Små avlopp ska vara enkla

Kort om denna folder
Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då
ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi.
Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver
regelbunden skötsel och underhåll. Utvärderingar
i både Sverige och Finland visar att fastighetsägare
sällan lägger ned det engagemang som krävs för att
teknikintensiva lösningar på lång sikt ska ge de goda
reningsresultat som anläggningarna skulle kunna
göra. Enklare och robustare utformning, kombinerat
med bra servicetaganden från leverantörerna, förenklar för fastighetsägaren. Det ska vara enkelt att ansvara
för små avlopp!

Den här foldern vänder sig till miljökontor, entreprenörer och fastighetsägare. Här beskrivs reningsteknik
för små avlopp och teknik som kan användas för att
förbättra beﬁntliga små avlopp. Hur utsläpp från
avlopp påverkar miljön diskuteras, samt att avlopp
även är en växtnäringsresurs. Eftersom små avlopp
nästan alltid placeras i marken är det extra viktigt att
detta sker på rätt sätt och att entreprenören som gör
jobbet har rätt kunskap. Slutligen beskrivs regelverket som styr vilka krav du som fastighetsägare måste
uppfylla.

Utsläpp från små avlopp påverkar miljön
Utsläpp av orenat avloppsvatten från små avlopp
innebär både hälso- och miljörisker. Avloppsvatten
renas i första hand för att förhindra smittspridning.
I utvecklingsländer är sjukdomsspridning via utsläpp av orenat avloppsvatten en allvarlig realitet
med många dödsfall dagligen.
Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till
hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet
med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka
övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och än större syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan leda till ﬁskdöd och
minskad biologisk mångfald. I vissa områden är
vattendragen extra känsliga för utsläpp. Reningen
av avloppsvatten ska ta bort syreförbrukande
ämnen (organiskt material) och växtnäringsämnen,
framför allt fosfor och ibland även kväve. Fosfor
är det växtnäringsämne
som begränsar algtillväxten i våra inlandsvatten och extra tillskott
av fosfor via utsläpp av
dåligt renat avlopps-
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vatten betyder mer alger och vattenväxter – dvs.
igenväxning.
Landets samtliga små avloppsanläggningar släpper ut ungefär lika mycket fosfor som alla Sveriges
kommunala avloppsreningsverk tillsammans. Uttryckt på ett annat sätt; 10 % av befolkningen - de
som har små avlopp - släpper ut lika mycket fosfor
som resten av befolkningen, som är anslutna till
kommunal avloppsvattenrening!

…men innehåller resurser
Om avloppet tas tillvara på rätt sätt kan det vara
en resurs istället för ett problem. Framför allt avloppet från toaletten, det vill säga urin och avföring, innehåller mycket växtnäringsämnen (främst
kväve, fosfor och kalium) som kan ersätta handelsgödsel i lantbruket. Idag
ﬁnns det metoder som
möjliggör återföring av
näring från avlopp till
odling på ett hygieniskt
säkert sätt.

Reningsteknik för små avlopp
Traditionellt har reningsteknik för små avlopp inneburit markbädd eller inﬁltration. Dessa lösningar är
enkla och robusta och kräver, om de är korrekt byggda, lite underhåll. För att klara dagens krav på fosforavskiljning måste dock en markbäddslösning byggas antingen med fosforfällning som förbehandling,
eller fosforbindande ﬁlter som efterbehandling. Med så kallad förstärkt inﬁltration, med fosforfällning
som förbehandling, kan även kraven för hög skyddsnivå uppfyllas. Andra lösningar som klarar dagens
krav är minireningsverk samt källsorterande- eller torra system.
Idag ﬁnns ﬂera tekniska lösningar som uppfyller
Naturvårdsverket riktlinjer - ibland som färdiga paketlösningar, eller i kombination med markbädd eller
inﬁltration. Naturvårdsverkets nya riktlinjer gör dock
att små avloppssystem som regel blir mer komplicerade, eftersom enbart en markbädd inte uppfyller
kraven. Här är det viktigt att balansera tekniktänkandet så att anläggningar med bättre prestanda blir
enkla och robusta. Både fastighetsägare och tillsynsmyndigheter ska känna sig trygga med lösningarna.
Intressant teknikutveckling sker hos ﬂera tillverkare,
och nya enklare anläggningar eller delkomponenter
går redan idag att köpa.
Anläggningens funktion beror framför allt på om
den är byggd enligt god praxis och med rätt material.
Funktionen kan kontrolleras genom provtagning i
uppsamlingsbrunnen efter sista reningssteget. Reduktion av BOD, fosfor och kväve är de parametrar
som brukar mätas, och sedan jämföras med kraven

