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Abstract 
The purpose of this study was to examine what to consider when prioritising inventory areas 
for individual sewers, as well as how an inventory should be initiated in Nordmalings 
municipality. The information was gathered by studying legislation, documents by 
government agencies, maps and by conducting a questionnaire survey. The study showed 
that the demands on individual sewers must be separately determined in every individual 
case. Sewer system shall have further wastewater treatment than only septic tanks, for 
example an infiltration plant. The demands should be determined by the protection level of 
the Environmental Protection Agency's guidelines (NFS 2006:7) for small sewage systems 
for domestic wastewater. The areas demanding a high level of protection are sensitive to 
emissions from individual sewers. Such areas can for example be Natura 2000, bathing 
places and water that is sensitive to eutrophication. The questionnaire was sent to 85 
property owners and 64 of them responded. The majority of the ones with permanent 
housing had septic tanks (90.5 %) and an infiltration plant (60.0 %). The questionnaire 
indicated that the majority of the individual sewers were acceptable but that a significant 
part may have serious flaws. Prioritisation of inventory areas can be based on the areas that 
need high level of protection. Based on these results, coastal areas in Nordmalings 
municipality should be prioritised for an inventory of individual sewers. 
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Förklaring av ord och förkortningar 

 
Allmän VA-anläggning  En VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 

bestämmande inflytande och som har ordnats och används för 
att uppfylla kommunens skyldighet enligt lag (SFS 2006:412) 
om allmänna vattentjänster. 

AR  I denna rapport, om inte annat anges, åsyftas 
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten.  

Avloppsanordning Med detta avses detsamma som avloppsanläggning. 
Avloppsanordningen är samtliga delar som ingår i 
anordningen: rörledningar, slamavskiljare, tankar, 
infiltrationsanläggningar, m.fl. komponenter. 

Avloppsvatten Avloppsvatten utgörs av spillvatten från hushåll och industrier 
samt dagvatten. För små avlopp används ofta spillvatten och 
avloppsvatten synonymt.  

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten. 
Blandat avloppsvatten  Avloppsvatten från hushåll som innehåller både klosett- och 

BDT- vatten. 
BOD-ämne  Biokemisk syreförbrukning; parameter som anger vattnets 

innehåll av syreförbrukande organiskt material.  
DIN och DIP Löst oorganiskt kväve och löst oorganiskt fosfor.  
Energibrunn  Borrad brunn för värmepump.  
Enskilt avlopp  En avloppsanläggning som inte ingår i en allmän VA-

anläggning. Begreppet används oftast för en anläggning som 
betjänar ett hushåll, men kan också behandla avlopp från en 
grupp av hushåll. 

Eutrofiering   Tillförsel av näringsämnen (främst kväve och fosfor) till ett 
vattendrag; likställs ofta med övergödning. 

FMH  Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

Klosettvatten Avloppsvattnet från toaletten, det vill säga urin, avföring, 
toalettpapper och spolvatten. 

LAV Vattentjänstlagen; Lag (SFS 2006:41) om allmänna 
vattentjänster. 

MB Miljöbalken (SFS 1998:808). 
Personekvivalent, pe   Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten 

som en person ger upphov till per dag. 
Slam  Fasta partiklar och fett som avskilts från avloppsvattnet. 
Spillvatten  Samlingsnamn för allt avloppsvatten i ett hushåll (toalettvatten 

och/eller BDT-vatten) även kallat hushållsspillvatten. Se även 
avloppsvatten. 

tot-N och tot-P Totala koncentrationer av kväve och fosfor i vattnet, d.v.s. både 
löst och bundet i partiklar och biomassa.   

VA-anläggning En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av 
vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse. 
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1 Inledning 
 
Efterfrågan på vatten ökar hela tiden, något som inte är förenligt med att 20 % av ytvattnet i 
Europa är allvarlig hotat av föroreningar och 60 % av de Europeiska städerna överutnyttjar 
sina grundvattenresurser (Europeiska kommissionen 2010). Tillgången på dricksvatten är ett 
globalt problem (UNICEF och World Health Organization 2012), men även något som kan 
bli en bristvara i Sverige om vi inte skyddar och förvaltar de vattenförekomster som finns i 
landet. För att säkerställa vattenkvaliten i Europa har ramdirektivet för vatten, det så kallade 
vattendirektivet upprättats (Europeiska kommissionen 2010). I Sverige har det upprättats 
miljömål för att bl.a. säkerställa god vattenstatus (Naturvårdsverket 2014) och genom 
miljölagstiftningen kontrolleras verksamheter som kan ge upphov till negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön (Naturvårdsverket 2013 a).  
 
