Vårt uppdrag
Miljö- och konsumentnämndes ansvarar för den kommunala tillsynen som
rör miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Vårt arbete handlar om
att skydda vår miljö och människors hälsa från sådant som kan påverka
negativt. Det innebär att vi bland annat har till uppgift att se till att alla
fastighetsägare i kommunen anmäler eller söker tillstånd för att anlägga
enskilt avlopp. Det handlar främst om att skydda vårt grundvatten och
våra vattendrag från föroreningar.
Mer information hittar du också på vår webbplats www.vasteras.se
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 721 87 Västerås

INFORMATION TILL DIG
SOM FASTIGHETSÄGARE
Frågor och svar om enskilda avlopp
Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får från fastighetsägare med små
avlopp. Har du andra frågor är du självklart välkommen att höra av dig.
Ring 021-39 00 00 eller mejla mhf@vasteras.se

Avgifter för ansökan och anmälan
Fastighetsägare som behöver anlägga ett nytt eget avlopp för WC måste enligt
lagen ansöka om tillstånd hos oss. För det får man betala en avgift beroende på
anläggning.
• Vattentoalett med sluten tank, avgift 3 920 kr.

Varför måste ni ha koll på avloppsanläggningar?
Alla hushåll som har ett utsläpp av avloppsvatten, dvs. har rinnande vatten in
i huset och/eller vattentoalett behöver ha en reningssanläggning för avloppet.
Om du inte är ansluten till det kommunala spillvattennätet eller en annan
anläggning som är gemensam för flera hushåll behöver du ha en egen
avloppsanläggning.

• Vattentoalett med avlopp till mark eller vatten för hushåll eller
1-5 personekvivalenter, avgift 5 880 kr.
• Anslutning av vattentoalett till befintligt avlopp, avgift 3 920 kr.
• Inrättande av gemensamt avlopp med vattentoalett för:
– 6-25 personekvivalenter, avgift 7 840 kr
– 26-50 personekvivalenter, avgift 10 780 kr

Gamla dåliga avloppsanläggningar kan förorena yt- och grundvattnet. Det kan
leda till att vattentäkter blir otjänliga och till att vattendrag och sjöar övergöds
och växer igen. Ett av våra uppdrag är att inspektera alla befintliga avloppsanläggningar och se till att de motsvarar dagens lagkrav. Genom vårt arbete, som
styrs av olika lagar bland annat miljöbalken, skyddas naturen, grundvattnet och
din närmiljö.

• Avgift för anmälan för inrättande av avlopp utan vattentoalett eller
dagvattenanläggning, avgift 2 940 kr.

Hur arbetar ni med enskilda avlopp och hur tar ni betalt?

Timpriset och avgifterna för handläggning av olika ärenden är beslutade av
kommunfullmäktige.

Vi gör tillsyn på avlopp som är byggda för 20 år sedan eller tidigare. Vi gör
också tillsyn på avloppsanläggningar som är lite mer tekniskt avancerade som
till exempel minireningsverk eller anläggningar med kemisk fosforfällning. Då
kontrollerar vi att anläggningen fungerar som den ska och att anläggningen fått
den skötsel och underhåll den behöver.

Varför måste vi betala för det jobb ni gör?

När vi gör tillsyn tar vi timtaxa. Taxan är 980 kronor per timme och täcker stora
delar av våra kostnader för vårt arbete. Det handlar om att planera arbetet, ta fram
adressuppgifter, skriva informationsbrev, boka och förbereda inspektion, inläsning
av ärende, besök på plats, skriva inspektionsrapport och ta eventuella beslut.

– 51-200 personekvivalenter, avgift 13 720 kr

• Handläggning av anmälan om ändring av avlopps- eller dagvattenanordning,
avgift 3 920 kr.

Lagstiftningen är tydlig med att tillsyn enligt olika miljölagar inte ska betalas
av samhället, till exempel via skatten. Det är den som förorenar, till exempel
släpper ut avloppsvatten, som ska betala för kontrollen. Den regeln gäller för
alla - företag, verksamheter och privatpersoner. Det är riksdagen som bestämt
att tillsyn och prövning av enskilda avlopp ska bekostas av avgifter och inte av
skattebetalarna.

