
Om du bor i ett hus som inte går att ansluta till kommunens avloppsnät måste du anlägga 
ett enskilt avlopp för att rena avloppsvattnet. Med enskilt avlopp menas alla typer av avlopp 
som inte kommunen sköter.
Rening av avloppsvatten är nödvändigt av hänsyn 
till både hälsa och miljö. Människor kan bli sjuka 
om bakterier och virus från orenat avloppsvatten 
når dricksvattenbrunnar och badplatser. Avlopps-
vattnet innehåller näringsämnen som bidrar till 
syrebrist och övergödning i hav, sjöar och vatten-
drag, med bland annat algblomning och igenväxta 
sjöar som följd.

BRA ATT VETA!

Allt vatten som används i hushållet måste renas, 
inte bara toalettvattnet. Även det vatten som 
använts till bad, disk och tvätt behöver tas om 
hand innan det kan släppas ut i naturen.

Anmälan eller tillståndsansökan krävs 
Innan du anlägger eller ändrar ett enskilt avlopp 
behöver du alltid ett särskilt beslut från 
kommunstyrelsen. Börja aldrig med avloppet innan 
du fått ett beslut!

Avlopp med vattentoalett anslutet kräver tillstånd. 
Om du däremot ändrar ett befintligt avlopp eller 
gör en anläggning för enbart bad-, disk- och tvätt-
vatten ska du lämna in en anmälan. 

Fastighetsägarens ansvar
Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för 
sitt avlopp. Du är skyldig att skaffa dig nödvändig 
kunskap och se till att avloppet uppfyller alla lag-
krav. Miljö- och byggavdelningens roll är inte att 
tala om exakt hur ditt avlopp ska se ut, utan att 
granska din ansökan och bedöma om den 
anläggning du föreslagit är lämplig. 

Anlita ett proffs!
Är du inte sakkunnig inom vatten och avlopp bör 
du ta hjälp av en entreprenör hjälper till med såväl 
ansökan som med själva anläggandet av avloppet.

Mer information
Detaljerad information om hur ett enskilt avlopp ska 
utformas, innehållet i ansökan, ärendegång med 
mera finns i miljö- och byggavdelningens 
broschyr ”Anvisningar för enskilda avlopp i 
Kramfors kommun”. På www.avloppsguiden.se 
kan du också hitta nödvändiga tips och fakta.

Enskilt avlopp

Vill du veta mer? Kontakta 
miljö- och byggavdelningeni

Telefon kundtjänst: 0612-800 00
www.kramfors.se