Kostnad för kommunalt vatten och avlopp
Kostnaden för små avlopp jämförs ofta med kommunal
anslutning. Enlig statistik från Svenskt Vatten (branschorganisationen för kommunala vatten och avloppsreningsverk) är medelkostnaderna för år 2008 följande:
Anslutningsavgift: 82 828 kr (inkl. moms). Denna
kostnad kan jämföras med att anlägga ett nytt enskilt
avlopp
Årlig kostnad för dricksvatten (inklusive rening av
avloppsvatten och omhändertagande av eventuellt
dagvatten): 4 336 kr (inkl. moms). Denna kostnad kan
jämföras med drifts- och underhållskostnaden för ett
enskilt avlopp.
i tillståndet eller med Naturvårdsverkets allmänna
råd. Någon enkel metod för att kontrollera inﬁltrationsanläggningar ﬁnns inte. Om det ﬁnns risk för
smittspridning bör även bakteriehalten analyseras.

Skyddsnivåer enligt Naturvårdsverkets allmänna råd
I råden ﬁnns två så kallade skyddsnivåer (normal
och hög) för hälsoskydd och miljöskydd. De lokala
och naturgivna förhållandena avgör vilken skyddsnivå som gäller. Det är kommunens miljönämnd
som bestämmer nivån. Om hög nivå ska gälla eller ej
avgörs utifrån vissa kriterier t.ex.: om utsläppet sker
till ett område med speciellt skyddsvärde, om yt- eller grundvattnet används till dricksvatten, närheten
till badplats eller om många avloppsutsläpp sker till
samma vatten. Om inget av kriterier gäller används

normal skyddsnivå. Förenklat innebär normal- och
hög skyddsnivå följande:
Normal skyddsnivå
- Organiska ämnen (BOD7): 90 % reduktion
- Fosfor (Tot-P): 70 % reduktion
- Återvinning av näringsämnen ska vara möjligt
- Utsläpp av avloppsvatten ska inte öka risken för
smitta eller spridning av lukt
Hög skyddsnivå
Dessutom:
- Fosfor (Tot-P): 90 % reduktion
- Kväve (Tot-N): 50 % reduktion
- Ytterligare åtgärder för att minska risken
för smittspridning från anläggningen (t.ex.
krav på en mindre markbädd eller liknande efter ett minireningsverk, ﬁlter som
höjer pH-värdet, krav på att det renade
avloppsvattnet släpps ut i ett dike som är
täckt eller försett med stängsel eller mycket
växtlighet för att förhindra att djur och
människor kommer åt utsläppspunkten).
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Kemisk fällning som komplement till, och för avlastning av,
markbädd/inﬁltration
Reningssystem med kemisk fällning består i regel av:
kärl och doseringsutrusning för kemikalien, slamavskiljare där den utfällda fosforn tillsammans med
annat slam samlas, samt en efterföljande behandling
av avloppsvattnet i en markbädd, inﬁltrationsanläggning eller kompaktﬁlterbädd. Kemikalien är normalt
av samma typ som används vid rening av avloppseller dricksvatten. För att ge bra reningsresultat måste
fällningskemikalie fyllas på regelbundet (några
gånger per år vid permanentboende) och doseringen
av kemikalie måste anpassas till det verkliga ﬂödet av
avloppsvatten. Denna typ av komplement ger låg belastning på den efterföljande bädden, vilket i sin tur
även kan förbättra kvävereduktionen. Utgående vat-

ten från anläggningen är normalt av badvattenkvalitet. Eftersom slammängden ökar behövs antingen en
större slamavskiljare
än normalt, eller ytterligare en slamtömning
under året.
Investerings- och
driftskostnaderna är
ofta lägre än vid kommunal anslutning.

