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Fastighetsbeteckning: «FASTIGHET» 
 
Inventering av enskilda avlopp i projektområdet 
Södra Örsundaån - Alstasjön.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med att kontrollera alla enskilda 
avlopp som finns i Enköpings kommun. Du får det här brevet för att vi 
saknar uppgift om vilken typ av avlopp som finns på din fastighet 
«FASTIGHET». I kommunens arkiv finns uppgifter om de flesta enskilda 
avloppsanläggningarna som fått tillstånd sedan början av 1970-talet, men 
enligt våra noteringar saknas dina uppgifter helt eller delvis.  
 
Vi inventerar avloppen för att förhindra utsläpp av orenat avloppsvatten. 
Orenat avloppsvatten riskerar att förorena både dricksvatten och 
vattendrag. 
 
Tillsammans med det här brevet får du en grön blankett. Beskriv din 
avloppsanläggning genom att fylla i den. Du som har flera hus på din 
fastighet får en blankett för varje bostadshus som vi saknar information om. 
Var uppmärksam på vilket husnummer som är ifyllt på blanketten. 
Blanketten skickar du till oss i svarskuvertet. Vi vill ha in blanketten senast 
den 30 april 2020.  
 
Om du inte skickar in blanketten i tid måste vi påminna och eventuellt 
besöka dig. För det tar vi ut en avgift på 1 230 kronor per timme.  
 
Om något är oklart kommer vi att kontakta dig för att diskutera om ditt 
avlopp måste åtgärdas. Om det behövs en inspektion bokar vi en tid. För 
inspektionen tar vi ut en avgift på 2 460 kronor. 
 
Om vi bedömer att ditt avlopp måste förbättras ska det vara klart senast 
den 31 maj 2022. Om ditt avlopp behöver förbättras tar vi ut avgift på 1 230 
kronor per timme för den tid vi lägger ned i ditt ärende. 

Vilka krav ställs på en avloppsanläggning? 
Enligt miljöbalken ska avloppsvatten renas eller tas om hand på något 
annat sätt så att det inte orsakar skador som kan påverka människors hälsa 
eller miljön. 

 
En avloppsanläggning ska ha en slamavskiljare och minst ett efterföljande 
reningssteg. Reningssteget kan till exempel vara en infiltration, markbädd 
eller ett minireningsverk. Det går även bra att samla upp avloppsvatten från 
toaletten i en sluten tank. Vilken typ av avlopp som är lämpligt på din 
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fastighet beror bland annat på markförhållanden och avståndet till 
dricksvattentäkter, sjöar eller vattendrag. 
 
Kom ihåg att du måste ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden innan 
du ändrar ett avlopp eller anlägger ett nytt. 

Mer information 
Har du några frågor får du gärna kontakta mig på telefonnummer  
«HL_TELEFON». 
 
Du kan också kontakta oss och prata om ditt ärende under Öppet hus. 
Träffarna i biblioteket har ställts in tills vidare på grund av Coronaviruset. 
Frågor besvaras istället via telefon och mejl på torsdagar klockan 16-18 
fram till och med den 23 maj, med ett påskuppehåll den 18 april. Du når oss 
via telefonnummer 0171-62 50 00 och e-postadressen 
kommunen@enkoping.se. Märk mejlet med Öppet hus i ämnesraden. 
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Bilagor 
• Grön blankett och svarskuvert 
• Är ditt avlopp rött, gult eller grönt? 
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