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• Riksdagens 16 miljömål.

• Många enskilda avloppsanläggningar i kommunerna är undermåliga.

• Bristfälliga avlopp kan vara en risk för människors hälsa.

• Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avloppsanläggningen uppfyller gällande lagkrav och 
utsläpp av avloppsvatten definieras enligt 9 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) som miljöfarlig 
verksamhet. Avloppsvatten ska renas eller tas omhand så att människors hälsa eller miljön inte tar 
skada.

Varför avloppsinventering behövs



Inventeringsområden 2020

Söderköping- Från Lagnöbron in mot Söderköping Valdemarsvik – Mellan Valdemarsvik och gryt



• Inspektion kommer att ske någon gång 
mellan april – september.

• Bedömning meddelas i en inspektionsrapport.

• Anläggningar som döms ut får ett utsläppsförbud.

Vad händer framåt?



• Grönt avlopp – Inspektionsrapport 
med eller utan uppföljning.

• Gult avlopp – Förbud 2 år.

• Rött avlopp – Förbud 1 år. Har man 
kryssat sig röd kommer vi inte göra 
något besök i inventeringen.

Är ditt avlopp grönt, gult 

eller rött?



• Tillräcklig volym

• T-rör

• Fungerande slamavskiljning

• Nivån

• Skick på slamavskiljare

Slamavskiljare



Fördelningsbrunn



Efterföljande rening

Infiltration

Markbädd



Minireningsverk



• Inga åtgärder på avloppet får göras innan ni har fått ett tillstånd från 
miljökontoret. 

• Många gamla avloppsanläggningar saknar tillstånd.

• Åtgärder utan tillstånd är förenat med miljösanktionsavgift. I värsta 
fall behöver också den nya avloppsanläggningen göras om.

• 6 veckors handläggningstid, från komplett ansökan.

• Avgift för handläggning av avloppsansökan tas ut enligt 
kommunens taxa. Ingår INTE i avgiften för inventeringen.

Söka tillstånd för att åtgärda avlopp



Vad behövs för en komplett ansökan?
Markbädd
- Längd och tvärsektionsritning 

(bäddkonstruktion)
- (Produktblad eller motsvarande)

Infiltration
- Längd- och tvärsektionsritning 

(bäddkonstruktion)
- Resultat från jordprov
- (Produktblad eller motsvarande)

Minireningsverk
- Efterpolering
- Produktblad eller motsvarande

Sluten tank
- Vakuumtoalett

• Fastighetsuppgifter

• Dimensionering

• Avstånd (vattenkällor, sjö/

vattendrag, grundvatten)

• Situationsplan



Exempel
SituationsplanLängd- och tvärsektionsritning



Exempel på bristfälliga anläggningar som vi träffat på under 
tidigare års inventeringar

Bilder











Miljökontoret
miljo@soderkoping.se

tel. 0121-184 90 (tis-fre kl 08:00-9:30)

Kontakt
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