Filter med fosforbindande material
Filtret kan utformas på ﬂera
BDT
olika sätt. Enklast för användaren är om ﬁltret ﬁnns i en
kassett som enkelt kan lyftas
ur vid byte av ﬁlter (oftast
1-2 års bytesintervall). Filtret
placeras alltid efter det biologiska reningssteget och kan
därför inte kombineras med
inﬁltration.
Fosforﬁlter kan antingen användas för att förbättra en
beﬁntlig reningsanläggning (t.ex. markbädd, kompaktﬁlterbädd eller biobädd) eller då man bygger ett
nytt reningssystem för avloppsvatten. Dock krävs det
att bädden är tät så att utgående renat avloppsvatten verkligen når ﬁltret och inte dräneras till grundvattnet eller att vatten inte kan läcka in i bädden och
sedan passera ﬁltret. En äldre markbädd är sällan
byggd med tätning nedåt. Eftersom pH-värdet i det
utgående renade avloppsvattnet är högt bör det släp-

pas ut i t.ex. ett dike med vattenﬂöde året om. Vattnet
kan inte inﬁltreras då kalkavlagringar kommer att
sätta igen inﬁltrationen.
Investerings- och driftkostnaderna varierar beroende på om tekniken är ett komplement till beﬁntlig
teknik, eller om ett komplett system ska installeras.
De kan vara lägre eller ligga på samma nivå som en
kommunal anslutning.

Minireningsverk
Minireningsverk är, som ordet uttrycker, små avloppsreningsverk och säljs som prefabricerade,
färdiga anläggningar. I minireningsverk används
samma processer som i stora reningsverk. Detta innebär bl.a. att fällningskemikalier används och måste
fyllas på regelbundet (några gånger per år vid permanentboende) samt att luftning sker med hjälp av en
kompressor, pump eller annat. Erfarenheterna visar
att dessa anläggningar kräver återkommande underhåll för att långsiktigt klara bra reningsresultat. Om
det ﬁnns risk för smittspridning kan ett minireningsverk kompletteras med en bädd som utgående renat
avloppsvatten passerar igenom (t.ex. en liten markbädd eller kompaktbädd) innan det släpps ut.
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Investeringskostnaden är ofta i samma storleksordning som för kommunal anslutning medan
driftskostnaderna ofta är något högre.

Källsorterande system (urin eller klosettvattnet sorteras bort) med markbädd
eller inﬁltration för återstående avloppsvatten
Urinsortering innebär att urinen sorteras ut i toaletten. Urinsorterande vattentoaletter har därför två
skålar, en främre för urin (lite spolvattenvolym) och
en bakre för uppsamling av fekalier och toalettpapper (normal spolvattenvolym). Urinvattnet leds till en
separat tank medan fekalie- och BDT-avloppsvattnet
renas i en slamavskiljare följt av markbädd eller inﬁltration. Tekniken kräver årlig rengöring av ledningen
för urinen och regelbunden tillsyn så att utfällningar
i urindelen av toalettstolen förhindras. Principen att
samla upp klosettvattnet separat har länge använts i
form av vanliga eller snålspolande toalettstolar och

sluten tank. Tanken för klosettvattnet måste tömmas
regelbundet och överfyllnadslarmets funktion måste
kontrolleras ofta och regelbundet, dock minst en
gång om året.
Utsorterade avloppsfraktioner kan, efter hygienisering, återföras som växtnäring till jordbruket.
Investeringskostnaden är lägre än för kommunal
anslutning medan driftskostnaden för permanentboende kan vara liknande eller högre. Mängden
spolvatten som används (och därmed hur ofta tanken
behöver tömmas) avgör kostnaden.

BDT

Torrt system tillsammans med markbädd eller inﬁltration
för BDT-avloppsvattnet
Torrtoaletter använder inte spolvatten utan toalettavfallet (latrinen) samlas upp separat utan vattentillsats. Hushållets BDT-vatten kan då behandlas i en
markbädd, inﬁltrationsanläggning eller ﬁlterbädd.
Storleken på dessa anläggningar är mindre än om allt
avloppsvatten tillförs. Kärlet för latrin måste tömmas
regelbundet och utrymmet där latrinen samlas kräver
god ventilation. Latrinen kan antingen hygieniseras
tillsammans med klosettvatten och sedan återföras

som växtnäring till jordbruket eller behandlas i ett
reningsverk. Latrinen kan även komposteras i en
godkänd kompost och t.ex. användas som gödning
på den egna tomten. Många kommuner håller dock
på att avveckla latrinhanteringen på grund av arbetsmiljöskäl.
Investerings- och driftskostnaderna är lägre än vid
kommunal anslutning.

