
Postadress Besöksadress Telefon / Fax Org. nr. E-post 

Box 62 Kyrkogatan 2  0532-170 00 (Vxl) 212000-1587 bygg.miljo@amal.se 

662 22 Åmål www.amal.se 0532-17259 

 

Information om tillsyn av avlopp söder Tösse samhälle 
Bygg- och miljönämnden kommer att inventera avlopp söder om Tösse samhälle. Denna 

tillsyn är för att undersöka om fastigheterna har godkända avloppsanläggningar.  

Bygg- och miljönämnden kommer att ta ut en avgift på 1 325 kr för tillsynen.  

 

Om ni vet att er avloppsanläggning inte uppfyller kriterierna kan ni höra av er till 

miljöenheten innan 23/8 2014, då slipper ni tillsynen och därigenom även avgiften för 

tillsynen. Har ni en nyinstallerad avloppsanläggning, kommunal anslutning eller om ni 

inte har någon avloppsanläggning ber vi er att höra av er så att ni kan undvika 

tillsynsbesöket. De som inte hör av sig till miljöenheten kommer att få ett tillsynsbesök 

för vilket det kommer att faktureras 1 325 kr. 

 

Här nedan finns information och svar på vanliga frågor. 

Varför tillsyn? 
Bygg- och miljönämnden har sedan 2008 områdesvis kontrollerat enskilda avloppsanläggningar. 

Under 2014, med trolig start under senare delen av augusti, planeras tillsyn i området från Tösse 

samhälle och söderut mellan E45 och Vänerkusten.  

 

Avloppsanläggningar med dålig funktion kan förorena grundvattnet och närliggande 

dricksvattenbrunnar. Det krävs ofta mycket långa skyddsavstånd mellan dricksvattenbrunnar och 

avloppsanläggningar beroende på mark- och terrängförhållandena. Utsläpp till vattendrag, sjöar och 

hav medför en hög belastning av näringsämnen. Detta bidrar till övergödningen som är ett av våra 

största miljöproblem.  

Vad kontrolleras? 
Vi kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns på er fastighet och hur denna 

fungerar. Bland annat kommer slamavskiljare och efterföljande reningssteg kontrolleras. Brunnslock 

bör vara lätt åtkomliga för inspektion och tyngre stenar eller dekorationer bör avlägsnas.  Om brunnen 

är placerad ute på åker eller gömd på något vis vore vi tacksamma om ni meddelar oss i förväg och 

märker ut den på något vis. Vi behöver inte komma in i några hus. 

Behöver ni vara hemma? 
Det är inte nödvändigt att ni medverkar men vi ser det som positivt om ni kan vara med vid 

inspektionen av er avloppsanläggning. Om ni vill vara med vid tillsynen, kontakta i första hand 

Anneli Persson. 

Vad händer efter inspektionen? 
Efter tillsynen kommer ni att få ett protokoll med en bedömning av er anläggning. I protokollet 

kommer även råd/anvisningar att redovisas. I de fall reningen av avloppsvattnet bedöms otillräckligt, 

kommer det av protokollet framgå inom vilken tidsperiod avloppsanläggningen behöver åtgärdas. 

      VÄND!
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Avgift 
I samband med inspektionsrapporten kommer ni att få en faktura på avgift för tillsyn och 

handläggning, enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften omfattar kontroll av äldre beslut, 

planering, utskick, körtid, praktisk tillsyn, rapportskrivning med eventuella åtgärdskrav, registerföring, 

information och arkivering.  

Avgiften uppgår under år 2014 till 1325 kronor.    

Har jag en godtagbar avloppsanläggning? 
Utsläpp av avloppsvatten regleras av Miljöbalken. Det står bland annat Miljöbalken (12§ 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) att det är förbjudet att släppa ut 

avloppsvatten om det inte har genomgått längre rening än slamavskiljare.  

 

Vi vill uppmärksamma er om att efterföljande reningsanläggningar som markbädd och infiltration har 

en begränsad livslängd. Materialet i dessa reningsanläggningar blir på sikt fosformättat vilket leder till 

att reningseffekten avtar med tiden. Grusfilterbrunn där både WC och BDT är anslutet, uppfyller inte 

dagens krav på rening.  

 

Andra exempel på brister är att tillstånd eller anmälan saknas eller att anläggningen inte uppfyller 

kraven på utformning t ex stenkista som enda reningssteg eller att slamavskiljning finns men 

efterföljande rening saknas. Det kan ibland saknas komponenter som fördelningsbrunn eller 

luftningsrör. 

 

Ni kan själva kontrollera avloppsanläggningen med stöd av det 

”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?”, 

http://husagare.avloppsguiden.se/svea/avloppsguiden_checklista_avlopp.pdf 

 Exemplet visar avlopp med WC, men principen gäller även för BDT-avlopp. 

 

Om ni är medvetna att ni inte har en godkänd avloppsrening, exempelvis att reningssteget saknas eller 

att slamavskiljaren eller avloppet är mycket gammalt kan ni meddela oss och därefter göra en ansökan 

om att förbättra eller göra en ny avloppsanläggning. Vi gör då inget besök på er fastighet och tar inte 

ut någon avgift för tillsyn.  

 

När tillsynen är genomförd kommer de som inte har en godkänd avloppsanläggning få ett 

uppmaningsbrev där de uppmanas att inom en angiven tid inkomma med ansökan om  ny anläggning. 

Ett tillstånd för ny anläggning kostar 5 310 kr (2014 års taxa) 

 

En avloppsanläggning får inte anläggas eller ändras utan tillstånd från Åmåls kommun. 

För mer information, kontakta Miljökontoret. 

Mer information om avlopp 

 www.amal.se  sök på avlopp.  

Kommunens hemsida, här finns information om enskilda avlopp. Här finns även blanketter att 

skiva ut om ni behöver ansöka om tillstånd för ny avloppsanläggning.  

 

 www.avloppsguiden.se 

Enkel och allmän information om avlopp och de regler som gäller för enskilda avlopp. 

Kontaktpersoner för tillsynen  
 

Anneli Persson  Kent Gustawsson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör  T f Miljöchef 

Telefon: 0532- 172 56  Telefon: 0532-172 58 

E-post: anneli.persson@amal.se  E-post: kent.gustawsson@amal.se 

http://husagare.avloppsguiden.se/svea/avloppsguiden_checklista_avlopp.pdf
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