
ALAFORS. Över 500 
000 enskilda avlopps-
system skulle behöva 
bytas ut i Sverige idag.

Troligtvis finns 1000 
av dem i Ale kommun.

– Det är en grov 
uppskattning. Vi ska 
genomföra en noggrann 
inventering med start 
nästa år, säger Bengt-
Arne Johansson på 
miljö- och byggkontoret 
i Ale kommun.

Reglerna för enskilda avlopp 
har skärpts undan för undan. 
Miljöbalken som antogs för 
drygt tio år sedan ställer helt 
andra krav. Naturvårdsverket 
har nu också kommit med nya 
allmänna råd och riktlinjer, 
vilket har fått många kom-
muner att se över sina rutiner.

– De som får tillstånd 
idag har vi bra koll på, men 
det är alla gamla avlopp som 
vi kanske inte har ett enda 
papper om som är det stora 
bekymret, säger Bengt-Arne 

Johansson.
Som i många andra kom-

muner har Miljö- och bygg-
nämnden tagit beslut om att 
genomföra en inventering av 
de fastigheter som idag inte 
är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp.

Fem år
– I Ale kommun finns det 
2500 fastigheter som inte är 
anslutna. Enligt vår beräk-
ning kommer det att ta fem 
år för två personer att in-
ventera alla enskilda avlopp. 
Nuvarande nämnd har viljan 
att göra detta, men det krävs 
pengar. Därför tror jag att det 
dröjer till efter valet innan vi 
får ett beslut om när arbe-
tet ska starta. Nästa nämnd 
måste vara överens om detta, 
eftersom det ska pågå i ganska 
många år, menar Bengt-Ar-
ne .

En grov kartläggning har 
gjorts över var och i vilka 
områden som fastigheterna 
finns.

– Vi har också försökt slå 
fast var det är mest akut att 
vi agerar utifrån ett miljöper-
spektiv, säger Bengt-Arne.

Mest akut är det så kalla-
de Grosjön- och Starrkärrs-
området. Vattendrag hotas av 
övergödning, däribland käns-
liga Sköldsån.

– När vi inleder vår inven-
tering kommer vi att börja i 
det området. Det är jag helt 
säker på. I de västliga älvnära 
delarna är kraven på avlopps-
anläggningarna större. I östra 
delarna av kommunen, upp i 
skogarna, har naturen bättre 
möjligheter att rena det som 
släpps ut, förklarar Bengt-Ar-
ne.

Påpeka brister
Vid inventeringen kommer 
inspektörerna att påpeka 
brister och föreslå lämpliga 
åtgärder.

– Det kan ju vara klokt att 
förekomma. Förr eller senare 
måste alla gamla avlopp- och 
reningssystem bytas eller mo-

derniseras. Att sätta sig på 
tvären kan däremot bli dyrt, 
informerar Bengt-Arne.

Vanliga åtgärder är att er-
sätta en trekammarbrunn 
med ett mindre reningsverk 
eller att låta en gammal an-
läggning ersättas med slam-
avskiljning med efterföljande 
biologisk rening.

– Det går bra att vända 
sig till oss med frågor, men 
det finns också många duk-
tiga entreprenörer som hjäl-
per till med både installa-
tion och pappersarbetet runt 
tillståndsansökandet, säger 
Bengt-Arne och medger att 
det kommer bli mycket att 
göra för grävarna när inven-
teringen får genomslag. 

Det är miljöperspektivet 
som har gjort frågan aktu-
ell. Utsläpp av orenat avlopp 
medför risk för smittsprid-
ning, övergödning och syre-
brist i våra vattendrag. Om vi 
renade våra enskilda avlopp 
bättre skulle många av de 
sjöar som idag har dålig vat-

tenkvalitet förbättras avse-
värt.

– Dessa problem har vi ju 
sett i bland annat Hålsjön i 
Hålanda och Vimmersjön i 
Nödinge, avslutar Bengt-Ar-
ne Johansson.

Det finns enligt lagen inga 
otillåtna avloppssystem, dä-

remot finns det förbud mot 
vad som släpps ut. Detta 
måste uppnå en för området 
bestämd reningsgrad.
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Ge dem ditt stöd!
Bankgiro: 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

– Skänk den till de som behöver vår hjälp!
Har du en krona* i byxfickan?
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Bidragsgivare som skänkt mer än 2000 kronor

Insamlingen pågår till och med 27 maj 2010

Mötesplats Ungdom

THE 
CLOUD

Insamling till Europas Fattigaste barn i Moldavien pågår just nu!

*Om alla alebor skänker en 
krona till Moldavien kan vi 

medverka till att de 100 
fattigaste barnen blir 

omhändertagna i sommar 
och får ett särskilt stöd

Genom Ale kommuns 
direktkontakter med 

Budesti kommun i 
Moldavien kan vi försäkra 
att pengarna når fram och 

fyller sitt syfte.

Följ insamlingen på Följ insamlingen på 
www.alekuriren.sewww.alekuriren.se

Vi behöver 42 000 kr och Vi behöver 42 000 kr och 
har i skrivande stund har i skrivande stund 

21 000 kr.21 000 kr.

Avlopp snart under luppen

Bengt-Arne Johansson, miljöinspektör i Ale kommun.

RENT MJÖL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– 1000 enskilda system kan dömas ut i Ale