BDT

Stort åtgärdsbehov
Enligt fastighetstaxeringen år 2005 ﬁnns det ca. 750 000 fastigheter i Sverige som inte är
anslutna till något kommunalt avloppsnät. Cirka 450 000 av dessa är småhus med permanentboende och resten fritidshus. Bedömningar från bl.a. Naturvårdsverket visar att upp
till 40 % av fastigheterna har otillräcklig avloppsvattenrening, dvs. saknar längre gående
rening än den slamavskiljning som krävs enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och miljöskydd. Dessutom har många fastigheter gamla markbäddar eller
inﬁltrationsanläggningar med tveksam funktion. Åtgärdsbehovet är därför mycket stort.
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Teknik för att förbättra beﬁntliga små avlopp
När en beﬁntlig anläggning ska förbättras kan ibland vissa delar av den beﬁntliga anläggningen användas.
Äldre betongrör bör alltid bytas eftersom avloppsvatten kan läcka ut. Grund- eller markvatten kan även
sippra in och tillföra stora mängder vatten som försvårar reningen. Om slamavskiljaren är en äldre en- eller
tvåkammarbrunn ska den bytas ut. Om markbädden eller inﬁltrationsanläggningen fungerar hydrauliskt,
men reningsförmågan för fosfor ifrågasätts, ﬁnns kompletterande teknik som förbättrar reningen. Teknik
för att förbättra beﬁntliga små avlopp kan vara: kemisk fällning som komplement till och för avlastning av
markbädd/inﬁltration, ﬁlter med fosforbindande material, eller avlastning av anläggningen genom separat
hantering av urin eller klosettvatten.
Exempel:
På fastigheten ﬁnns trekammarbrunn och markbädd.
Alla rör är täta och vattnet dräneras till ett ytvatten
längre bort.
1 Lösningsförslag: Om markbädden inte är tät
nedåt kan kemisk fällning installeras som ett
komplement före markbädden. På så sätt uppfylls
fosforkraven.

hygieniseras (bakterieavdödning) vattnet ”på
köpet” om ﬁltermaterialet är kalkhaltigt.
På fastigheten ﬁnns trekammarbrunn och inﬁltration
där fosforreningen ifrågasätts.

2. Lösningsförslag: Om markbädden är tät nedåt
så grundvatten inte läcker in och avloppsvattnet
inte inﬁltreras kan ett ﬁlter med fosforbindande
material installeras efter markbädden. Reningen
effektiveras så att fosforkraven klaras. Dessutom
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3. Lösningsförslag: Installera kemisk fällning som
komplement innan inﬁltrationen. Reningen effektiviseras så att alla förutsättningar för att uppnå
reningskraven ﬁnns. Kom ihåg att tömma slamavskiljaren ytterligare en gång per år.

Bygga i marken kräver kunskap
Små avloppsanläggningar är nästan alltid placerade i marken. Det kan vara färdiga moduler
som slamavskiljare, pumpbrunnar, ledningar
och mer eller mindre kompletta reningssystem.
Dessutom kan själva reningsanläggningen byggas i marken som inﬁltration och markbäddar.
För ett bra slutresultat krävs, oavsett systemlösning, kunskap om att bygga i marken.
Maskinentreprenörerna, ME, anordnar därför
både informationsträffar och diplomkurser för
entreprenörer, där teknik samt regelverk kring
anläggning av små avlopp lärs ut. Vid genomgång av diplomutbildning samt godkännande
av ME blir man diplomerad under tre år.
Därefter ska utbildningen uppdateras. En del
tillverkare ger också kurser av motsvarande
slag, där fokus av naturliga skäl hamnar på
den eller de tekniker som tillverkaren saluför.