I lagen om allmänna vattentjänster (LAV) regleras kommunens skyldigheter att 
tillhandahålla vattenförsörjning eller avlopp för att säkerställa människors hälsa eller miljön. 
Om enskilda anläggningar, enskilt avlopp eller egen brunn för dricksvatten, kan godtas med 
hänsyn till människors hälsa och miljön behöver kommunen inte tillhandahålla 
vattenförsörjning eller avlopp. Detta innebär då att det ligger på den som har rådighet över 
anläggningen, oftast fastighetsägaren, att säkerställa att orenat avloppsvatten inte släpps ut i 
enlighet med vad Miljöbalken (MB) och dess förordningar föreskriver (Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2009).  
 
I Sverige finns cirka 750 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunala avloppsnät 
enligt fastighetstaxeringen 2005 och av dessa är nästan 60 % permanentboenden. Många 
äldre fastigheter har oftast slamavskiljning som enda rening av avloppsvattnet vilket anses 
vara bristfälliga reningsanläggningar. Vid nybyggnationer under de senaste 30 åren har 
normalt någon ytterligare rening av avloppsvattnet än slamavskiljning installerats vilket då 
uppfyller kraven. Bristfälliga enskilda avlopp samt upprustningsbehovet hos många 
befintliga enskilda avlopp leder till utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till 
vattenmiljön (Naturvårdsverket 2008 a).  
 
Avloppsvattnet innehåller bl.a. näringsämnena fosfor och kväve, vilket vid stor tillförsel kan 
leda till övergödning (Naturvårdsverket 2013 b). Utsläpp av orenat avloppsvatten kan även 
leda till risk för lokal smittspridning (Naturvårdsverket 2008 a). Det råder osäkerhet kring 
hur stor belastning enskilda avloppsutsläpp av orenat avloppsvatten och därmed utsläpp av 
fosfor och kväve, har på haven (Naturvårdsverket 2008 a). Dock kan konstateras att 
utsläppen av fosfor från enskilda avlopp är en betydande del av det totala utsläppet (SMED 
2011).   
 
Östersjön har stora problem med övergödning (Pyhälä et al. 2013), vilket i sin tur anses leda 
till syrefria bottnar något som trots åtgärder inte minskar i Östersjön (Conley et al. 2002 och 
Hansson et al. 2013). På grund av statusen i Östersjön bestämdes år 2007 en åtgärdsplan 
rörande bl.a. Östersjön inom ramen för Helsingforskommissionen (HELCOM). 
Åtgärdsplanen syftar till att nå en god miljöstatus i de marina områdena till 2021. Detta 
innebär för Sverige en minskning med 21 000 ton kväve/år och 290 ton fosfor/år jämfört 
med perioden 1997–2003 (Naturvårdsverket 2013 b).   
 
Då Nordmaling är en kustnära kommun med cirka 1500 enskilda avlopp (Ejhed et al. 2004) 
med avrinningsområde som mynnar ut i Östersjön (SMHI 2002) är det av största vikt att 
kontrollera och säkerställa standarden på kommunens enskilda avlopp. Både för att kunna 
nå nationella mål, EU-gemensamma mål och andra internationella mål vari Sverige är 
delaktiga men även för att säkerställa en hälsosam vardag och framtid för den enskilda 
individen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att klargöra vad som är viktigt att beakta vid prioritering 
av inventeringsområden utifrån standarden på de enskilda avloppen och geologiska 
förutsättningarna i Nordmalings kommun samt gällande lagstiftning.  
 
Frågeställningar: 

 Vilka krav bör ställas på enskilda avlopp? 

 Vilka områden kan antas vara känsliga för utsläpp från enskilda avlopp? 

 Vilka faktorer bör beaktas vid prioritering av inventeringsområden? 

 Vilken standard har de enskilda avloppen i Nordmalings kommun? 

 Vilka områden bör prioriteras för inventering av enskilda avlopp i Nordmalings 
kommun utifrån de prioriterade faktorerna?  

