Information om enskilda
avlopp
En fastighet som ligger utanför område med kommunalt avlopp måste
ordna med eget avlopp. Eftersom spillvattnet från avloppsanläggningar
är förenade med hälso- och miljöproblem krävs en ansökan eller anmälan om tillstånd. Ansökan/anmälan ställer bland annat krav på reningskapacitet och skyddsavstånd för enskilda avloppsanläggningar.
Människors hälsa och miljö
Ett orenat avloppsvatten (spillvatten)
kan förorena dricksvattenbrunnar, ge
upphov till störande lukt och bidra till
igenväxning av sjöar och vattendrag.
Reningskraven på enskilda avlopp har
gradvis skärpts och äldre avloppsanläggningar är inte längre godkända. Till
exempel är inte slamavskiljare med
endast sedimentation av det fasta avfallet – utan ytterligare efterbehandling av spillvattnet – godkänt.

Ansöka om tillstånd, anmäla en
ändring eller förhållanden då varken tillstånd eller anmälas krävs
För att installera en ny wc-anläggning
(vattentoa) krävs tillstånd, liksom att
flytta eller ändra en befintlig anläggning eller när en avloppsreningsteknik
byts mot en annan teknik. En anmälan
räcker ofta vid ändringar på avloppsanläggningen. Ska mulltoa, förbränningstoa eller torrtoa installeras behövs varken ansökan eller anmälan. Observera
att eget omhändertagande av latrin
(fekalier och urin) alltid ska anmälas till
miljökontoret.

MILJÖKONTORET

Vilken typ av avloppsanläggning
passar min fastighet?
Sökanden bör skaffa sig en översikt
över för- och nackdelar med olika avloppstekniker innan ansökan/anmälan
inlämnas eller entreprenör kontaktas.
Allsidig info finns på Avloppsguiden.se.

Vad ska en ansökan/anmälan
innehålla?
En ansökan/anmälan om enskilt avlopp ska bland annat innehålla uppgifter om inrättandet avser wc med bdtavlopp (bad, disk och tvätt) eller endast bdt och vilken avloppstyp som ska
inrättas. Vidare ska vald avloppsteknik
redovisas, exempelvis sluten tank, infiltration till mark, markbädd (konstgjord infiltration) och om bädden ska
inrättas med eller utan moduler samt
karta som visar placering av avloppsanläggningen. Därtill ska förekomst av
och avstånd till dricksvattentäkter,
sjöar, vattendrag och energi-/bergsvärmepumpar noteras på kartan. En
användbar karttjänst är Lantmäteriets
Min Karta (lantmateriet.se).

Kontroll ovan och under jord
I regel behöver också platsens jordart
analyseras i samband med ansökan.
Analysen kan utföras av sökanden själv
eller av anlitad entreprenör. Undersökningen förutsätter en grävd provgrop på 2,5 meters djup. Miljökontoret
utför inga jordartsanalyser.
Då markens jordarter ofta består av
olika kornstorlek påverkar jordartsblandningen den tid vattnet tar för att
infiltrera ner i marken. Utifrån jordanalysen bedömer miljökontoret ytstorleken (dimensionen) på anläggningen.

Handläggning av avloppsärenden
Utifrån ansökan granskar handläggaren bland annat om avloppsanläggningen är lämplig med hänsyn till platsval, avloppstyp, ytstorlek och teknik
samt om generella skyddsavstånd av
miljö- och hälsoaspekter är uppfyllda.
Miljökontoret besöker fastigheten för
att kontrollera jordarten, om grundvatten förekommer i provgropen,
skyddsavstånd och platsens lämplighet
i övrigt. Grannar inom ett avstånd på
cirka 75 meter från avloppsanläggningen bereds också tillfälle att inkomma med yttrande.

Handläggningstid
Ju mer komplett ansökan/anmälan är
desto snabbare handläggning. Är
handlingar med eventuella kompletteringar tillräckliga är miljökontorets ambition att ett beslut om avloppsanläggningen ska vara sökanden tillhanda
inom sex veckor.

Postadress
Miljökontoret, 781 81 Borlänge
Besök: Palladium, Sveagatan 21

Ägare av ett enskilt avlopp =
ägare av miljöfarlig verksamhet
I miljöbalken (9 kap 1 §) definieras ett enskilt avlopp som miljöfarlig verksamhet.
Detta betyder bland annat att ägare till
en avloppsanläggning är skyldig att ha
kontroll över anläggningen, till exempel ha rutiner för drift och underhåll
enligt lagen om verksamhetsutövarens
egenkontroll (26 kap 19 § miljöbalken).

Miljösanktionsavgift
Att inleda arbetet med en ny avloppsanläggning eller utföra en anmälningspliktig åtgärd på anläggningen utan ansökan/anmälan är förenat med en miljösanktionsavgift. Avgiften på 3 000 –
5 000 kronor, beror på typ av förseelse. Avgiften tillfaller staten.

Avgift för handläggning
Miljönämnden tar ut en fast timavgift
enligt kommunfullmäktigebeslut. För
2021 är avgiften 992 kronor/timmen.
Antal timmar beror på vilken typ av avloppsanläggning som prövas, de vanliga anläggningstyperna har ett fast antal timmar medan andra debiteras per
timme. Till exempel är avgiften för att
inrätta wc- och bdt-avlopp för max 9
personer fast och omfattar 7 timmar.

Mer information
Läs mer på www.borlange.se eller
ring miljökontoret 0243-740 00 alt.
mejla miljokontoret@borlange.se

Telefon Servicecenter
0243-740 00 (vx)

E-post/webb-sida
kommun@borlange.se
www.borlange.se

