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• Tillsyn små avlopp 
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Små avlopp i den kommunala 
vattenplaneringen 
 • En hälsoskyddsfråga 

• Då avloppen kan påverka enskilda vattentäkter med 

smittämnen  

• En miljöskyddsfråga 

• Då avloppen släpper ut näringsämnen, mm som 

påverkar ytvatten och grundvatten 

• Nödvändigt för effektiv resursplanering och ett 
hållbartsamhälle 

• För medborgarna 

• För kommunen 
www.strangnas.se 

Därför vill miljöenheten 
ha va-plan  
• För att kunna planera inventering och tillsyn 

av små avlopp 

• För att veta var och när det kommer nya 
verksamhetsområden 

• För att kunna avgöra vilken fortsatt tillsyn 
som kommer att behövas 

• Avlopp 

• Dricksvatten 

• Gemensamhetslösningar? 
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Vilka uppgifter kan 
miljöenheten bidra med  

• Var inrättande av små avlopp har skett de 
senaste åren 

• Bedömning av var de sämsta små avloppen 
finns 

• Var klagomålen kommer in 

• Var fastighetsägare har fel och brister på sina 

anläggningar 

• Var vi har de största riskerna i förhållande till 
uttag av dricksvatten 
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• 33 000 
invånare 

• Kommunen 
med längst 
strandområde 
i Mälaren 

•Nära till 
vatten 
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Kommunens förvaltning 
• En förvaltning för hela kommunen 

• Strategiska miljöfrågor och myndighetsfrågor 
under samma nämnd 

• Nämnden för hållbart samhälle 

• Teknik och servicekontor med lite resurser för 
arbete med VA 

• Kommunalägt bolag, SEVAB, omstrukturering 
pågår  

• Gemensamt driftsbolag med Eskilstuna f o m nästa år 
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Miljöenheten 
• En del av Samhällsbyggnadskontoret 

• Fem handläggare och en administratör arbetar 
med små avlopp  

• Kostnadstäckningsgrad för miljöskydd 50% 

• Timavgift 853 kr/tim 

• Från nästa år avgift vid inventering 2 000 kr 

• Kompletteringsbegäran ska vid behov göras 
inom 2 veckor 

• Beslut, inrättande av enskild 
avloppsanläggning, fattas inom 15 dagar från 
komplett ansökan 
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Behovsutredning och 
tillsynsplan 

www.strangnas.se 

Små avlopp i Strängnäs 

• Ca 4 500 avlopp i kommunen 

• Tillsynsintervall just nu ca 20 år 

• Inventering åren 2012-2014: 200 per år 

• År 2014 ta fram en ny plan för inventering och 
riktlinjer för bedömning och handläggning av 
enskilda avlopp 

• Bl a normal eller hög skyddsnivå. Både för miljöskydd 

och hälsoskydd 

• Utgår från underlag från bl a miljösamverkan 

Sörmland 
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Planer som redan finns 

• Blå plan 

• Tidplan för VA-utbyggnad i 
omvandlingsområden 
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Blå plan 

• Ett underlag till Strängnäs kommuns 
översiktsplan 

•Det huvudsakliga syftet är att koppla ihop 
vattenförvaltning med fysisk planering 

• Tillstånd, mänskligt nyttjande, påverkan 
på vatten och riskfaktorer analyseras 

• Synliggör konsekvenser på vattenmiljön 
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Förutsättningar tas upp i 
Blåplanen 
• Funktioner och kvalitéer inom kommunens 

vattenområden 

• Strandexploatering 

• Hantering av översvämningsrisker 

• Dricksvattenförsörjning 

• Grundvattentillgångar 

• Kommunal och enskild avloppshantering 

• Huvudavrinningsområden 
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Blåplanen ger förslag på 
förutsättningar för 

 

• Båtlivet 

• Säkrad dricksvattenförsörjning och skydd av 
grundvatten 

• Områden i behov av utökade 
strandskyddsområden 

• Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

• Kommunens vattenförvaltning 
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VA-utbyggnad 

• Tidplan för VA-utbyggnad till 
omvandlingsområden 

• KF beslut år 2011 

• Togs fram i samråd med SEVAB, 
Samhällsbyggnad och Exploateringsenheten 

• 22 områden, varav 8 prioriterats 

• år 2011-2020 

• Omfattar inte hela kommunen 
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Ytterligare utredning är 
nödvändig 

•Nämnden för hållbart samhälle anser 
• Att en vatten och avloppsplan ska utarbetas 

• Att en strategi för skydd av grundvattentillgångarna 

tas fram 
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TACK FÖR MIG 
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