 
1.2 Avgränsning 
Fokus kommer vara på enskilda avlopp som är kopplade till ett privathushåll. 
Avloppsreningsanläggningar kopplade till fler än ett hushåll (samfälligheter) eller 
verksamheter uteslöts ur undersökningen då de kan innebära andra krav på dimensionering 
och funktion. I Nordmalings kommun avgränsas undersökningsområdet till 3 geografiska 
områden som kommer att fungera som referensområden för hur standarden på de enskilda 
avloppen är i kommun. Dessa områden är Storänget, Järnäsklubb och Sunnansjö. Med 
”områden som kan antas vara känsliga för utsläpp” menas dess närhet till recipienter, 
eventuella områdesskydd, markegenskaper samt andra säregenskaper som kan ge särskild 
anledning till försiktighet för utsläpp från enskilda avlopp. Med ”standard” på enskilda 
avlopp menas bl.a. dess ålder och funktion. 
 
 

2 Bakgrund 
 

2.1 Lagar och regler 
 
2.1.1 Miljöbalken (SFS 1998:808) 
MB trädde i kraft 1 januari 1999 och är en sammanslagning av tidigare gällande 
miljölagstiftning (Miljödepartementet 2012). Enligt balkens portalparagraf är syftet att 
främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer en hälsosam och god miljö. I 2 kap. MB framgår de allmänna hänsynsregler 
som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta för att undvika olägenheter för 
människors hälsa och miljön. Vidare i 9 kap. 3 § MB definieras olägenheter för människors 
hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan 
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Enligt balken är fastighetsägaren 
verksamhetsutövare, vilket gör den ansvarig för det enskilda avloppet. Ansvaret för det 
enskilda avloppet enligt andra kapitlet innebär bl.a. att verksamhetsutövaren ska ha kunskap 
om hur anläggningen fungerar och dess reningskapacitet (Havs- och vattenmyndigheten 
2013 a). Verksamhetsutövare ska utöva egenkontroll över sin egen verksamhet, vilket 
innebär att verksamhetsutövaren fortlöpande ska kontrollera verksamheten för att motverka 
olägenheter, 26 kap. 19 § MB.   
 
Med avloppsvatten menas bl.a. spillvatten från hushåll (Havs- och vattenmyndigheten 2013 
a). Utsläpp av detta räknas enligt balken som en miljöfarlig verksamhet, 9 kap. 1-2 §§ MB.  
Avloppsvattnet ska avledas och renas så att olägenheter för människors hälsa eller miljön 
inte uppkommer samt att lämplig avloppsanordning eller annan inrättning ska väljas för att 
undvika olägenheter, 9 kap. 7 § MB. Enligt 15 kap. 1-2 §§ MB ska kommunen omhänderta 
hushållens restprodukter från avloppsreningsprocessen, då det räknas som hushållsavfall. 
Sådana restprodukter är urin, fekalier och latrin (Naturvårdsverket 2008 a).  
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I vattentäkter sker bortledning av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning, 11 kap. 5 § MB. 
Enligt 7 kap. 21-22 §§ MB kan vattenskyddsområden upprättas för att skydda nuvarande 
eller kommande vattentäkter. För att tillgodose syftet med dessa områden kan föreskrifter 
upprättas. 
 
2.1.2 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
I vattenområden, som regleras i 11 kap. 4 § MB, krävs längre gående rening än 
slamavskiljning vid utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett, 12 § förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). För inrättande av avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett krävs en ansökan om tillstånd till den kommunala nämnden och för 
avloppsanläggningar utan ansluten vattentoalett krävs en anmälan till den kommunala 
nämnden, 13 § FMH. Vidare tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda avlopp regleras i 14-
16 §§ FMH.  
 
2.1.3 Lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster  
LAV reglerar kommunens skyldigheter när det gäller att tillhandahålla vattenförsörjning 
eller avlopp för att säkerställa människors hälsa eller miljön. Enligt 6 § LAV skall kommunen 
om det i större sammanhang krävs ordnad vattenförsörjning eller avlopp, med hänsyn till 
människors hälsa eller miljön, bestämma verksamhetsområden där vattentjänsterna behöver 
ordnas. Begreppet ”större sammanhang” syftar till en relativt samlad bebyggelse av 20-30 
fastigheter enligt proposition 2005/06:78. I vissa fall kan begreppet även innefatta färre 
fastigheter. Vissa fastigheter behöver inte omfattas i verksamhetsområdet om enskilda 
anläggningar för vattenförsörjning och avlopp kan godtas med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa och miljö, 9 § LAV.  
 
