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Små avlopp

Gävle kommun

Linn Westerdahl
Johan Andersson
Miljöinspektörer, Samhällsbyggnad

Handläggare för små avloppsanordningar

Handlägger/tillståndsgivning ansökan/anmälan

Tillsyn på små avlopp, inventeringar

Handlägger klagomål

Information och råd

�Utgår från lagstiftning Miljöbalken
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Miljöbalken
2 kap. 2 § miljöbalken Kunskapsprincipen

Alla som ska anlägga en avloppsanordning ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till anordningens art och omfattning för att 

skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

2 kap. 3 § miljöbalken Försiktighetsprincipen

Alla som ska anlägga en avloppsanordning ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att anordningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

2 kap. 6 § miljöbalken Lokaliseringsprincipen 

Alla som ska anlägga en avloppsanordning ska välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

9 kap. 7 § miljöbalken

Avloppsvatten ska avledas och renas på så sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga 

avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

13 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Det krävs tillstånd för att 

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller

2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.
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Allmänna råden

Avvägningar i enskilda fall

Skyddsnivåer

Lokalisering

Skötsel

Krav i tillstånd
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Skyddsområden

Normal skyddsnivå

� 90% reduktion BOD

� 70% reduktion (P)

� 50 % reduktion (N)
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Hög skyddsnivå för miljö
� 90% reduktion BOD

� 90% reduktion (P)

� 50% reduktion (N)

� Vid hög skyddsnivå krävs fosforavlastning

För att skydda känsliga områden
� Vattenskyddsområde

� Naturskyddsområden

Tillståndsgivning

Bedömning av ansökan utifrån:
- Miljöbalken och Allmänna råd

- Normal eller hög skyddsnivå

- Vattenskyddsområde

- Grannars synpunkter

Vi bedömer det material som kommer in i ansökan

Granskning av entreprenörsrapport
- Anlagt enligt tillståndet?

- Finns de bilder som villkorats i tillståndet?
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Inventering

Utvalda områden enligt inventeringsplan – äldre än 10 år med tillstånd

Ungefär 50% bristfälliga

Föreläggande - kräver mindre åtgärder

Förbud - ny anläggning krävs oftast
- Två år åtgärdstid WC

- Fyra år åtgärdstid BDT

- Entreprenörsrapport godkänd inom åtgärdstiden
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Område Antal fastigheter Genomförda Inventeringsplan

Östveda 80 2015

Ålbo 100 2017

Fors (Bergby) 27 2017

Stackbo (Valbo) 41 2017

Iggön 117 2018

Kågbo
(Hedesunda)

70 2019

Västbyggeby 120 2020

Kommunalt vatten och avlopp

Utbyggnadsområden
- Utredning har skett

- Beslut fattat av Samhällsbyggnad Gävle

Utredningsområden
- Omvandlingsområden, från sommarstugor till permanentboende

- Utpekade känsliga områden
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Plan för kommunalt vatten och avlopp

Område Utredning Utbyggnad

Rörberg 2016

Forsby 2016

Sälgsjön 2018

Heliga landet 2019

Hamrånge 2020

Åbyggeby 2020-2021

Sikvik Ska utredas -

Hakudden Ska utredas -

Furuvik Ska utredas -

Axmar Ska utredas -

Mårdäng Ska utredas
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Vad händer under 2018?

Uppföljning av tidigare inventeringar

- Nya förbud

- Förbud förenat med vite

Uppföljning inom verksamhetsområden för kommunalt VA

- Samarbete mellan Gävle kommun och Gästrike vatten

- Förbud att släppa ut från befintlig anläggning 
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Tack för oss!

Kontaktuppgifter
Johan Andersson, Samhällsbyggnad
johan.andersson@gavle.se

Linn Westerdahl, Samhällsbyggnad
linn.westerdahl@gavle.se


