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Informationsblad till dig som fått ett tillsynsbesök av bygg- och 

miljökontoret och som har ett bristfälligt avlopp 

 

Här följer en kort beskrivning om hur ärendet kring ditt enskilda avlopp kommer gå till: 

 Du har nu fått en inspektionsrapport där det framgår att ditt 

avlopp är bristfälligt och behöver förbättras. Du har även fått 

ett kommunikationsbrev. Om du har synpunkter på 

inspektionsrapporten eller om du vill förmedla något annat 

kan du svara på kommunikationen. Ett sista svarsdatum anges 

i kommunikationsbrevet.  

 

 Dina eventuella synpunkter gås igenom och vi gör en 

bedömning om förhållandena har ändrats. Om bygg- och 

miljökontoret fortfarande bedömer att avloppet behöver 

förbättras, fattas ett beslut om förbud att släppa ut 

avloppsvatten. Förbudet börjar normalt sett att gälla två år 

efter beslutsdatum. Detta innebär att du i normalfallet har två 

år på dig att ansöka om och anlägga ett nytt avlopp. Beslutet 

om förbud kan överklagas till länsstyrelsen. 

 

 Nästa steg för dig som fastighetsägare är att börja fundera på 

vilka tekniska lösningar du ska åtgärda ditt avlopp med. Det finns ett antal olika på 

marknaden. Innan man påbörjar sin nya anläggning måste man dock ansöka om tillstånd som 

utfärdas av bygg- och miljökontoret. Ansökningsblanketter finns på vår hemsida eller kan 

beställas via kommunens växel 0320 21 70 00. Ansökningsblankett och kartblad till 

situationsplanen kan beställas hos bygg- och miljökontoret. På vår hemsida, www.mark.se 

finns även en broschyr om hur ansökningen går till i detalj. Det finns även mycket information 

på www.avloppsguiden.se. Tänk på att börja i god tid, två år går snabbt! 

 

Vi hjälper gärna till med rådgivning och svarar på allmänna frågor kring tekniska lösningar m.m. 

Avloppsteamet har telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 10:00 - 12:00 och nås på telefonnummer  

0320-21 80 80. 

 

På baksidan av detta papper hittar du även ett FAQ med vanliga frågor som vi får in till 

kontoret angående enskilda avlopp. 

 

 

http://www.mark.se/
http://www.avloppsguiden.se/