2.1.4 EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG 
EU:s ramdirektiv för vatten, ”vattendirektivet”, antogs 2000 för att skydda och förvalta 
vatten utifrån naturliga, geografiska och hydrologiska formationer, så kallade 
avrinningsområden. Genom ramdirektivet ställs krav på samordning mellan olika EU-
politikområden och den utgör grunden i EU:s vattenpolitik (Europeiska kommissionen 
2010). Målen i vattendirektivet är att de vatten som omfattas ska ha god ekologisk status till 
år 2015 eller år 2021. Arbetet i Sverige är indelat i fem vattendistrikt med en länsstyrelse i 
varje distrikt som samordnar vattendistriktet (Länsstyrelsen Örebro 2014). 
Vattendelegationen i vattendistriktet beslutar om vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla 
för vattenförekomsten. Normen används sedan som styrinstrument inom 
vattenförvaltningen för att säkerställa att vattenförekomsten uppnår god status till år 2015 
eller att statusen inte försämras (Vattenmyndigheten Norra Östersjön 2014).  
 
2.2 Miljömål 
De 16 miljömålen som är beslutade av Sveriges riksdag beskriver det tillstånd i den Svenska 
miljön som ska nås till 2020 för att lösa miljöproblemen. Genom miljökvalitetsmålen 
beskrivs den nuvarande statusen, hur målen i praktiken ska nås och om målen kommer 
uppnås till 2020. Miljömålen ska ses som riktmärken för miljöarbetet (Naturvårdsverket 
2014).  
 
Vad gäller enskilda avlopp är miljömålen ”ingen övergödning” och ”grundvatten av god 
kvalitet” mest relevanta. Ett annat miljömål som kan vara relevant vid enskilda avlopp är 
”levande sjöar och vattendrag”. Det viktiga är att i det enskilda fallet avgörs vilka miljömål 
som är av betydelse (Naturvårdsverket 2008 a). ”Ingen övergödning” handlar om att halten 
av gödande ämnen, kväve och fosfor, som hamnar i mark och vatten inte ska inverka negativt 
på människor eller miljö. En vanlig källa till fosfor är avloppsvatten som via vattendrag förs 
ut i sjöar och hav där algblomning kan ske till följd av övergödning (Miljömålen 2012 a). 
”Grundvatten av god kvalitet” handlar om att säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning 
och bidra till en god livsmiljö för djur och växter i vattendrag (Miljömålen 2012 b). ”Levande 
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sjöar och vattendrag” syftar till att bevara landskapets vattenhushållande och ekologiska 
funktioner (Miljömålen 2012 c). 
 
2.3 Områden av riksintresse och Natura 2000 
Områden av riksintresse är geografiska områden av nationell betydelse för en rad olika 
samhällsintressen. Genom sina natur- och/eller kulturvärden, lämplighet för exploatering 
eller vissa näringar kan området vara viktigt för hela landet och därav vara av riksintresse 
(Boverket 2012). Bestämmelserna om riksintressen återfinns i 4 kap. MB. I MB finns 
bestämmelser för områden av natur- och kulturvärde samt vilka områden som omfattas. I 3 
kap. MB anges de ändamål för vilka ett område kan vara av riksintresse både vad gäller 
bevarande och exploatering. Det är sedan olika statliga myndigheter som pekar ut områden 
som är av riksintresse (Boverket 2012). Områden av riksintresse för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv ska enligt 3 kap. 6 § MB skyddas mot sådana åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön.  
 
Natura 2000 är ett nätverk inom EU till följd av EU direktiven ”Habitatdirektivet” och 
”Fågeldirektivet”. Syftet är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer i Europa 
(Naturvårdsverket 2003 a). Områdena omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Majoriteten av dessa 
områden är skyddade som nationalparker eller naturreservat (Naturvårdsverket 2012). 
Natura 2000 områden är skyddade enligt 7 kap. 27 § MB och områdena utgör även 
riksintressen vilket gör att de berörs av bestämmelserna i 4 kap. MB (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2014 a). 
 
