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I den här broschyren har viktig information sammanfattats om 
enskilda avlopp, till exempel om varför avloppsvatten måste 
renas, vilka reningskrav som ställs, hur det går till att ansöka 

om tillstånd och vilket ansvar fastighetsägaren har. 



VARA KOMMUN 

 

 

2 

 

  

 

Innehåll 

Varför ska avloppsvatten renas? .................................................... 3 

Skyddsnivå och krav på rening ...................................................... 3 

Typer av anläggningar ..................................................................... 4 

Tillstånd ............................................................................................. 6 

Vilka krav ställs på fastighetsägaren? ............................................ 7 

Vanliga frågor och svar ................................................................... 8 

Vart finns mer information ..........................................................12 

Kontaktuppgifter ...........................................................................12 
 

 



VARA KOMMUN 

 

 

3 

 

Varför ska avloppsvatten renas? 
 

I Sverige har 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 sjukdomar. 

 

 

 

 

Skyddsnivå och krav på rening 
 

Alla enskilda avloppsanordningar ska uppfylla kraven för 
normal eller hög skyddsnivå enligt Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd om små 
avloppsanordningar.  
 
För normal skyddsnivå ska utsläppet av fosfor minskas med 70 
% och utsläppet av organiska ämnen minskas med 90 %. Vid 
hög skyddsnivå ställs högre krav på rening av fosfor men även 
krav på rening av kväve. 
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I Vara kommun är det främst kraven för normal skyddsnivå 
som gäller. Beroende på placering kan det i enskilda fall ställas 
krav på hög skyddsnivå.  
 

Typer av anläggningar 

Infiltration-vid sand i backen  

I en infiltrationsanläggning renas avloppsvattnet genom att det 
infiltrerar ut i de naturliga jordlagren och diffust sprids via 
marken till grundvattnet. Avloppsvattnet fördelas genom 
spridningsledningar som ligger i ett lager av makadam.  
 
Det är viktigt att spridningslagret ligger på ett tillräckligt 
avstånd från grundvatten och berg. 
 
Infiltration av avloppsvatten fungerar endast i genomsläppliga 
och väldränerade marklager, främst sandjordar. 
 
 
 
 
 

Markbädd- vid lera i backen 

En markbädd bygger på samma process som en infiltration, 
det vill säga att avloppsvattnet renas genom att rinna genom 
ett sandlager. Skillnaden är att lagret byggs upp med sand som 
fraktas till fastigheten. Avloppsvattnet samlas sedan upp i en 
dränering som leds till dike, å, eller sjö. 
 
En markbädd behöver kompletteras med extra fosforrening 
för att uppnå kraven för normal skyddsnivå. 
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Minireningsverk 
Principen för ett minireningsverk är att reningen sker i ett 
slutet system där avloppsvattnet sedan leds ut till ett dike, 
dräneringssystem eller vattendrag.  Minireningsverken varierar 
mycket i storlek, kostnad och utseende.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer krav på provtagning 6 
månader efter det att verket har installerats. Det ställs även 
krav på att minireningsverk ska ha regelbunden service av 
person med sakkunskap om verket. 
 
Kompaktsystem/prefabricerade lösningar 
Kompaktfilter kallas även biomoduler eller prefabricerade 
filter och det finns många olika typer och fabrikat på 
marknaden. Gemensamt är att de används för biologisk 
behandling av avloppsvatten och att de inte har några rörliga 
delar och inte kräver tillgång till el.  
 
Rätt anlagda kompaktfilter är i allmänhet robusta anläggningar 
som är relativt okänsliga för störningar och kräver lite tillsyn 
samt skötsel.  
 
Kommunalt avlopp 
Det kan finnas möjlighet att ansluta avloppet till kommunens 
avloppsnät. För att ta reda på vilka möjligheter det finns att 
koppla på fastigheten, kontakta VA-enheten på tekniska 
förvaltningen.  
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Tillstånd 
 
För att få anlägga en enskild avloppsanordning, dit en 
vattentoalett ska anslutas, måste det först finnas ett tillstånd 
enligt miljöbalken. Om avloppet saknar vattentoalett krävs en 
anmälan. 
 

