
Information till fastighetsägare

7 frågor och svar om 
våra avgifter för avlopp och 

värmepumpar



7 vanliga frågor och svar
Vill du veta mer om hur vi på miljöavdelningen arbetar och vad vi tar 

betalt för? Vi har samlat de sju vanligaste frågorna vi får av 
fastighetsägare som har enskilt avlopp eller som ska installera en 
berg- eller jordvärmepump. Har du andra frågor är du självklart 

välkommen att höra av dig.

Varför måste ni ha koll på avloppsanläggningar och värmepumpar?
Svar: Vårt arbete handlar om att skydda vårt grundvatten och våra 
vattendrag. Det finns gamla avloppsanläggningar som orsakar stora 

föroreningar i vattnet. När det gäller installationer av berg- sjö- och jord-
värmepumpar är detta anmälningspliktigt av flera skäl. Bland annat får 

inte borrhålen för bergvärme ligga för tätt eller för nära vattentäkter. 
Vårt arbete styrs av olika lagar, bland annat Miljöbalken. Reglerna gäller 

för alla; företag, verksamheter och privatpersoner.

Vilken nytta har jag av ert jobb?
Svar: Naturen, grundvattnet och närmiljön vid din fastighet skyddas. 

Dessutom höjer en godkänd avloppsanläggning eller värmepump värdet 
på din fastighet. Vi arbetar ihop med vårt V/A-bolag, Västvatten, för att 

ge er fastighetsägare rådgivning i arbetet med att göra nya avlopp. 

Hur arbetar ni med ansökningar om enskilda avlopp och hur tar ni 
betalt?

Svar: Ägare till fastigheter som inte är anslutna till det kommunala 
avloppsnätet behöver ha en egen reningsanläggning för avloppsvatten. 

Fastighetsägare som vill anlägga ett nytt enskilt avlopp måste söka 
tillstånd. Avgiften är baserad på att vi lägger åtta timmars arbete på ett 

sådant tillstånd och bygger på rådande timpris (se vår hemsida för nuva-
rande timpris). 

Vi har också uppdraget att inspektera alla avloppsanläggningar och se 
till att de motsvarar dagens lagkrav. Årligen utför vi områdesvis tillsyn 

på enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Ofta gör vi en preliminär 
bedömning baserad på en så kallad ”arkivinventering”. I vissa fall utför vi 



inspektion på plats. Vi tar alltid kontakt med de 
fastighetsägare som bor inom det område vi gör tillsyn i. Vi tar betalt 

för den tid det tar att planera, utföra besök och inspektioner och skriva 
beslut. En ”arkivinventering” med preliminär bedömning motsvarar en 
timmes handläggningstid. En inspektion på plats, med allt kringarbete, 

tar sammanlagt tre timmar.

Hur arbetar ni med värmepumpsärenden och hur tar ni betalt?
Svar: Fastighetsägare som ska installera en berg-, sjö- eller jordvärme-

pump måste först skicka in en anmälan till oss. Vi ser på olika förutsätt-
ningar så som rekommenderade avstånd, känsliga vattendrag med mera. 

Finns det inget hinder för installationen skickar vi ett beslut till fastig-
hetsägaren. Med beslutet följer försiktighetsåtgärder som beror på vad 

som finns att ta hänsyn till i området. Vi tar ut en fast avgift mot-
svarande två timmar för alla anmälningar av värmepumpar.

Vad är timpriset?
Svar: Kommunfullmäktige har beslutat om ett timpris som täcker den 

största delen av våra kostnader och timpriset är ett normalt pris i jämfö-
relse med andra kommuner i vår närhet. Se vår hemsida för aktuellt tim-

pris.

Varför måste vi betala för det jobb ni gör?
Svar: Tillsyn av verksamheter och arbetet med att pröva tillstånd ska 
bekostas av företaget eller personen som söker tillståndet eller som är 
föremål för tillsyn.  Den regeln gäller för alla. Det är riksdagen som 

bestämt att tillsyn och prövning av enskilda avlopp och värmepumpar 
ska bekostas av avgifter och inte skattebetalarna.  

Hur kan jag påverka handläggningstiden?
Svar: Handläggningen går snabbare om du läser igenom ansöknings-
handlingarna och ser till att alla efterfrågade uppgifter finns med. Det 
vanligaste skälet till lång handläggning är att vi ofta måste fråga efter 

ytterligare uppgifter. Då tar det också längre tid att få besked. 



Bra att veta om oss på miljöavdelningen
Vårt uppdrag är att skydda vår miljö och människors hälsa från sådant som kan 
påverka negativt. Det innebär att vi bland annat har till uppgift att se till att alla 
fastighetsägare i Uddevalla kommun anmäler eller söker tillstånd för att anlägga 
enskilt avlopp eller installera värmepump. Det handlar främst om att skydda vårt 

grundvatten och våra vattendrag från föroreningar. 

Har du andra frågor än de vi ger svar på här är du välkommen att höra av dig till 
oss. Ring 0522 - 69 60 00 eller mejla till miljostadsbyggnad@uddevalla.se

Mer information hittar du också på vår hemsida 
www.uddevalla.se/miljoavgifter

Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522 - 69 60 00
www.uddevalla.se

september 2014