2.4 Regeringsuppdrag 
Havs- och vattenmyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett hur regelverket kring 
enskilda avlopp kan förändras samt tagit fram kostnadseffektiva författningsförslag. Syftet 
med uppdraget var att påskynda åtgärdstakten av enskilda avlopp där längre gående rening 
än slamavskiljning saknas. Genom förslagen ska de negativa effekterna på människor och 
miljön minska vilket bidrar till att nå miljökvalitetsmålet ”ingen övergödning”. I 
slutrapporten används istället för begreppet enskilda avlopp, ”små avloppsanläggningar”. 
Små avloppsanläggningar definieras som anläggningar som behandlar avloppsvatten upp till 
200 personekvivalenter (pe). De åtgärder som föreslås i slutrapporten är bl.a. en förändrad 
lagstiftning för små avloppsanläggningar, utredning av möjlighet att införa skatte- eller 
avgiftssystem för små avloppsanläggningar och effektivare prövning och tillsyn genom 
hårdare styrmedel (Havs- och vattenmyndigheten 2013 b).  
 

2.5 Enskilda avlopp 
 
2.5.1 Slamavskiljare  
I slamavskiljaren sker mekanisk förbehandling av avloppsvattnet. Genom att grövre partiklar 
från avloppsvattnet sedimenterar i slamavskiljaren undviks att efterföljande rening slammar 
igen. Genom detta bildas ett slam som måste omhändertas, normalt sker tömning av 
slamavskiljaren en gång per år. I slamavskiljaren sker ingen nämnvärd rening av 
avloppsvattnet. Det finns olika utföranden av slamavskiljare. Dess storlek beror på antalet 
anslutna hushåll och typ av spillvatten. Vid ansluten vattentoalett krävs större avskiljare än 
vid enbart BDT-vatten. Däremot görs ingen skillnad mellan fritidsboende och 
permanentboende. En typ av slamavskiljare är trekammarbrunn, vilken består av tre 
kammare. Denna fungerar för klosett- och BDT-vatten. En annan typ är tvåkammarbrunnen, 
vilken enbart består av två kammare och är funktionell för BDT-vatten (Naturvårdsverket 
1989 a). Enkammarbrunn kan också förekomma. Det förekommer att gamla 
trekammarbrunnar, vars indelning är av trämaterial har havererat och därmed anses inneha 
funktionen som en enkammarbrunn (Berggren, muntl.). 
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2.5.2 Behandling av avloppsvattnet 
Grundkravet är att spillvatten ska genomgå längre gående rening än slamavskiljning. Vilken 
sorts rening som lämpar sig beror på områdets känslighet, närhet till grundvatten m.m. 
(Naturvårdsverket 2008 a). Nedan följer några korta beskrivningar av olika sätt att behandla 
avloppsvattnet.  
 
Vid infiltrationsanläggningar leds avloppsvattnet från huset till en slamavskiljare och vidare 
till en infiltration där reningen sker genom markens naturliga jordlager. Det renade 
avloppsvattnet går sedan ut i grundvattnet (Naturvårdsverket 2003 b). Spillvattnets 
bakterier och organiska nedbrytningsprodukter tas omhand genom den hinna av bakterier, 
en biologiskt aktiv zon, som bildas på infiltrationsdikets botten. Fosfor fastläggs i 
markprofilen och kväve renas i relativt hög grad (Naturvårdsverket 1989 b). Nackdelar med 
infiltration är att det inte finns möjlighet till kretsloppsanpassning och det krävs noggrann 
förundersökning för att säkerställ att infiltration är en lämplig reningsmetod. Detta med 
tanke på markförhållandena och områdets beskaffenheter samt att anläggningar under jord 
är svåra att kontrollera.  Det finns risk för att dricksvattentäkter förorenas om reningen inte 
fungerar tillfredställande eftersom det renade avloppsvattnet leds till grundvattnet, detta 
problem är vanligt i skärgården (Naturvårdsverket 2008 b).  
 
Markbäddar fungerar på liknande sätt som infiltrationsanläggningar, men reningen sker 
istället genom ett uppbyggt sandlager. Avloppsvattnet går genom sandlagret där rening sker 
och samlas upp på botten av sandlagret och leds vidare till vattendrag, ytvatten, eller annan 
efterbehandling (Naturvårdsverket 1989 c). Markbäddar är bra då infiltration inte är lämplig 
på grund av markens beskaffenhet, eller om det i området finns många dricksvattentäkter 
som vid infiltration skulle riskeras att bli förorenade (Naturvårdsverket 2003 b). Genom en 
hinna av bakterier, en biologisk aktiv zon, tas merparten av spillvattnets bakterier och 
organiska nedbrytningsprodukter omhand. Fosfor fastläggs i sandmaterialet, dock försämras 
reningen med tiden. Reduktionen av kväve är obetydlig (Naturvårdsverket 1989 c).  
 
