Tillsyn av ditt enskilda avlopp 2018
Du får detta brev för att du äger fastigheten «Fastighet» som vi kommer att inspektera i
år.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer under åren 2015-2022 att inspektera
cirka 2 000 fastigheter med enskilda avlopp, som inte kommer att anslutas till kommunalt
vatten och avlopp i Nynäshamns kommun. Syftet med inspektionerna är att se om ditt
avlopp samt eventuell kompost för slam och latrin uppfyller dagens miljökrav.
Bristfälliga avlopp kan vara en risk för människors hälsa om smittämnen når
kringliggande vattenbrunnar eller badvikar. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt så
förs näringsämnen ut till vattendrag och kustvatten vilket medverkar till övergödning och
algblomning.

Hur kommer tillsynen att gå till?
Informationsmöte
Du är välkommen på ett informationsmöte som sker i Vanstaskolan, Ösmo Centrum 6,
den 13 mars kl. 19-21. Där kommer vi att berätta om tillsynen och svara på frågor. På
mötet kommer även VA-rådgivningen att medverka, se information på sidan 3. Du
behöver inte anmäla deltagande i förväg.

Svara på enkäten
För att få information om ditt avlopp vill vi att du fyller i bifogad svarsenkät där du även
gör en enkel skiss över tomten. Fyll i de uppgifter du känner till. Svarsenkäten finns även
på vår hemsida. Vi kommer att begära ut information om eventuella tillstånd från
Nynäshamns kommunarkiv. Skicka svarsenkäten i svarskuvertet till förbundet senast den
13 april 2018.

Inspektion på plats hos dig
Ditt avlopp och eventuell komposteringsanläggning för latrin eller avloppsslam kommer
vi att inspektera under vecka 36-43 2018. Detta sker utomhus. Vi har inte möjlighet att
meddela tid och datum för inspektionen. Kontakta din handläggare om du behöver
närvara vid inspektionen, t.ex. om det finns en vägbom eller om avloppet är
svårtillgängligt. För att underlätta inspektionen, se till att avloppsanordningen och
eventuell kompost är lätt att komma åt genom att exempelvis rensa bort brännässlor och
sly.
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Du får ett skriftligt besked
Efter inspektionen gör vi en bedömning av statusen på ditt enskilda avlopp och du får ett
skriftligt besked med resultat från inspektionen senast under vintern 2018/2019.

Avgift för tillsynen
Vi tar ut en avgift för tillsyn enligt förbundets taxa som idag är 1220 kronor per timme.
Tillsynen beräknar vi tar cirka 3-5 timmar, varav 15-30 minuter är inspektion på plats och
resterande tid är förberedelse, restid, bedömning och beslut. Du får beslutet om avgiften
tillsammans med det skriftliga beskedet. Om du kommer att behöva åtgärda din
anläggning tar vi ut en avgift för arbetet med handläggningen av åtgärdsförslaget. I dessa
fall kommer du få ett beslut om avgift när ärendet är färdigbehandlat.

Vad händer sedan?
Uppfyller ditt avlopp dagens miljökrav kommer vi att avsluta vår tillsyn i och med det
skriftliga beskedet. Om ditt avlopp inte uppfyller dagens miljökrav kommer du att
behöva åtgärda det. Gå gärna ihop med dina grannar och gör ett gemensamt avlopp.
Du har normalt 1-2 år på dig att förbättra ditt avlopp. Innan du börjar åtgärda avloppet
ska du ansöka hos oss. Inga åtgärder får påbörjas innan du har fått ett skriftligt beslut
som har trätt i laga kraft.
Förbundet tar ut en avgift för prövningen av ansökan. Ansökningsblanketter och mer
information finns på www.smohf.se. Besök gärna www.avloppsguiden.se där det finns
mycket information samlad för dig som behöver åtgärda ditt enskilda avlopp.

Vill du veta mer om tillsynen?
Du är välkommen att i första hand kontakta din handläggare. Kontaktuppgifter hittar du
överst i brevet. I andra hand kan du kontakta vår servicetelefon: 08-606 73 00, tis-tors
kl. 13-16. Mer information finns på www.smohf.se.

Om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är Nynäshamn, Haninge och Tyresö
kommuners miljökontor. Som myndighet arbetar vi med tillsyn och ärendehandläggning
inom miljölagstiftningen, där enskilda avlopp är en del. Målsättningen är att medverka
till en långsiktigt god livsmiljö. Vårt arbete är ett led i Nynäshamns kommuns långsiktiga
planering för vatten och avlopp, VA-planen.
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VA-rådgivning
Nynäshamns, Tyresö och Haninge kommun har gemensam VA-rådgivning för dig som
har enskilt avlopp. Vi är en länk mellan fastighetsägaren och Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund. Vänd dig gärna till oss om du känner dig osäker på hur du ska
åtgärda ditt enskilda avlopp. Vi ger tips och råd inför inventering, tekniklösningar,
produkter och kostnader.
Vi ser gärna att grannar går ihop och gör gemensamma avloppsanläggningar. Vi kan
komma ut till ert område och informera till exempel på årsmöten i vägföreningar. Vi vill
därför komma i kontakt med samfälligheter, föreningar eller fastighetsägare.
Välkommen att kontakta oss på telefon 08-606 80 70, e-post
va-radgivning@haninge.se eller besök oss på www.haninge.se/va-rad
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