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Bakgrund

1969 blev det förbjudet enligt miljöskyddslagen att släppa ut avloppsvatten som ej genomgått
längre gående rening än slamavskiljning.
I Vara dröjde det till 1997 innan man beslutade om att ta ett samlat grepp om frågan.
Kommunfullmäktige beslutade att kartläggning av standarden på de enskilda avloppen skulle ske
samt att alla avlopp skulle ha längre gående rening än slamavskiljning år 2010. Projektet har blivit
försenat av olika anledningar och slutåret ändrades till 2015. Den frivilliga åtgärdstakten har de
senaste åren ökat.
Under tiden som projektet har löpt har det hänt en del både lokalt och nationellt. 2006 kom nya
allmänna råd från Naturvårdsverket som dels ställer tydliga krav på funktionen istället för
tekniken och dels innehåller riktlinjer för vilka krav man kan ställa i olika områden beroende på
deras känslighet.
Sedan år 2000 har vi ett nytt EU direktiv, ramverket för vatten som säger att vi ska säkerställa att
vi har vatten av god kvalitet både idag och imorgon. År 2004 infördes vattendirektivet i svensk
lagstiftning. Ungefär vid den här tidpunkten påbörjades det nationella arbetet med den nya
vattenförvaltningen som innebar att man tog ett centralt helhetsgrepp på vattenfrågorna. Målet
med vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus. En av de åtgärder som föreslagits för att
minska övergödningen är just att höja statusen på de enskilda avloppen.

Situationen idag
I Sverige har bara 10 % av befolkningen enskilt avlopp. Trots detta släpper de enskilda avloppen
ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk tillsammans. Att
reningsverkens utsläpp är så små beror på att de har en mycket bra rening. Övergödning leder till
algblomning och igenväxta sjöar. Dessutom kan avloppsvatten som inte renas tillräckligt förorena
dricksvattenbrunnar och på så sätt sprida sjukdomar1.

Antal beslut 2012
Infiltration
Markbädd
Minireningsverk
Sluten tank
Totalt

35 st
24 st
12 st
3 st
74 st

Infiltration
Markbädd
Minireningsverk
Sluten tank
Totalt

52 st
26 st
31 st
9 st
118 st

ca. 47 %
ca. 33 %
ca. 16 %
ca. 4 %

Antal beslut 2013

1

ca. 44 %
ca. 22 %
ca 26 %
ca. 7 %

Avloppsguiden (www.avloppsguiden.se)
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Varför ska vi rena avloppsvatten?
Smittämnen
Ett utav syftena med avloppsrening är att förhindra smittspridning. Smittämnen kommer främst
från fekalier och det finns en risk att förorena både grundvatten och ytvatten. Om orenat
avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna i
brunnens vatten för att bli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smittämnen till
närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar2.

Näringsämnen
Avloppsvatten innehåller näringsämnen till exempel, kväve och fosfor. Både kväve och fosfor
fungerar som gödningsmedel och gör så att alger och andra växter i vattnet växer. När algerna
och växterna dör faller de till botten. På botten bryts växtmaterialet ner av olika organismer. För
att leva behöver organismerna syre. Detta innebär att desto mer alger och växter som finns desto
mindre syre blir det. Blir det för mycket växter i vattnet kan det bli syrebrist. Blir det syrebrist har
organismer och fiskar svårt att överleva och den biologiska mångfalden minskar3.

Status i vattendrag
I Vara kommun finns det två stora vattendrag, Lidan och Afsån. Statusen i dessa vattendrag
kontrolleras av vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden.
Nedfall av luftburna kväveföreningar och urlakning från jordbruksmark har inneburit mycket
höga totalkvävehalter vid samtliga provtagna stationer i Lidans vattensystem 2012 (se figur 2).
Bottenfaunan i Lidan och Nossan bedöms ha måttlig status4.

Avloppsguiden (www.avloppsguiden.se)
Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad (www.vattenkikaren.gu.se)
4 Recipientkontroll i Vänerns sydöstra tillflöden Årssammanställning 2012. Medins Biologi AB
Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031- 88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr.
556389-2545
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Figur 1. Statusklassning med avseende på totalfosforhalter vid stationerna i Vänerns sydöstra tillflöden
2010-2012.
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Figur 2. Tillståndsklassning av totalkvävehalter (N-tot) baserat på 2012 års medelvärden vid stationerna i
Vänerns sydöstra tillflöden.
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Miljömål och miljökvalitetsnormer
I Sverige finns det sedan december 2009 miljökvalitetsnormer för alla yt- och
grundvattenförekomster. Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet
(status) vid en viss tidpunkt, till exempel "god status 2021"5.
Vi har 17 stycken miljökvalitetsmål i Sverige. Av dessa är det främst tre stycken som berör arbetet
med enskilda avlopp, Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag.

