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INFORMATION OM UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN
TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKT VID ANORDNANDE AV ENSKILDA AVLOPP
Utsläpp av avloppsvatten
För utsläpp av avloppsvatten gäller att avloppsvattnet måste genomgå längre gående rening
än endast slamavskiljning. Efter två- eller trekammarbrunnen ska det finnas en godkänd
avloppsanläggning, med exempelvis reningsverk eller markbädd med fosforfälla.*
Avloppsanläggningen ska utföras enligt miljö- och byggnadsnämndens anvisningar och efter
kravnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar (NFS 2006:7).
Inom Orust kommun gäller högsta skyddsnivån för miljöskydd och hälsoskydd.
Tillstånd för nytt avlopp/Anmälan om ändring av befintligt avlopp
För att få anlägga avlopp från toalett fordras tillstånd; för avlopp från bad, disk och tvätt (bdt)
fordras anmälan, likaså vid ändring av befintligt avlopp.**
Ansökan om tillstånd/anmälan lämnas till Miljö- och byggnadsenheten i god tid före åtgärder
vidtas. Anläggningen får inte tas i bruk innan tillstånd lämnats och slutbesiktning utförts.
Ansökan ska innehålla förslag till teknisk lösning, samt situationsplan som visar tänkt placering
av anläggningen. Omkringliggande vattentäkter och befintliga avloppsanläggningar inom en
radie av 100-200meter ska redovisas. Skyddsavstånd av minst 50m skall hållas mellan
avloppsanordningen och närliggande dricksvattentäkter.
För att kunna bedöma om markens beskaffenhet (lera eller sand; djup till grundvattenytan
och/eller underliggande berg m.m.) lämpar sig för föreslagen teknisk lösning, görs en inspektion
av den plats där anläggningen planeras (kräver en grävd provgrop ca 1,5 till 2meter djup).
I de fall då avloppsanläggningen eller tillhörande ledningar hamnar utanför tomtgräns krävs
markägarens tillstånd, lämpligen genom servitut.
Blankett för servitutsavtal kan hämtas på Miljö- och byggnadsenheten.
Servitutsavtal skickas för registrering till Inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriet, Uddevalla.
Beslut
När ansökan inkommit gör Miljö- och Byggnadsenheten en bedömning av om föreslagen lösning
är godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Kompletterande uppgifter kan begäras in om
ansökan inte är fullständig eller om lösningen inte anses uppfylla kraven på godkänd rening.
När ansökan är komplett meddelar Miljö- och Byggnadsenheten, på delegation av Miljö- och
Byggnadsnämnden, beslut och lämnar råd och anvisningar för utförande och skötsel. För
handläggningen utgår en avgift enligt fastställd taxa.
Miljö- och Byggnadsenheten, Orust kommun

* Se 9 kap 7 § Miljöbalken (SFS 1998:808); 12 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).
** Se 13 och 14 § § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).
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