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Välkommen till 
information om 
avlopps-
inventering 
2021

Miljöenheten, Samhällsbyggnadsnämnden
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• Det finns ett EU-direktiv.

• För att värna om våra sjöar och 
vattendrag

• Erfarenheterna visar att 60 % av 
avloppen är inte godkända. 

• Samtidigt gör vi kontroller på 
växtnäringsläckage från lantbruk. 

Varför inventerar vi?
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• Orange = Otillfredsställande ekologisk status

• Gul = Måttlig ekologisk status

• Grön = God ekologisk status

• Blå = Hög ekologisk status (inget i Gnesta)
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• Inventering 2 timmar

• Beslut om förbud/föreläggande              
1 timme

• Ansökan för tillstånd 6 timmar

• Taxan 1 141 kr/tim (lön inkl
personalkostnader och OH-kostnader 
bl.a IT, lokaler, utbildning mm) 

• Timtaxan styrs av hur mycket av 
myndighetsarbetet som ska vara 
skattefinansierat. 

Vad tar vi betalt för?



5

Ort
Antal 

timmar
Timtaxa (kr) Kostnad (kr)*

Gnesta 6 1141 6846

Södertälje 9 1276 11484

Nyköping 6 1100 6600

Vingåker 9 1174 10566

Strängnäs
8 978 7824

Trosa 7 1050 7350

Vad kostar ansökan för enskilt avlopp?

* Toalett med utsläpp till mark

• Kostnaderna för handläggning av ett 
tillstånd motsvarar 6h i Gnesta 
kommun. Handläggningstiden i 
omkringliggande kommuner varierar 
mellan 6-9 h 

• Alla kommuner har olika 
förutsättningar och kommunerna tar 
själva fram vilka omkostnader som 
finns för just sin kommun. 

• I Gnesta kommun har SKR:s 
taxemodell använts för att räkna fram 
timtaxan.

• SKR = Sveriges kommuner och 
regioner
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• Kommunalt VA betalas till 100% av 
anslutna fastigheter (ingen 
skattesubvention får ingå enl VA-lagen)

• Inventering av enskilda avlopp ska även 
betalas till 100% av berörda 
fastighetsägare

Kostnader för kommunalt och enskilt avlopp
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Per 20 år Per år

Enskilt avlopp:

Inventering 2282 114

Beslut 1141 57

Ansökan nytt 
avlopp

6846 342

Slamtömning 930

Delsumma 1443

Kostnad 
entreprenad

Ca 100.000 Ca 5.000

Totalsumma, 
enskilt avlopp

6443

Kommunalt* 
avlopp

8262

Enskilt avlopp vs kommunalt avlopp

• Ett avlopp kostar ca 100 000 kronor, något 
mindre för BDT (bad- disk- och tvätt) och 
något mer för WC.

• Summan påverkas även av:

- teknikval 

- om det går att använda delar av befintlig 
avloppsanläggning (exempelvis använda 
befintlig slamavskiljare och endast nyanlägga 
efterföljande reningssteg)

- markens beskaffenhet/terräng (om det 
exempelvis behöver sprängas i berg)

* Beräknat utifrån schablonförbrukning på 150 kbm för en 
vanlig villa med två vuxna och två barn. 
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• Enkät – Finns indraget vatten? Vilka installationer finns i huset? 

• Tillstånd - Finns det något sen tidigare? Hur gammalt? För vilken teknik?

• Slamtömning. - Sker det på fastigheten och när gjordes det senast?

• Göra om självmant. Om fastighetsägare vet att avloppsanläggningen inte 
uppfyller kraven och har fyllt i detta i enkäten, kommer vi inte ut på 
inspektion. Man får då ca 1 år på sig att åtgärda sin avloppsanläggning.

• Brev om datum och tid för inspektion skickas alltid ut ca två veckor innan.

Innan inspektion – handläggning                 
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• Det finns flera olika avloppstekniker, men det vanligaste vi stöter på är 
slamavskiljare med efterföljande markbädd eller infiltration. 

- Vidare i presentationen presenteras de olika stegen av sådana 
anläggningar.

• Torrtoa inspekterar vi inte.

• Sluten tank ska ha nivålarm

Inspektion på plats. Vad tittar vi på?
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• Syfte – renar inte men får bort fast 
material.

• 3 kammare för WC, 2 för BDT

• T-rör ska finnas på utlopp, eftersom 
det hindrar ytslam att åka ut i 
efterföljande reningssteg.

• Väggar ska vara hela

• Inget slam får finnas i sista kammaren

• Vattnet ska vara i nivå med utloppsrör

Slamavskiljare

Ovan en trekammarbrunn med relativt klart vatten i 
sista kammaren, där T-rör även syns.
Nedan en tvåkammarbrunn med tydlig 
slamavskiljning. T-röret är här dolt.
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• Fördelningsbrunn. Finns ibland. Ska 
fördela avloppsvattnet ut i det 
efterföljande reningssteget.

