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Frågor och svar
om avloppsinventering
I det här informationsbladet hittar du en
sammanställning av några vanliga frågor om
miljöförvaltningens avloppsinventering. Om
du inte hittar svaret på just din fråga här eller
om du tycker svaren är otydliga är du
välkommen att kontakta oss.
Min avloppsanordning är ny, ska den
verkligen ingå i inventeringen?
Ja, den ingår också i inventeringen. Även nya
avloppsanordningar kan fungera bristfälligt
och det är många faktorer som kan påverka
funktionen.
Det är alltid en inkörningsperiod innan en
avloppsanordning fungerar optimalt, framför
allt om det rör sig om ett minireningsverk.
Dessutom kan det vara så att eventuella fel
och brister visar sig först efter att den har varit
igång några månader.
En ny avloppsanordning kräver skötsel och
under vår inventering har det visat sig att
många nya avloppsanordningar inte sköts på
rätt sätt.
Varför ska ni inventera mitt avlopp
men inte min grannes på andra sidan
vägen?
Vi genomför vår inventering i geografiskt
avgränsade områden. En väg är en bra
gränsdragare och därför har det hänt att en
fastighet på ena sidan vägen har inventerats,
men inte grannens mitt emot.

Varför måste jag skicka in enkäten?
Kommunen har ju alla papper redan.
Det är inte säkert att vi har papper som gäller
din avloppsanordning, speciellt om den är
gammal. Den kan också ha gjorts om utan att
vi har fått reda på det.
I enkäten tas dessutom andra frågor upp som
vi saknar information om idag, till exempel
om din vattenförsörjning. Därför ser vi gärna
att du skickar in den.
Varför tar ni ut en avgift? Jag har ju
inte sagt till er att komma ut.
En enskild avloppsanordning är en miljöfarlig
verksamhet precis som mekaniska verkstäder,
bensinstationer och liknande. Det innebär att
tillsynsmyndigheten har en skyldighet att ha
tillsyn på den.
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för de
enskilda avloppsanordningarna som finns i
Mölndals stad. Nämnden har därför ett
uppdrag att ha tillsyn på dem och ska göra det
oavsett om du som fastighetsägare efterfrågar
det eller inte.
Miljönämnden ska också ta ut en avgift för
den tid det tar att handlägga ditt ärende. Du
som fastighetsägare är skyldig att betala för
tillsyn och handläggning, även om du inte bett
om att få din avloppsanordning kontrollerad.
Jag har bara ett handfat i mitt
fritidshus, måste jag verkligen betala
avgiften?
Ja, avgiften måste du ändå betala.
I avgiften ingår bland annat arkivinventering
och andra förberedande moment, eventuellt
besök på plats samt skrivelser och övrig
administrativ handläggning av ditt ärende.

Vi kommer att besöka samtliga fastigheter
med enskilda avloppsanordningar, även din
grannes, bara vid ett senare tillfälle.
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Hur väljer ni ut vilket område som ska
inventeras?
De områden vi fokuserat på hittills är de som
inte är aktuella för anslutning till kommunalt
vatten och avlopp. Det är också områden där
man kan förvänta sig ett stort antal bristfälliga
avloppsanordningar.
I övrigt är det fråga om områden som till
exempel ligger nära skyddsvärda vattendrag
eller har tät bebyggelse med många vattenbrunnar.
Jag har inget vatten indraget, varför
får jag utskick om inventering?
När vi gör utskick för de områden som ska
inventeras tar vi först fram en lista på de
fastigheter där det finns någon form av hus.
Informationen hämtar vi genom kommunens
kartprogram. I programmet saknas uppgifter
om vatten finns indraget eller inte.
Ibland händer det att utskicket även går ut till
de som helt saknar avlopp. Vi ser gärna att du
ändå fyller i enkäten och skickar tillbaka den
med svarskuvertet så vi får ta del av din
information.
Jag har fått papper från er som jag inte
förstår. Vad ska jag göra?
Om du inte förstår vad som står i brevet som
vi har skickat till dig ska du kontakta den
person som är din handläggare. Du hittar
namn och telefonnummer längst upp till
vänster på första sidan i brevet.

Varför ska avloppen inventeras?
Miljönämnden tog under 2009 ett beslut om
att avloppsanordningarna i kommunen ska
inventeras och åtgärdas om de är bristfälliga.
Avloppsvatten innehåller näringsämnen och
smittämnen som behöver renas för att inte
förorena vattenbrunnar eller marken och
vattendragen i naturen. I kommunen finns en
hel del gamla avloppsanordningar som inte
renar avloppsvatten tillräckligt bra. Det finns
också avloppsanordningar som inte sköts på
rätt sätt och därför inte renar avloppsvattnet
tillräckligt bra.
För att komma tillrätta med de bristfälliga
avloppen i kommunen och öka kunskapen om
avlopp hos fastighetsägare har vi alltså börjat
inventera de enskilda avloppsanordningarna.
Varför får jag betala mer än min
granne?
Hur mycket du måste betala beror på hur lång
tid det tar att göra en bedömning av ditt
avlopp. En grundavgift på 1 770 kr utgår
alltid. Avgiften tas ut per avloppsanordning
och inte per fastighet. I avgiften ingår det
arbete som vi gör när vi granskar information
från arkivhandlingar och enkäten du skickar
in.
Om det behövs platsbesök eller ytterligare
handläggning för att vi ska kunna göra en
bedömning av din avloppsanordning, blir
också avgiften större.

Om du inte ser några kontaktuppgifter till
handläggare i brevet kan du alltid ringa vår
servicetelefon, 031-315 17 10. Den är öppen
varje vardag mellan kl. 08.30-10.30.
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