Ansvar
Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för anläggningens funktion och att kraven som tillsynsmyndigheten (kommunens miljönämnd) ställer
blir uppfyllda. De som bygger anläggningen
och levererar utrustningen har i sin tur ansvar
och regelverk att följa gentemot fastighetsägaren. Entreprenören som anlägger en avloppsanläggning i marken, t.ex. en markbädd eller
inﬁltration, har ett långtgående ansvar. Arbete
på fast egendom och anläggningar i mark eller vatten omfattas av konsumenttjänstlagen
Ett ﬁlter med fosforbindande material kan installeras som kom(1985:716). Felaktigt utförda tjänster kan enligt
plement till en markbädd. En sådan anläggning är både lättskött
lagens § 17 reklameras tio år efter det att uppoch funktionssäker.
dragets avslutades, såvida inte annat följer av
en garanti eller annan utfästelse.
omfattar fem år för entreprenörens arbetsprestation
och två år för material och varor. Om entreprenören i
Enligt Allmänna bestämmelser (AB 04) för byggnads-,
sin tur har fått en längre garantitid för material eller
anläggnings- och installationsentreprenader, kap 4
vara, gäller denna garantitid även mellan entreprenö§ 7 är ansvarstiden tio år från det att entreprenaden
ren och beställaren.
godkänts. Ansvarstiden inleds med en garantitid som

Lokala förhållanden och val av material
Markbädd som kompletteras med fosforbindande
ﬁlter eller fosforfällning klarar minst normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (dvs. 90
% rening av syreförbrukande ämnen och 70 % rening
av fosfor). Även inﬁltration uppfyller normal skyddsnivå medan en förstärkt inﬁltration som kompletteras
med fosforfällning klarar hög skyddsnivå.
Det är dock få platser som har rätt markförhållanden
och tillräckligt skyddsavstånd till högsta grundvattenytan, för att tillåta en inﬁltration. Under hela
året måste det vara minst en meter mellan inﬁltrationsytan och högsta grundvattenytan, vilket i
praktiken betyder att högsta grundvattenytan är
lägre än 1,4 m under mark– något som är ovanligt.
Grundvattennivån kan variera mycket under året och

även mellan år. Om grundvattennivån under delar
av året når upp till den del av marken som ska rena
avloppsvattnet blir reningen otillräcklig. Smittämnen
kan även spridas via grundvatten till brunnar etc.
Om en inﬁltration ska byggas ska jordarternas
genomsläpplighet kontrolleras genom t.ex. siktanalys eller perkolationsprov i rör eller hål i marken.
Fördelning mellan olika kornstorlekar avgör om
uppehållstiden i bädden blir optimal för att klara
reningskraven. En annan nyckelfaktor är tillförsel av
avloppsvatten per bäddyta (för dimensionering se
t.ex. Naturvårdsverkets faktablad 8147). Om genomsläppligheten och avståndet till högsta grundvattenytan (>1,4 m) är tillräcklig kan en inﬁltrationsanläggning väljas I sluttande terräng behövs det ofta ett
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dräneringsdike så att ytligt markvatten inte rinner in
i anläggningen.
Om de naturliga förutsättningarna för inﬁltration
inte uppfylls går det ibland att med olika tekniska
åtgärder ändå inﬁltrera avloppsvatten. Är genomsläppligheten för hög eller för låg (inom vissa gränser) kan marken ”förstärkas” med markbäddssand.
Om markmaterialet uppfyller kraven för inﬁltration,
men skyddsavståndet till högsta grundvattennivån
inte är tillräckligt kan en upphöjd inﬁltrationsbädd
byggas ovanpå den beﬁntliga marken. Hur dessa anläggningar ser ut ﬁnns beskrivet i Naturvårdsverkets
faktablad 8147.
Med förstärkt inﬁltration, med fosforfällning som
förbehandling, kan även kraven för hög skyddsnivå
uppfyllas om förutsättningarna är de rätta. Sanden
ska ha lämplig kornstorleksfördelning och vara rik på
järn- eller aluminiumföreningar och avståndet måste
vara tillräckligt till högsta grundvattennivån.
Om de naturliga jordarterna är täta, t.ex. siltiga eller
lerinblandade väljs markbädd. Reningen sker då i en
begränsad jordvolym och det renade vattnet avleds
till ett ytvatten, som dike, å, sjö eller hav. För att
uppfylla Naturvårdverkets rekommendationer måste
en markbädd kompletteras antingen med kemisk fällning, ﬁlter med fosforbindande material eller utsortering av urin eller klosettvatten.
Både en inﬁltrationsanläggning och en markbädd
måste luftas. Luftningen förbättrar nedbrytningen av
föroreningsämnen och motverkar lukt. I en inﬁltration luftas spridarledningen med luftningsrör.
Markbädden kan luftas både genom spridarledning
och dräneringsrör med luftningsrör. Oavsett val
av teknik, inﬁltration eller markbädd, bör anläggningen förläggas så grunt som möjligt. Detta ökar
syretillförseln, ökar den luftade zonen, ökar både den