- väggarna ska vara hela, inget slam 
får finnas här i och vatten ska vara i 
nivå med utloppsrör.

• Pumpbrunn. Finns ibland. Används 
när efterföljande reningssteg ligger 
högre upp än slamavskiljare och 
naturligt fall inte kan användas.

- inget slam får finnas här i.

Efterföljande brunnar

Ovan en fördelningsbrunn. Inlopp är på 
vänster sida med en skiljevägg framför de 
två utloppsrören. På vattnets yta finns lite 
slam.
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• I en infiltration tillåts vattnet att, efter rening i anläggningen, ta sig ner i marken mot 
grundvatten.

• Spridarrör ska ha ett avslutande rör, så kallat luftrör.

• Luftrör ska vara torra och utan material, vatten eller slam.

Infiltration som reningssteg
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• Markbädd används vanligtvis när marken inte tillåter vatten att infiltrera, tex vid tät lera. 
När avloppsvattnet renats i anläggningen rinner det ner till uppsamlingsröret och ut till 
utloppsbrunn och vidare till mark eller dike. Notera luftrören som avslut på spridarrör och 
uppsamlingsrör.

• Spridar- och uppsamlingsrör ska ha ett avslutande rör, så kallat luftrör. 

• Luftrör ska vara torra och utan material, vatten eller slam.

Markbädd som reningssteg
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• Luftrör i en infiltration/markbädd ska bidra 
till syresättning av de marklevande 
organismerna som hjälper till med reningen 
av avloppsvattnet.

• I en infiltration/markbädd utan eller igensatta 
luftrör sker ingen rening, endast bortförsel av 
avloppsvatten.

• Vid inventering kontrollerar vi att det finns 
luftningsrör och om de är torra och fria från 
material/slam/vatten. Är dom inte det 
fungerar inte anläggningen som den ska.

• Hjälp oss att lätta på locken innan vi kommer 
ut så att vi kan genomföra kontrollen.

Luftning = syresättning
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• Tunga fordon/boskap – anläggningens 
konstruktion kan tryckas ihop och 
förstöras. 

• Träd eller större buskar- rötter kan leta 
sig in i rören och förstöra anläggningen. 

• Dagvatten till anläggning – leder till 
kraftig överbelastning av anläggningen

• Placeringen - inte anläggas i en svacka 
eller i sank mark eftersom luftning kan 
påverkas negativt av tillflöde av vatten.

Avvikelser som påverkar en avlopps-
anläggningens funktion

Spridarrör som blivit igentäppta av rötter. 
Syresättning av bädden blir i detta fall minimal eller 
omöjlig.
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• Protokoll skickas till hemadress med 
notering om vad vi sett och information 
om anläggningens funktion är ok eller 
inte ok.

• Stämmer informationen? Återkom till 
oss inom tre veckor med synpunkter.

• Därefter skickas beslut om avgift, 
förbud om att släppa ut avloppsvatten 
eller föreläggande om åtgärd.

Efter inspektion 
– vad händer sen?

Exempel på del av ett kontrollkort.
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• Beslut om avgift - om anläggningens funktion bedöms som ok. 

• Förbud om att släppa ut avloppsvatten - om anläggningen bedöms 
som inte ok. Förbjudet att släppa ut avloppsvatten från och med cirka ett 
år efter tidpunkt för kontrollen. Man måste antingen åtgärda avloppet, 
eller inte använda det alls.

• Föreläggande om åtgärd - för mindre avvikelser.

De olika besluten
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• Miljöenheten anger vilken skyddsnivå som råder för din fastighet - vilken 
teknik/sorts anläggning väljer du själv.

• Miljöenheten kan vägleda, men får inte ge teknikspecifika råd. Kontakta 
gärna istället en entreprenör som kan hjälpa dig.

• Avloppsguiden.se är en oberoende sida, som tar upp så gott som alla 
reningsmetoder som finns. 

Ansökan om tillstånd att göra om/anlägga 
avlopp.
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• Ansök på hemsidan via e-tjänst eller blankett.

• En komplett ansökan bidrar till snabbare handläggning.

• Bilagor till ansökan:

1. Situationsplan med anläggningens alla delar inritade, inklusive utlopp 
samt dricksvattentäkter (inom 100 m).

2. Teknisk beskrivning

3. Underhållsplan – egenkontroll

4. Grannyttrande ifall utsläppet är 5 eller närmare från fastighetsgräns 
eller det finns dricksvattentäkt och/eller energibrunn inom 100 m.

Ansökan om tillstånd att göra om/anlägga 
avlopp.
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Tack för visat 
intresse!


