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Januari 2018  

Avgift för handläggning av enskilda 
avloppsanläggningar och dispenser 

Följande avgifter gäller från och med 1 januari 2018 för ansökan eller 

anmälan om avloppsanläggning. Timavgiften är 1150 kronor från och 

med den 1 januari 2018. 
 

Avlopp från ett hushåll  

Avlopp från enbart bad-, disk- och tvättvatten. 4 600 kr 

Avlopp från bad-, disk- och tvättvatten i område där kommunen beslutat om 

tillståndsplikt. 

8 050 kr 

Avlopp från vattentoalett leds till sluten tank. 3 450 kr 

Avlopp från vattentoalett och bad-, disk- och tvätt med utsläpp i mark eller 

vatten. 

8 050 kr 

Avlopp från vattentoalett till tank. Bad-, disk- och tvättvatten till 

avloppsanläggning med utsläpp i mark eller vatten. 

8 050 kr 

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning. 8 050 kr 

Anmälningspliktig ändring av avloppsanordning, t ex gräva om bädd på 

samma plats som tidigare. 

timavgift 

Avlopp från flera hushåll - gemensam anläggning  

Gemensam avloppsanläggning för 6-25 personer (med vattentoalett och 

utsläpp till mark eller vatten). 

10 350 kr 

Komplettera befintlig gemensam avloppsanläggning för 6-25 personer med 

efterföljande rening. 

10 350 kr 

Gemensam avloppsanläggning för 26-200 personekvivalenter. timavgift 

Gemensam avloppsanläggning utan avloppsvatten från vattentoalett. timavgift 

Anmälningspliktig ändring av avloppsanordning, t ex gräva om bädd på 

samma plats som tidigare. 

timavgift 

 

  



 

Tillsyn av avloppsanläggning  

Tillsyn av enskild avloppsanläggning i samband med planerad kontroll eller 

vid befogat klagomål. 

timavgift 

Årlig tillsynsavgift tas ut för avloppsanläggningar som är dimensionerade för 

fler än 26 personekvivalenter. Avgiften består av en grundläggande avgift med 

tillägg av riskpoäng beroende på hur känslig omgivningen är. Den årliga 

avgiften fastställs i ett separat beslut. Kontakta miljöförvaltningen för mer 

information om årlig tillsynsavgift. 

Enligt 

särskilt 

avgifts-

beslut 

 

 

Dispenser - renhållningsordningen  

Anmälan om latrinkompostering. timavgift 

(ca 30 min) 

Ansökan om dispens om förlängt tömningsintervall av sluten 

tank/slamavskiljare. 

timavgift 

(ca 30 min) 

Ansökan om dispens för spridning av avloppsslam från egen anläggning på 

egen åkermark. 

timavgift 

 

Avgift även om ansökan avslås eller återtas  

Miljöförvaltningen tar även ut en avgift om ansökan avslås eller om den återtas. Avgiften 

motsvarar den tid det tar för handläggningen av ärendet.  

Bestämmelser om taxor enligt miljöbalken  

Kommunfullmäktige har den 26 mars 2012 fastställt taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken. Timavgiften uppgår från och med den 1 jan 2018 till 1150 kr enligt beslut i 

kommunfullmäktige. 

Mer information  

Kontakta miljöförvaltningen tel. 018-727 43 04, måndag-torsdag 9.00–11.00. 


