
Info från avloppsgruppen 2013-04-18 
 
Avloppsgruppen har koncentrerat sig på att försöka ta reda på vilka minikrav som ställs på 
avloppsanläggningarna och arbetat för att förenkla ansökningshandlingarna. Vi har tagit kontakt med 
cheferna på SMOHF för att få fram uppgifter som förtydligar det som framgår av de papper vi har fått 
från dem. 

 
Avloppsgruppen består av Claes-Göran Beckman(tomt 49), Björn Hedlund(tomt 55), Solveig Håll(tomt 
92), Bo Sjöberg(tomt 101) 

 
1. Beträffande vattenprover har avloppsgruppen diskuterat detta med SMOHF och de undersöker för 
närvarande om vattenproverna från Länsstyrelsens saltvattenundersökning kan vara arkiverad och 
gälla för ansökan. I bästa fall kommer de prov som togs 2006 vara tillräckliga och då går det att 
hänvisa till dessa. Våra gemensamma brunnar kommer att undersökas på försommaren och finnas 
med i de argument som vi tar upp med SMOHF. Allt för att minska kostnaderna vid ansökan. Vi 
återkommer när vi fått besked från SMOHF. 

 
2. Vår begränsade vattentillgång är också ett vägande skäl till att avloppsanläggningen inte skall 
behöva vara så överdimensionerad som SMOHF kräver. 600 liter/dygn och fastighet är 20 gånger mer 
än vad som vi kan ta ut från vårt grundvatten. 
 
3. Vi har ställt frågor till SMOHF beträffande befintliga anläggningar som har gamla tillstånd. 
 
Är trekammarbrunn ett absolut krav eller kan det räcka med en felfri tvåkammarbrunn som 
kompletteras med fördelningsbrunn och infiltration med kassetter?  
SMOHF: Det kan räcka med en befintlig hel slamavskiljare (två eller trekammarbrunn). Vi gör en 

bedömning i varje enskilt ärende. 
 
Om man har ett tillstånd för avloppsanordning enligt de gamla reglerna och kompletterar anläggningen 
så kraven uppfylls (förutsatt att tvåkammarbrunn är tillräcklig) behöver man då göra en ny ansökan? 
SMOHF: Har man ett tillstånd sedan tidigare så gör vi en bedömning om avloppet uppfyller dagens 

krav. Är det mycket i det befintliga avloppet som inte uppfyller dagens krav, så kan man få söka för ett 

nytt avlopp. Är det mindre brister som behöver åtgärdas så kan det räcka med att åtgärda de. Vi gör 

alltid en bedömning i varje enskilt ärende.  
 
Om man vet med sig att det befintliga avloppet inte är godkänt kan man då undvika kostnaden för 
inventeringen genom att ansöka om avloppsanordning? 
SMOHF: Ja det stämmer att vi inte inventerar om man ansöker om nytt avlopp. Då går vi vidare i 

ärendet genom att handlägga ansökan istället. Ansökan ska då vara inskickad senast den 31 maj 2013. 
 
4. Vi har kollat hur våra närliggande föreningar hanterar avloppsfrågan och det är starkt motstånd till 
orimliga krav, titta på grannföreningarnas hemsidor. Bland annat planerar Söderviken och Ornöboda 

att ta hjälp av advokat. http://www.soderviken.nu/Information. http://www.mefjard.se/ 

 
Om någon medlem har tips på tekniska lösningar eller synpunkter som rör avloppsfrågan kan detta 
läggas in på hemsidan eller på Facebook Fiversätragrupp. 
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