biologiska och den kemiska reningen och underlättar
eventuella reparationsarbeten.
Ovidkommande vatten såsom dagvatten (stuprör
etc.), dränvatten, vatten från droppande kranar och
rinnande toaletter får aldrig belasta anläggningen.
För bästa reningsresultat och livslängd på anläggningen bör avloppsvattnet pumpas ut i spridningsrören. På så sätt kan hela bäddens yta användas.
Avloppsledningar görs vanligtvis i plast. PP (polypropen) är ett miljövänligare alternativ än PVC
(polyvinylklorid). För ett hushåll används 110 mm
rördiameter. Rören ska normalt vara av klass T, vilket
uppfyller kraven på hållbarhet, materialkvalité och
täthet i skarvar. Före slamavskiljaren läggs ledningen
normalt med 10 ‰ fall (1cm/m). Tilloppsledningar,
t.ex. till slamavskiljare och fördelningsbrunn, bör
vara täthetsprovade för att minska risken för läckage
av avloppsvatten eller att markvatten sipprar in.
Ett skyddsavstånd på minst 10 m ska ﬁnnas mellan
täthetsprovad ledning och vattentäkt. Detta avstånd
skall ökas om ledningarna inte är täthetsprovade.
Det är viktigt att spridarledningarna (inﬁltrationsrör)
tål belastning från ovanliggande jordmassor. Dräneringsrör är inte lämpliga. Spridarledningar ﬁnns
i ﬂera utföranden. De ﬂesta är släta på insidan och
kamförsedda på utsidan, vilket ger ökad styvhet och
är att föredra. Hålens öppningar är vanligen kring
Ø6-8 mm med ett avstånd på 30-60 cm.
Makadam som används i spridningslager och/eller
dränlager skall vara så ren som möjligt. Tvättsiktad
makadam eller singel duger, men helst skall materialet vara särskilt tvättat.
Upplag av olika material (sand, makadam etc.) skall
läggas klart åtskilda. De bör läggas på hårdgjort underlag eller på en för ändamålet utlagd geotextil, för
att undvika inblandning av t.ex. matjord.

Anläggning av en bädd med biomoduler som förbättrar spridningen av avloppsvattnet och den
biologiska funktionen i en markbädd eller inﬁltration.
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Markbädd
En markbädd består av ett rörsystem som fördelar
avloppsvatten till det konstruerade sandﬁltret, samt
ett dränerande skikt och dränerande rörsystem som
leder ut det behandlade vattnet ur markbädden. En
markbädd kan göras tät. På så vis kan vatten från
omgivningen inte dränera genom markbädden och
störa den biologiska processen. Vattnet som passerar
bädden inﬁltrerar inte heller vidare ner i marken. Det
senare är t.ex. viktigt vid närhet till dricksvattentäkt.
Skyddsavstånd till vattentäkter ﬁnns angivet i Naturvårdsverkets allmänna råd (2006-7). Om markbädden görs tät nedåt kan bädden kompletteras med
fosforﬁlter efter bädden. Vattnet leds oftast till något
lämpligt ytvattendrag eller ut i marken.
Markbäddssandens kvalitet är mycket viktig för att
markbädden ska fungera (se vidare Naturvårdsverkets faktablad 8147). Betongsand 0-8 uppfyller
normalt kraven. Sanden skall ha en största kornstorlek på 8 mm och högst 10 % av materialet ska vara
mindre än 0,125-0,15 mm. Sanden kan enkelt kontrolleras genom ett så kallat kramtest, vilket innebär att
sanden (lite fuktig) testas genom att kramas i handen.
Då handen öppnas ska materialet falla isär. Om
materialet bildar klumpar innehåller det för mycket
ﬁnmaterial. Om man är osäker bör sanden kontrolle-

