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Uppföljning enskilda avlopp 2013 till jan 2014 

 

I maj 2013 påbörjades arbetet med att kommunicera med de fastighetsägare 
som saknar godkänt avlopp 
 
Under maj – december 2013 skrevs 77 kommuniceringar och 20 föreläggande. 
 
Under sammanlagt 10 dagar i slutet av november fram till december anlitades 
WSP för att hjälpa till med att skriva kommuniceringar och för att förbereda 
kommande förelägganden. 
Under denna tid skrevs 50 kommuniceringar och lika många förelägganden 
förbereddes. 
 
Den 17/1 2014 har 57 föreläggande sänts ut. Ytterligare 20 har sänts ut till den 
31/1 2014. 
 
Under 2013 avslutades totalt 23 avloppsansökningar. 4 av de 23 avslutade 
ärendena är ett resultat på att föreläggande har sänts ut.  

 
Ännu är det få avlopp som inkommit, med anledning av utskickade 
föreläggande.  
 
50 % av de om fått kommuniceringar har hört av sig, några orsaker har varit: 

 Hur man går tillväga, vad förväntas 

 Fastigheten är obebodd 

 Inte rimligt 

 Förlängning av åtgärdstiden 

 Korrigering/ uppdatering vilken avloppsutrustning som finns. 
 

ÅR 2013 2014 Tot. 

Kommuniceringar 77 - 77 

Förelägganden 26 31(20) 57 (77) 

Avloppsansökningar, under hela året 14 0 14 

Avloppsansökningar, kopplade till föreläggande 5 0 5 

Avslutade avlopps ärende, under hela året 23 1 24 

Avslutade ärende, kopplade till föreläggande 4 - 4 

Ärende till Lantmäteriets fastighetsinskrivning 5 (2) 7 
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Hur ser detta ut i förhållande till informationer som redovisades  
2012-12-12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flera av de som klassats som P 1, har blivit lite mer av P2 karaktär, 
1Felstavningar av ortsnamn har gett dubbletter 
2Kommer eventuellt ingå i VA-område eller i område där det kan vara aktuellt 
att anlägga gemensamhetslösningar. 

 *Påbörjas under året 
 

Bedömning av de olika 
avloppen 

 
Antal fastigheter 

Göra återbesök på 
plats/kontakta 
fastighetsägaren/utföra en 
dokumentinventering 

44  * 

Avlopp som bör åtgärdas 
snarast 

141  77 st på g. 10 kvar, 71 472 
 

Avlopp som bör åtgärdas på sikt 312  * 

Mindre åtgärder krävs 110   

Avlopp utförda efter 1980 utan 
ett beslut av Bygg- och 
miljönämnden 

170   

Avlopp godkända vid 
inventeringsdatum av Bygg- och 
miljönämnden 

266   

Enkäter utsända men ej 
besvarade och ej funna i 
dokumentinventeringen 

403 * 

Status dålig/obebott/avlopp 
saknas 

134  * 

Summa 1580   