Med tillståndet följer ett antal villkor för hur anordningen ska 
uppföras och skötas. Det är viktigt att samtliga villkor uppfylls. 
 
Vänta alltid med att påbörja arbetet med att anlägga avloppet 
tills ett skriftligt tillstånd har erhållits.  
 
Tillstånd söks hos Vara kommuns miljö- och byggnadsnämnd, 
i god tid innan avloppet börjar anläggas.  
 
Ansökningsblanketter beställs antingen hos miljöenheten eller 
hämtas på kommunens hemsida.  För handläggningen av 
tillståndsärendet tas en avgift på 5 220 kronor ut enligt 2018 
års taxa som beslutats av kommunfullmäktige.  
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Vilka krav ställs på fastighetsägaren? 
 
Fastighetsägaren ansvarar för: 
 
• Valet av avloppsanordning 
• Att en komplett ansökan eller anmälan skickas in 
• Att se till att avloppsanordningen anläggs och sköts enligt 
tillståndet 
 
Även om en entreprenör anlitas är det fortfarande 
fastighetsägaren som är ansvarig för att avloppsanordningen 
uppfyller reningskraven.  
 
Om avloppsanordningen inte fungerar som det är tänkt 
kommer krav på åtgärder att riktas mot fastighetsägaren och 
inte mot entreprenören.  
 
Fastighetsägaren är skyldig att se till att sköta och kontrollera  
avloppsanordningen på rätt sätt under hela dess livslängd, så 
att den inte riskerar att orsaka olägenhet eller att inte rena 
avloppsvattnet tillräckligt. 
 
Konsumentvägledning 

Kommunens konsumentsekreterare, Egon Frid, kan ge tips 
om vad som behöver tänkas på före entreprenör anlitas, en 
avloppsanläggning köps eller serviceavtal tecknas.  
Konsumentsekreteraren finns på biblioteket i Vara. Han kan 
även kontaktas på telefon 0512-313 18 eller via mail 
egon.frid@vara.se 
 
 
 

mailto:egon.frid@vara.se
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Vanliga frågor och svar 
 
Åtgärdstid och förelägganden 
 
När ska avloppet vara åtgärdat? 
Lagstiftningen om att avloppsvatten ska 
genomgå längre rening än slamavskiljning har gällt sedan år 
1969. Alla avlopp som endast består av slamavskiljning ska 
därför åtgärdas.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att alla enskilda 
avlopp ska vara godkända. För att nå målet vänder sig 
nämnden till ett område i taget. Varje höst startar arbetet med 
ett nytt område genom att informationsbrev skickas ut och 
informationsmöten hålls. Om avloppet inte har åtgärdats inom 
ett år efter det att informationsbrevet har skickats ut kommer 
ett vitesföreläggande skickas ut. Åtgärdstiden i föreläggandet är 
ett år. För handläggningen av vitesföreläggandet tas en avgift 
på 1 305 kronor ut enligt 2018 års taxa. 
 
Vad är ett vite? 
Ett vite är ett belopp som kan behöva betalas om inte 
föreläggandet följs. 
 
Vart går vitesbeloppet i det fall det döms ut? 
Vitesbeloppet går till staten och inte till kommunen. Det är 
mark- och miljödomstolen som dömer ut ett eventuellt vite.         
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Att ansöka om tillstånd 
 
Hur går man tillväga för att åtgärda avloppet? 
Kontakta en entreprenör och kontakta sedan miljöenheten för 
ett besök på fastigheten. Önskas en markbaserad lösning 
(infiltration/markbädd) ska en provgrop på minst två meter 
vara grävd innan miljöinspektör kommer ut till fastigheten. 
Inspektören hjälper till med att fylla i ansökan! När ett 
skriftligt tillstånd har erhållits kan avloppet börja anläggas.  
 