ras med perkolationsprov eller en siktanalys.
Om materialet i markbäddssanden är för ﬁnt
minskar sandens förmåga att släppa igenom
vatten och bädden riskerar att sätta igen. Är
materialet för grovt minskas reningen av vattnet
och det ﬁnns risk att otillräckligt renat avloppsvatten når en dricksvattentäkt eller ett vattendrag. OBS att sand och makadam alltid ska vara
tvättad för att undvika igensättning och kort
livslängd på bädden.
En markbädd ska alltid byggas enligt anvisningarna i t.ex. standarden prEN 12566-5 eller
Naturvårdsverkets faktablad 8147. Enligt
Naturvårdsverkets bedömning uppfyller inte
en markbädd normal skyddsnivå, utan bör
kompletteras med ytterligare reningssteg eller
avlastning via bortsortering av urin eller klosettvatten. Genom komplettering kan även hög
skyddsnivå uppnås.
Idag ﬁnns andra typer av markbäddar än den
konventionella. För att dessa ska fungera skall
fabrikatets läggningsanvisningar och villkoren i
tillståndsbeslutet följas.

Inﬁltrationsanläggning
Inﬁltrationsanläggning som upprättas enligt god
praxis uppnå normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. God praxis kan t.ex. vara SSEN 12566-2:2006 eller Naturvårdsverkets faktablad 8147. Anläggningsarbetet bör utföras av sakkunnig person.

Idag ﬁnns andra typer av inﬁltrationsanläggningar
än den konventionella. För att dessa ska fungera skall
tillverkarens läggningsanvisningar alltid följas.
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Aktörer och regelverk
Utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd enligt miljöbalken. Reningsteknik för små avlopp är därmed
både en juridisk och en teknisk fråga. Fastighetsägaren är ”verksamhetsutövare” enligt lagstiftningen.
Kommunens miljönämnd är den myndighet som
granskar och beslutar om de åtgärder som verksamhetsutövaren (fastighetsägaren) föreslår, är tillräckliga
för att minimera påverkan från fastighetens utsläpp
av avloppsvatten. Till sin hjälp har miljönämnden
tjänstemän (på miljökontoret eller motsvarande).
För att underlätta bedömningarna och tolkningen av
lagstiftningen har Naturvårdsverket gett ut så kallade
”allmänna råd” (Allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten: 2006-7). Till råden
ﬁnns även en handbok (2008:3) med exempel och
hänvisningar till litteratur. Syftet med de allmänna
råden är att minska miljöpåverkan och risken för
smittspridning från utsläpp av avloppsvatten. Anläggningarna ska också vara konstruerade så att det
är möjligt att återföra växtnäring, framför allt fosfor,
från dem.
Råden är just råd och beskriver hur Naturvårdsverket
tolkar gällande lagstiftning. En individuell bedömning ska sedan göras i varje enskilt fall när miljönämnden fattar sitt beslut. Bedömningen tar som
regel inte hänsyn till fastighetsägarens personliga
situation, utan utgår ifrån de lokala förhållandena på

10

platsen. Om huset används som fritidshus eller för
permanentboende spelar därför ingen roll.
Det är fastighetsägaren som föreslår vilka åtgärder
(reningsteknik) som ska vidtas för att minimera
påverkan när avloppsvatten släpps ut. Miljökontoret
granskar sedan förslaget och godkänner eller kräver
ytterligare åtgärder innan den tekniska lösningen
slutligen godkänns. Det är alltså inte tjänstemännens
uppgift att föreslå teknik. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för val av teknik och skötsel av
anläggningen.
Fastighetsägaren å sin sida måste kunna få hjälp och
information från de leverantörer och entreprenörer
som erbjuder och installerar reningsteknik. Stödet
kan t.ex. bestå av produktblad som beskriver anläggningens uppbyggnad, kapacitet, reningsresultat,
behov av skötsel och underhåll etc. För både fastighetsägare och miljöhandläggare underlättar det om
det ﬁnns en oberoende utvärdering av anläggningens
funktion (reningsresultatet).

