
Kostnadsfri rådgivning 
för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten!



Miljösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund som 
arbetar för hållbar utveckling. Kommunerna Falköping, Hjo, 
Karlsborg, Skövde och Tibro är medlemmar i förbundet.

Vi är cirka 40 medarbetare som arbetar med tillsyn och 
prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelskontroll.
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Behöver du anlägga nytt avlopp?

Mindre än hälften av de små avloppen i våra medlemskommuner 
uppfyller dagens reningskrav. Många fastighetsägare behöver 
därför lösa avloppsfrågan för sin fastighet.

Reningen av avloppsvattnet kan antingen lösas individuellt på 
fastigheten eller gemensamt med några grannar. Det finns en 
mängd olika lösningar och för varje lösning finns det flera 
olika tillverkare och modeller. 

Avloppsrening är till sin natur specifik för varje plats och vad 
som går att använda på en fastighet går kanske inte att använda 
på en annan. Att som fastighetsägare hitta den bästa lösningen 
kan kännas svårt och krångligt. 

Vill du hitta en lösning tillsammans med dina grannar 
så hjälper kommunernas VA-rådgivare gärna till. 
Rådgivningen är kostnadsfri och riktad till dig som 
fastighetsägare med behov att hitta en lösning för ditt 
avlopp.



Innan du börjar

Innan du planerar för en avloppsanläggning på den egna 
fastigheten bör du undersöka om det är möjligt att göra en 
gemensam anläggning med dina grannar. Är ni några grannar
i samma område som behöver göra om avloppet kan en  
gemensam avloppsreningsanläggning vara en god idé. Den 
ger både ett bra skydd för miljön och kan vara en kostnads-
effektiv lösning.

Om det inte går att lösa avloppsfrågan med en gemensam 
anläggning behöver ditt avloppsvatten renas inom din egen 
fastighet. Det finns många olika tekniker som uppfyller 
dagens krav.



VA-rådgivning!

Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri och kan vara ett 
bra stöd vid uppstarten i arbetet med en gemensam avlopps-
anläggning. Fastighetsägarna kan få hjälp med myndighets-
kontakter, få förslag på möjliga alternativ för att förbättra 
avloppen och upplysningar om vilka eventuella utredningar 
som kan behövas.

I alla stadier av planeringen för ditt avlopp är du välkommen 
att höra av dig till vår VA-rådgivare. Han hjälper dig med 
allt från att diskutera för- och nackdelar med olika lösningar, 
medverka på möten, till att ta fram utredningar.



Var rädd om vårt vatten!

Tillgången till rent vatten är en nödvändighet för allt liv och är 
avgörande för vår samhällsutveckling och den biologiska 
mångfalden. 

Vatten är gränslöst och ditt dricksvatten påverkas av dina egna 
och andras aktiviteter. Föroreningar försvinner inte när de 
släppts ut i våra vattendrag.

”Vatten är inte vilken vara som helst, utan ett arv som måste 
skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.”  
(EU:s ramdirektiv för vatten.)



Varför rena avloppsvattnet?

Utsläpp av orenat avloppsvatten från små avlopp innebär både 
hälso- och miljörisker. I avloppsvatten från hushåll finns det 
bland annat näringsämnen i form av fosfor, kväve, organiskt 
material, bakterier och virus. När näringsämnena ökar genom 
att otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut blir sjöar och 
vattendrag övergödda.  

Övergödning är ett av de allvarligaste hoten mot Hornborgasjön, 
Örlen, Östen, Lången och andra sjöar och vattendrag i Skaraborg. 
Även Östersjön och Västerhavet påverkas starkt av närings-
ämnen från avloppsvatten som inte är tillräckligt renat. 

Avloppsvatten renas också för att förhindra smittspridning.

Vet du att ...

• Ett dåligt avlopp släpper i genomsnitt ut minst fyra gånger så   
mycket fosfor som ett nytt avlopp.

• Tio procent av befolkningen, de som har små avlopp, släpper 
ut lika mycket fosfor som resten av befolkningen, de som är 
anslutna till kommunal avloppsrening.



Alexander Spak, VA-rådgivare

Rådgivning om gemensamma lösningar för små avlopp.

Så här når du Alexander

Telefon 0500-49 36 69
E-post alexander.spak@miljoskaraborg.se
Besöksadress Miljösamverkan östra Skaraborg,  
 Hertig Johans torg 2, Skövde
Postadress Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 Skövde
Webbplats www.miljoskaraborg.se

Hjo Karlsborg Skövde


