
Har du frågor om vad som gäller för ditt 
gamla avlopp när du skall kopplas till 
kommunalt? 

Kontakta gärna oss på Samhällsbyggnad! 

Servicetelefon, miljö 
0522-69 73 00 

E-post
samhallsbyggnad@uddevalla.se

Besöksadress: 

Varvsvägen 1 

Postadress: 

Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se

Vad händer med det 

gamla avloppet? 

När du går från 

egen avloppsanläggning 

till kommunal anslutning 



Den gamla avloppsanläggningen 
När man kopplat sitt avlopp till kommunala ledningsnätet skall man ta 
sin gamla avloppsanläggning ur bruk. Här är lite att tänka på! 

1. Sluttömning
Alla brunnar (slamavskiljare, fördelarbrunn och vid behov 
spridarledningar) skall tömmas på slam efter att påkopplingen är 
klar. Det är bara Uddevalla Energi som får tömma slam i 
Uddevalla kommun! Beställ tömning som sluttömning på 
telefonnummer: 0522-58 08 00.

2. Slambrunnar/tankar skall grävas upp eller stenfyllas 
Slambrunnar och tankar i plast (exempelvis slamavskiljare, 
fördelarbrunnar, slutna tankar, minireningsverk, pumpbrunnar 
och liknande) skall tömmas och grävas upp. Om brunnen/tanken 
inte säljs eller används på annat vis skall den lämnas som avfall 
till soptippen. Betongbrunnar kan man låta vara kvar efter 
sluttömning, men brunnen skall då fyllas med sten eller liknande 
så att den inte kan bli en säkerhetsrisk i framtiden.

3. Reningsanläggningen kan ligga kvar
Gamla markbaserade reningsanläggningar (markbädd/infiltration) 
kan ligga kvar i marken. Om man behöver gräva upp gruset i en 
använd reningsanläggning kan man eventuellt använda materialet 
som jordförbättring på jordbruksmark i precis anslutning till 
anläggningen. Om materialet måste köras iväg kan det gälla 
särskilda regler. Kontakta miljöavdelningen för mer information 
om du måste gräva upp materialet.

4. Dra inte ny ledning via gamla delar
Den nya ledningen till anslutningspunkten får inte dras via några 
av den gamla avloppsanläggningens delar. Rördragningen från 
huset till anslutningspunkten skall vara tät.

Anmäl påkoppling på kommunalt 
När man kopplat sitt avlopp till det kommunala ledningsnätet och tagit 
sin gamla avloppsanläggning ur bruk kan man anmäla detta till 
miljöavdelningen som då kan plocka bort avloppsanläggningen ur 
registret över avlopp.  

Anmäler gör man lättast över e-post till: samhallsbyggnad@uddevalla.se 

Annars går det bra att ringa till miljöavdelningens servicetelefon på 
telefonnummer: 0522- 69 73 00. 

Uppföljning av påkoppling 
Omkring ett till två år efter att alla fastigheter i ett område fått sin 
anslutning och en VA uppgift kontrollerar miljöavdelningen att alla 
fastigheter har anslutit sitt avlopp till det kommunala ledningsnätet. De 
fastigheter som då inte har kopplats på, kontrolleras genom tillsyn. I de 
allra flesta fall är det rimligt att avloppet kopplas om till det kommunala 
ledningsnätet så snart som möjligt. 

Måste man koppla på? 
För fastigheter med ytterst liten vattenförbrukning kan det vara orimligt 
att kräva påkoppling på kommunalt. Det gäller exempelvis fastigheter 
som bara har en diskho och enbart bebos någon vecka per år. I sådana 
fall kan man tillåta att fastigheten behåller den gamla rening som finns 
till dess att vattenförbrukningen förändras.  

Om du anser att din fastighet har en sådan liten vattenförbrukning skall 
du kontakta miljöavdelningen. Du skall då lämna in skriftliga uppgifter 
om din vattenförbrukning och användningen av fastigheten för att 
miljöavdelningen skall kunna göra en skälighetsbedömning. 


