Tillsyn
• Områdesvis
• Inleds med informationsmöte
• Eget initiativ för att förbättra avloppet
• Avgiftsbelagd





Rött avlopp

• Saknar tillstånd
• Endast slamavskiljare
• Eget initiativ innan tillsynsbesök
• Förbud, avgiftsbelagd



Gult avlopp

• Har tillstånd
• Äldre än 5 år
• Eget initiativ innan tillsynsbesök
• Tillsyn, avgiftsbelagd



Grönt avlopp

• Har tillstånd
• Nyare anläggningar, slutna 

tankar och torrtoaletter (endast 
BDT)

• Inga krav i dagsläget



Anläggningstyper
Markbädd/Infiltration (fosforfälla/fällning 
för högre reningsgrad)



Anläggningstyper
Minireningsverk/kompakta lösningar



Anläggningstyper
Källsorterande



Vad händer nu?
• Rött avlopp

– Ansök om avlopp och anlägg när ni fått 
tillstånd.

– Beslut om förbud fattas efter det 
planerade tillsynsbesöket

• Gult avlopp
– Avvakta tillsyn alternativt ansök om nytt.
– Tillsyn året efter informationsmötet

• Grönt avlopp
– Inga krav i dagsläget



Ny ansökan?
• Hör gärna av er innan ni skickar in 

ansökan
• Boka tid för platsbesök
• Kolla om grannar är i samma situation



Mer information
uddevalla.se/egetavlopp
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