Så här går du vidare med när du ska välja avloppslösning
• Kontakta miljökontoret för att få reda på vilka krav som du måste uppfylla och hur du ansöker
om tillstånd eller gör en anmälan.
• Titta på din tomt var anläggningen kan placeras eller om du har en anläggning – lyft på locken för
att se vad du har!
• Lär dig mer om vilka lösningar som ﬁnns, t.ex. via www.avloppsguiden.se
• Ta kontakt med en entreprenör/konsult eller en tillverkare som kan hjälpa dig att planera avloppet och anskaffa delarna
• När du väljer lösning tänk på att bra teknik för små avlopp ska vara enkel och robust
• Innan du börjar gräva måste du få lösningen godkänd av miljönämnden.
• Du har ansvar mot naturen att rena avloppsvattnet och entreprenörerna har ansvar mot dig att
de bygger rätt - anlita alltid en utbildad entreprenör

Läs mer
•

Naturvårdsverket faktablad 8147 (2004). Små avloppsanläggningar – Hushållsspillvatten för
högst 5 hushåll.

•

Naturvårdsverkets allmänna råd 2006-7. Allmänna råd om små avloppsanläggningar för
hushållsspillvatten.

•

Naturvårdsverkets handbok till allmänna råd 2008:3. Små avloppsanläggningar.

•

www.avloppsguiden.se

Var rädd om din avloppsanläggning!
En avloppsanläggning som sköts på rätt sätt fungerar
både bättre och längre. Ta t.ex. för vana att se över
slamavskiljaren och eventuella fördelnings- eller
pumpbrunnar vid varje tömning och kontrollera att
de är täta. Om de snabbt fylls med vatten utan att
ni använder avloppet är det troligt att grundvatten
läcker in på grund av en skada. Kontrollera också att
det inte ﬁnns slam i sista kammaren. Det tyder på
dålig avskiljning och risk för att slam förs vidare till
själva reningsanläggningen.
Ett enskilt avlopp fungerar genom olika fysikaliska,
biologiska och kemiska processer. En anläggnings

förmåga att rena avloppsvattnet kan därför bli sämre
om onödiga föroreningar hälls i avloppet. Genom att
sortera bort giftiga ämnen redan vid källan undviker
man också att ämnena sprids i naturen. Många av de
ämnen, framför allt tungmetaller och organiska kemikalier, som cirkulerar i vårt samhälle är skadliga för
människor, djur och växter. Om det ﬁnns en reningsutrustning för dricksvattnet (t.ex. avhärdning eller för
att ta bort järn) ska backspolningsvattnet inte ledas
till det vanliga avloppet utan till dagvattensystemet.
Det ﬁnns risk att salterna i backspolningsvattnet påverkar eller slår ut den biologiska reningen.

Några råd för hur du själv kan påverka avloppsvattnets kvalitet:
• Använd tvätt-, disk- och rengöringsmedel som är fria från fosfater. (Från och med den
31 augusti 2008 får tvättmedel med fosfater inte säljas i Sverige.)
• Överdosera inte tvätt- och rengöringsmedel.
• Häll inte ut miljöskadliga ämnen, t.ex. färgrester och lösningsmedel, i avloppet.
• Spola inte ner skräp som bindor, kondomer och tops i toaletten.
• Undvik produkter som innehåller bakteriedödande medel, till exempel triclosan.
• Rester av läkemedel ska lämnas in på apoteket – inte spolas ner i toaletten.
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Denna folder är framtagen av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, i samarbete med
VA-teknik och Vattenvård AB, på uppdrag av Baga Water Technology AB, Brenntag Nordic AB
och Nordkalk AB.
För mer information, beställning av den tryckta versionen av denna folder samt för att ladda
ned foldern som pdf-ﬁl kontakta nedanstående företag.

Baga Water Technology AB
BAGA Water Technology AB
Fiskhamnen 3
371 37 KARLSKRONA
Tfn 0455 - 616 150
info@baga.se
www.baga.se
Brenntag Nordic AB
Box 50121
202 11 Malmö
Tfn 040-287 300
main@brenntag-nordic.com
www.brenntag-nordic.com
Nordkalk AB
Box 677
261 25 Landskrona
tfn 0418 - 437 581
ﬁltra@nordkalk.com
www.nordkalk.com

… arbetar med forskning, utveckling och information inom områdena
jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner.
Vår viktigaste uppgift är att vara en länk mellan forskning och näringsliv.
I samarbete med näringslivet producerar vi resultat som direkt kan
omsättas i verkligheten.
Vårt arbete ger företag och myndigheter bättre beslutsunderlag, stärkt
konkurrenskraft, mindre belastning på miljön och klokare hushållning
med naturresurserna.
Mer information om JTI och vår verksamhet ﬁnns på
www.jti.se

