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Inventering av enskilda avlopp i Forshaga och Munkfors 
kommuner 2020-2023  
 
 
I slutet av 2019 beslutade miljö- och byggförvaltningen att söka stöd hos 
Länsstyrelsen i Värmland för att inventera enskilda avlopp. Ansökan beviljades 
och inventeringen kommer genomföras under 2020. En godkänd ansökan gör det 
möjligt för oss att genomföra inventeringen utan att ta ut en tillsynsavgift från 
fastighetsägaren.   

Varför ska avloppen inventeras? 

Syftet med inventeringen är att minska övergödningen av sjöar och vattendrag 
samt minska risken för smittspridning till yt- och grundvatten. Anläggningar med 
dålig reningsförmåga riskerar att förorena ytvatten och vattendrag, samt orsaka 
algblomning och övergödning. Genom att inventera avlopp, kan en bedömning 
göras på om avloppet uppfyller dagens krav på rening. Det är fastighetsägarens 
ansvar att se till att avloppsanläggningen uppfyller gällande lagkrav.  

Varför får du det här brevet? 

Alla Sveriges sjöar, vattendrag klassificeras utifrån vattnets status. Du får detta 
brev för att du äger en fastighet som finns i ett av de områden som är 
klassificerat med en betydande påverkan avseende övergödning-näringsämnen. 
Det är dessa områden som har högst prioritet då det kan ställa till störst 
bekymmer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Det är vattenmyndigheten som 
ansvarar för klassificeringen av vattnet inom respektive vattendistrikt, men 
arbetet utförs i stor utsträckning av länsstyrelserna.  

Hur kommer inventeringen gå till? 

Inventeringen är indelad i tre moment:  
 

1. Enkätundersökning genomförs under sommaren. I enkäten fyller du i 
uppgifter om ditt avlopp. Finns det flera hus med samma 
fastighetsbeteckning ska samtliga hus redovisas. Behövs fler enkäter finns 
de att hämta på kommunens hemsida. Om din fastighet inte har indraget 
vatten och/eller avlopp ska du ändå fylla i enkäten och skicka in den till 
miljö- och byggförvaltningen.  
 

2. Inspektion av avloppsanläggningen sker under perioden september-
november. Innan inspektionen kommer ett informationsblad att skickas ut, 
detta för att göra er medvetna om att vi kommer att komma. Om ni vill 
delta vid inspektionen ber vi er kontakta oss då. För att underlätta 
inspektionen ber vi dig att röja bort eventuell växtlighet kring 
avloppsanläggningen. Vid inspektionen kontrollerar vi om 
avloppsanläggningen uppfyller lagkraven.  
 

3. Bedömning meddelas i en inspektionsrapport. En samlad bedömning görs 
utifrån svaren i enkäten, vad som uppmärksammades vid eventuell 
inspektionen samt vilka uppgifter som finns om anläggningen i kommunens 
arkiv.  
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Vad är viktigt att tänka på när jag fyller i enkäten? 

Tillsammans med detta brev bifogar vi den enkät vi vill att du som 
fastighetsägare fyller i. Enkäten ska skickas tillbaka i det bifogade svarskuvertet. 
Bifoga eventuella kopior på beslut, ritningar eller andra handlingar som kan 
beskriva din avloppsanläggning. Har du ingen ritning på avloppsanläggningen är 
det viktigt att du ritar en karta över fastigheten med och avloppsanläggning 
utritad. Du kan själv bedöma om din avloppsanläggning uppfyller kraven. Ta 
hjälp av bifogad checklista: ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?”.  

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 fått reda på det. I enkäten finns 
dessutom frågor om fastigheten som vi saknar information om, till exempel 
vattenförsörjning.  

Jag har inget vatten idag, 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 
några uppgifter om vatten är indraget eller inte får även de utan vatten brev. Vi 
ser gärna att du ändå fyller i enkäten så vi får ta del av din information. 

Vad händer sen? 

Efter inspektionen kommer du att få ett utlåtande där det framgår vad vi noterat 
om avloppsanläggningen. Du har då möjlighet att komma in med kompletterade 
uppgifter eller synpunkter innan vi fattar beslut.  
 
I de fall där reningen av avloppsvattnet bedöms som otillräcklig kommer vi att 
skriva ett beslut om utsläpptsförbud. Förbudet börjar gälla efter ett eller två år 
beroende på anläggningens status och du behöver åtgärda ditt avlopp inom den 
tiden.  

Åtgärda ditt avlopp 

Är du medveten om att din avloppsanläggning inte fyller kraven så kan du ta 
direkt kontakt med en avloppsentreprenör som kan hjälpa dig att ta fram ett 
förslag på lämpliga åtgärder. 
 
Viktigt att tänka på är att du inte får göra ändringar eller anlägga nytt avlopp 
utan att först söka tillstånd eller göra en anmälan och få tillstånd från miljö- 
och byggförvaltningen. Om man anlägger en ny eller ändrar i den befintliga utan 
att söka tillstånd eller göra en anmälan kostar det dig pengar, en så kallad 
sanktionsavgift. Blankett för ansökan finns på kommunens hemsida bland e-
tjänster. Avgift för ansökan om ändring eller nytt avlopp tas ut enligt kommunens 
taxa.  

Jag har frågor, vem ska jag kontakta? 

Kontakta din handläggare om du har fått en sådan. I annat fall kan du ringa 
växeln på 054-17 20 20 eller maila till mbn@forshaga.se.  
 
Mer information om enskilda avlopp finns på avloppsguidens hemsida 
www.avloppsguiden.se.  
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