Enligt miljökvalitetsmålen ska Afsån ha en god ekologisk status senast 2021. Afsån har nu en
måttlig ekologisk status6. I ett led att förbättra Afsåns status jobbar miljöenheten med att se till att
alla avlopp inom avrinningsområdet som inte uppfyller dagens krav åtgärdas samt att lantbrukare
får tillsyn. Vid tillsynen kollar man extra noggrant på användning av gödningsmedel. 2009
fastställde Länsstyrelsen Afsåns ekologiska status som dålig. År 2013 ändrades statusen på Afsån
till måttlig.7 Länsstyrelsen bedömer det som en risk att god ekologisk status inte uppnås 2021.
Enligt miljökvalitetsnormerna ska även Lidan ha en god ekologisk status senast 2021. I Vara
kommun har Lidan måttlig ekologisk status, statusen på vattendraget är oförändrat sedan 2009.
Miljöenheten har inte börjat jobba med avloppen inom Lidans avrinningsområde. Länsstyrelsen
bedömer det som en risk att god ekologisk status inte uppnås 2021.

Lagstiftning
Runt omkring det här med enskilda avlopp finns en del lagstiftning som är bra att känna till. Det
är främst miljöbalken som reglerar utsläpp av avloppsvatten. Till den har vi även
Naturvårdsverkets allmänna råd. Nedan följer lagstiftningen.

Miljöbalken (1998:808) och tillhörande förordningar
Miljöfarlig verksamhet
9 kap. 7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas omhand på annat sätt så att olägenhet
för människors hälsa eller miljön ej uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Havs och Vattenmyndigheten (www.hav.se)
Vatten informationssystem Sverige (http://www.viss.lansstyrelsen.se)
7 Vatten informationssystem Sverige (http://www.viss.lansstyrelsen.se)
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Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
12§ Det är förbjudet i vattenområde att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller
tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre rening än slamavskiljning. Vad som
sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Hänsynsregler
2 kap. 2 § - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
2 kap. 3 § - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Tillsyn
26 kap. 1 § Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som
behövs för att åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet
som omfattas av tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är
tillräckliga. Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och liknande
verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses.
26 kap. 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud
som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med
stöd av balken ska följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Förelägganden
och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har
rättskraft enligt 24 kap 1§.
Allmänna råd
Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7 samt handboken till de allmänna råden. De allmänna
råden pekar på bland annat följande:
-

Den som har ett enskilt avlopp skall ha sådan kunskap att avloppets funktion säkerställs,
d.v.s. att reningsresultatet skall nå ställda krav.
Att den dimensionerade belastningen för ett hushåll i stort sett alltid baseras på 5 pe och
åretruntboende.
Att det finns två olika skyddsnivåer för enskilda avlopp, normal eller hög skyddsnivå.
Riktlinjer för lokalisering, d.v.s. var man väljer att förlägga det enskilda avloppet.
7

-

Att kommunerna har ett ansvar för att skapa förutsättningar för kretsloppshantering av
avloppsfraktioner.
Vikten av skötsel och kontroll av det enskilda avloppet och att dokumentation av detta
sker.

Rening av avloppsvatten
Anledning till att rening av avloppsvatten krävs är att avloppsvatten innehåller kväve och fosfor
samt organiska ämnen som bidrar till övergödning. Utsläppet från en person kanske man inte
tycker är mycket men lägger man ihop alla med enskilda avlopp (ca 1 miljon i Sverige) blir
utsläppen väldigt betydande. En person släpper ut:
-

Ca 0,6 kg fosfor/år
Ca. 5 kg kväve/år
18 kg organsikt material/år
Smittämnen
Ibland andra farliga ämnen (beroende på vad man använder i hemmet)
Ca. 60 kubik vatten/år

Mängden näring som avskiljs med slamavskiljning är relativt liten, 5–20 procent. Enbart
slamavskiljning leder endast till en 10% reduktion av fosfor8. Tabell 2 visar reningsgrader för
olika reningstyper (observera att ytterligare fosforfällning krävs för att en markbädd ska vara
godkänd).
Tabell 1: Reningsschabloner för enskilda avlopp (Liss, 20039)
Reningsgrad
Totalkväve[%]

Reningstyp

Reningsgrad
Totalfosfor [%]

Enbart slamavskiljare

10

13

Infiltrationsbädd

88

76

Markbädd

65

44

Slamavskiljare+infiltrationsbädd

89

79

Slamavskiljare+markbädd

69

51

Stenkista, rensbrunn

0

0
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Eriksson, Marianne., Olshammar Mikael. Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp. SMED Rapport Nr 4
2006
9
Liss, B. 2003. Kvantifiering av kväve- och fosforbelastning från enskilda avlopp.
Examensarbete, Institutionen för geovetenskap, Uppsala Universitet.
8