Hur lång tid tar det att få tillstånd för en avloppsanläggning?  
Handläggningstiden är normalt 2-6 veckor. En komplett 
ansökan går snabbare att handlägga. Saknas det uppgifter och  
kompletteringar behövs, tar det längre tid så var noggrann och 
be entreprenören om hjälp. 
 
Slutbesiktning av anläggningen? 
Vanligtvis görs inte slutbesiktning av anläggningar men ta 
gärna bilder under arbetets gång. När avloppet är klart ska 
entreprenörsrapport skickas in. Ett bekräftelsebrev skickas ut 
när en komplett entreprenörsrapport har inkommit.  
 
 
Att gräva om avloppet 
 
Hur hittar man en entreprenör?  
En sakkunnig entreprenör kan man hitta genom att till 
exempel använda sig av gula sidorna eller Avloppsguiden, 
www.avloppsguiden.se. Tyvärr kan inte miljö- och 
byggnadsnämnden rekommendera någon specifik entreprenör. 
 
 
 

http://www.avloppsguiden.se/
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Får fastighetsägaren gräva sitt eget avlopp? 
Ja, det finns inga krav på certifieringar eller liknade på 
entreprenörer som gräver avlopp. Det är dock viktigt att den 
som gräver avloppet har lämplig kunskap.  
 
 
Frågor om avloppsanläggningar 
 
Vilken avloppslösning ska väljas? 
Miljöenheten kan inte säga vilken lösning som ska väljas på en 
specifik fastighet. Miljöinspektörer kan dock hjälpa till med 
rådgivning om vilka typer av anläggningar som skulle kunna 
passa på fastigheten. 
 
Kan den befintliga slamavskiljaren användas? 
Ja, en befintlig slamavskiljare kan användas förutsatt att den är 
täthetskontrollerad eller renoverad så att den är garanterat tät 
och klarar dagens funktionskrav. Den måste vara rätt 
dimensionerad för den nuvarande belastningen, normalt 
räknas det 2 kubikmeter för ett hushåll om WC är anslutet. 
Slamavskiljaren ska även ha ett T-rör.  
 
Hur länge håller en avloppsanläggning? 
Livslängden på infiltrationer och markbäddar beräknas till ca 
15 - 20 år, beroende bland annat på belastning och skötsel. 
Anläggningen ska kontinuerligt underhållas för att säkra en bra 
funktion under lång tid. Minireningsverk och 
kompaktlösningar har generellt längre livslängd, dock kan vissa 
delar behöva bytas ut. 
 
Räcker en trekammarbrunn för att rena avloppet? 
Nej, enligt lagen behövs ytterligare rening efter slamavskiljaren. 
Slamavskiljning är endast en förbehandling.  

javascript:void(0)
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Kan infiltrationen/markbädden läggas på en åker? 
Det kan man göra, men man ska inte köra över bädden med 
tunga maskiner för då packas jorden så att funktionen i bädden 
förstörs. Marken där bädden ligger kan därför inte brukas. 
 
 
Avgifter 
 
Tar miljö- och byggnadsnämnden betalt för att komma ut till fastigheten? 
Nämnden tar inte extra betalt för att komma ut till fastigheten. 
Besök på fastigheten ingår i den fasta prövningsavgiften för 
tillståndet motsvarande 5 220 kronor enligt 2018 års taxa. 

 
Varför kostar föreläggandet och tillståndet? 
I miljöbalken finns särskilda regler om hur kommunens tillsyn 
ska gå till. Det finns också regler som säger att kommunen får 
ta betalt av verksamhetsutövarna för att finansiera 
tillsynsarbetet. Principen är att den som påverkar människans 
hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för 
tillsynen. 
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Vart finns mer information? 
 
Nationell kunskapsbank om enskilda avlopp. 
www.avloppsguiden.se 
 
Havs och vattenmyndighetens hemsida 
www.havochvatten.se 
 
Vara kommuns hemsida. 
www.vara.se 
 

 

Kontaktuppgifter 
 
Mail: miljo.bygg@vara.se 
Telefon växel: 0512-310 00 
 

 

http://www.avloppsguiden.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.vara.se/

