AVLOPPSINVENTERING
Frågor och svar
Miljöförvaltningen

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

Mitt avlopp är nytt, ska det verkligen ingå i
inventeringen?
Ja, det ingår också i inventeringen. Även nya
avloppsanordningar kan fungera bristfälligt och
det är fler faktorer än ålder som påverkar
funktionen. Regelbunden tillsyn och skötsel är
viktigt för att ditt enskilda avlopp ska fungera bra.
Under inventeringen kontrollerar vi därför bland
annat detta.
Varför ska ni inventera mitt avlopp men
inte min grannes på andra sidan vägen?
Vi inventerar ett begränsat antal fastigheter varje
år och arbetar områdesvis. Därför har det ibland
hänt att en fastighet på ena sidan vägen har
inventerats men inte grannen mitt emot. Fram till
2022 ska samtliga fastigheter med enskilda
avlopp vara inventerade, även din grannes.
Varför ska jag skicka in enkäten? Har inte
kommunen redan alla papper?
Det är inte säkert att vi har alla uppgifter som rör
ditt avlopp, framförallt om det är äldre. Det kan
också ha gjorts om utan att vi har fått reda på det.
I enkäten finns dessutom frågor om fastigheten
som vi saknar information om, till exempel
vattenförsörjning. Därför ser vi gärna att du
skickar in enkäten.

Kontaktuppgifter
Miljöförvaltningen
Tel: 031 – 315 17 10
Epost: miljo@molndal.se

Varför tar ni ut en avgift? Jag har ju inte bett er att komma ut.
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för de enskilda avloppen och andra miljöfarliga
verksamheter som finns i Mölndals stad. Nämnden har därför ett uppdrag att ha tillsyn på
avloppen oavsett om en fastighetsägare efterfrågar det eller inte. Miljönämnden ska också ta ut
en avgift för den tid det tar att handlägga ditt ärende. Som fastighetsägare är du skyldig att
betala för tillsyn och handläggning, även om du inte bett om att få ditt avlopp kontrollerat.
Jag har bara ett handfat i mitt fritidshus, måste jag verkligen betala avgiften?
Ja, avgiften måste du betala ändå. I avgiften ingår bland annat arkivinventering och andra
förberedande moment, eventuellt besök på plats samt skrivelser och övrig administrativ
handläggning av ditt ärende.
Hur väljer ni ut vilket område som ska inventeras?
Vi prioriterar utifrån områdenas känslighet, det vill säga där bristfälliga avlopp kan ställa till
störst problem ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Tät bebyggelse eller närhet till skyddsvärda
vattendrag är exempel på sådant vi lägger in i vår bedömning. Vi inventerar inte områden som
är aktuella för kommunal anslutning.
Jag har inget vatten indraget, varför får jag ett utskick om inventering?
Utskicket går till samtliga fastigheter med någon form av bostadshus och informationen hämtas
från kommunens kartprogram. Eftersom det inte finns uppgifter om vatten är indraget eller inte
får även de utan vatten ett brev. Vi ser gärna att du ändå fyller i enkäten så vi får ta del av din
information. Du debiteras inte för det.
Jag har frågor, vem ska jag kontakta?
Kontakta din handläggare om du har fått en sådan. I annat fall kan du ringa vår servicetelefon
(se första sidan).
Varför ska avloppen inventeras?
Avloppsvatten innehåller näringsämnen och smittämnen/bakterier och behöver renas för att inte förorena
vattenbrunnar, marken eller sjöar och vattendrag. Miljönämnden tog under 2009 ett beslut om att

alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras och åtgärdas om de är bristfälliga.
Varför får jag betala mer än min granne?
Hur mycket du betalar beror på handläggningstiden. En grundavgift på 1 808 utgår alltid och avgiften tas
ut per enskilt avlopp och inte per fastighet. I den avgiften ingår det arbete som vi gör när vi till exempel
granskar information från arkivet och enkäten du skickar in samt andra förberedelser.
Om det behövs ett platsbesök eller ytterligare handläggning för att vi ska kunna göra en bedömning av
ditt avlopp, blir också avgiften större.