Normal och Hög skyddsnivå
I Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) står det att avloppsanläggningar ska rena vattnet till
normal skyddsnivå eller till hög skyddsnivå. Bedömning av skyddsnivå görs i varje enskilt fall.
Närhet till känsliga ytvatten eller närhet till dricksvattentäkter är exempel på omständigheter som
gör att en hög skyddsnivå kan aktualiseras. Om du har en badsjö eller betande djur i närheten kan
till exempel krav på hög skyddsnivå ställas. I Vara kommun ställer vi krav på normal skyddsnivå.
I vissa fall görs bedömningen hög skyddsnivå.
Tabell 2 visar kraven på reduktion av näringsämnen.
Näringsämnen
Normal skyddsnivå
BOD7
90% reduktion
Fosfor
70% reduktion
Kväve
-

Hög skyddsnivå
90% reduktion
90% reduktion
50% reduktion

Hur går du till väga?
Steg för steg- guide
1. Kontakta en entreprenör, dessa hittar du på bland annat på Gula sidorna och
www.avloppsguiden.se. (Hör gärna med era grannar, det kan bli billigare om ni har
samma entreprenör).
2. Be entreprenören komma ut till din fastighet så att ni kan diskutera vilken lösning som
passar er bäst.
3. Om ni vill ha en infiltration eller markbädd ska entreprenören gräva en provgrop (2 m
djup eller till dess att grundvatten påträffas) där ni har tänkt lägga anläggningen. Tänk på
att man måste hålla ett skyddsavstånd till dricksvattentäkter (ca 50 m).
4. Kontakta en avloppshandläggare som kommer ut och kollar på provgropen, det är bra
om entreprenören kan vara med. Här kollar vi på jordart, avstånd till grundvattnet och
dricksvattentäkter. Ansökningshandlingar finns på Vara kommuns hemsida under
”blanketter”. Vi kan hjälpa er att fylla i ansökan.
5. Funderar ni på minireningsverk vill vi också komma ut på plats, då behövs ingen
provgrop och man kan ha ett kortare avstånd till dricksvattentäkten.
6. När vi har fått in er ansökan prövar vi den. Är allt är okej får ni normalt ert tillstånd inom
några veckor. Prövningsavgiften för 2014 är 4 650 kronor. I tillståndet finns det flera
villkor som måste följas, dessa villkor reglera bland annat hur stor anläggningen ska vara,
skyddsavstånd med mera. Först när ni har fått tillståndet kan ni börja gräva.
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När anläggningen är klar ska en entreprenörsrapport fyllas i. Den ska skickas till miljö- och
byggnadsförvaltningen senast en månad efter anläggningen är klar. När vi har fått in
entreprenörsrapporten och bedömt den som komplett tas föreläggandet bort från
fastighetsregistret.

Mål och planering 2014-2017
Förelägganden kommer att skickas varje vår och höst. Cirka sex månader innan förelägganden
skickas, skickas en inbjudan till ett informationsmöte där fastighetsägarna har möjlighet att
komma och få information om avlopp och ställa frågor. En plan har tagits fram över vilka
områden som kommer att föreläggas fram till 2017 (se bilaga 1). Miljöenheten vill påminna om
att detta är en plan och områdena kan komma att ändras.

Reduktion av näringsämnen
Det stora målet med avloppsprojektet är att reducera utsläpp av smittämnen och näringsämnen
från våra enskilda avlopp. Miljöenheten har gjort en uppskattning av fosforreduktionen som sker
då avloppen åtgärdas. Miljöenheten har uppskattat att vi fram till 2017 kommer ha minskat
utsläppet av fosfor med ca 3200 kg per år. Här har vi endast räknat på de som anlägger enskilda
anläggningar. Det är ett flertal kommunala avloppsprojekt igång och när alla är färdigställda
kommer fosforreduktionen fram till 2017 vara större än beräknat.
Årtal
2007-2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Totalt:

Antal tillstånd
cirka 300 st
cirka 65 st
cirka 126 st
300 st
800 st
800 st
800 st
cirka 3200 st

Uppskattad fosforreduktion
300 kg
65 kg
126 kg
300 kg
800 kg
800 kg
800 kg
cirka 3200 kg

* För att beräkna ungefärlig fosforreduktion per år har miljöenheten räknat med att varje person släpper ut cirka 0,6 kg
fosfor per år. I genomsnitt bor det 2,4 personer i varje hushåll på lansbygden i Vara kommun.10 Varje hushåll släpper
alltså ut 1,44 kg fosfor utan rening i genomsnitt. Om avloppsvattnet renas minskar varje fosforutsläpp med minst 70 %.
Det här innebär att för varje åtgärdat avlopp reduceras utsläppet av fosfor med 1 kg per år.
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Vara Kommun befolkningsstatistik
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Bilaga 1: Karta planerade områden
Karta över planerade områden att förelägga 2014-2017. Observera att detta är planerade områden
och kan komma att ändras.
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