Ett annat exempel är minireningsverk som i princip fungerar likadant som de kommunala 
reningsverken, d.v.s. rening genom sedimentation, biologisk rening och kemisk fällning. I 
minireningsverk renas avloppsvattnet främst från organiskt material (BOD) och fosfor 
(Naturvårdsverket 2008 a). Vad gäller rening av kväve och smittämnen är förmågan sämre 
vilket gör att det kan krävas efterföljande rening (Avfall Sverige 2013).  Genom avskiljning av 
partiklar bildas ett slam som måste omhändertas. Till följd av den teknik som används krävs 
viss skötsel och tillsyn vilket gör att det krävs ett större engagemang från brukaren jämfört 
med andra reningsanläggningar (Naturvårdsverket 2008 b).  
 
I en sluten tank sker ingen behandling av avloppsvatten utan den fungerar enbart som 
uppsamling av klosettvatten för vidare transport till behandlingsanläggning. BDT-vattnet 
leds normalt till en separat reningsanläggning. Fördelen med sluten tank är att det möjliggör 
återföring av näringsämnen, kretsloppsanpassning, vilket minskar utsläppen av smittämnen, 
kväve, fosfor och i viss mån BOD-ämnen. Detta gör att risken minskar för att yt- och 
grundvatten förorenas. Sluten tank är att föredra då infiltrationsmöjligheten är dålig eller 
obefintlig till följd av berg i dagen eller tunna jordlager (Naturvårdsverket 2008 a).  
 
2.5.3 Efterbehandling av avloppsvattnet 
Efterbehandlingen av avloppsvatten sker efter tidigare behandling av avloppsvattnet i t.ex. 
en markbädd. Det finns två syften med efterbehandling av avloppsvatten. Det främsta syftet 
är förbättrad avskiljning av smittämnen och kväve. Det andra syftet är att minska risken att 
människor exponeras för avloppsvatten genom att utsläppspunkten är lämpligt lokaliserad. 
Metod för efterbehandling bestäms framförallt av platsens förutsättningar samt vilken 
behandling avloppsvattnet genomgått innan. Exempel på hur detta kan göras är att leda ut 
det behandlade vattnet till ett öppet dike (Naturvårdsverket 2008 b). 
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2.6 Miljö- och hälsopåverkan 
I BDT-vatten och klosettvatten finns näringsämnena fosfor, kväve och kalium samt andra 
föroreningar såsom metaller och smittspridande ämnen som exempelvis bakterier och virus. 
Näringsämnena i avloppsvattnet härrör huvudsakligen från födan människorna äter, fosfor 
kan även tillföras från rengöringsmedel (Naturvårdsverket 1995). 
 
Näringsämnena fosfor och kväve kan vid tillförsel, över naturens förmåga att tillvarata 
ämnena, leda till övergödning (Larsson et al. 1985). Övergödningens utbredning och 
påverkan beror på halten av det tillväxtreglerande näringsämnet, vattenomsättningen, 
temperaturen och siktdjupet (European Commission och WHO 2002). Övergödning kan leda 
till att sjöar och vattendrag växer igen och i vatten som är övergödda är algblomning vanligt 
förekommande (Larsson et al. 1985 och Bernes 2001). Vid algblomning kan toxiner bildas 
vilka påverkar både människor samt vatten- och landlevande organismer negativt (Larsson 
et al. 1985). Algblomningen kan leda till att badvikar slammar igen och blir obrukbara 
(SMHI 2012). Då nedbrytningen av algplankton är syrekrävande uppstår ofta syrebrist och 
syrefria bottnar, vilket omöjliggör livet i bottenzonen för vattenlevande organismer förutom 
vissa bakterier. Övergödningen leder också ofta till förändrade artsammansättningar 
(Larsson et al. 1985).  
 
Genom utsläpp från avloppsanordningar finns risk för spridning av virus och andra 
smittämnen från fekalier. Även om BDT-vatten innehåller lägra halter 
sjukdomsframkallande mikroorganismer än klosettvatten kan det inte betraktas som ofarligt 
ur hälsosynpunkt (Naturvårdsverket 2008 a). Lagrings- och hanteringsförhållanden har stor 
betydelse för tillväxt av bakterier och virus (Naturvårdsverket 1995). Då smittämnena kan 
spridas till dricksvattenbrunnar och badplatser via yt- och grundvatten utgör de hälsorisker 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 2009). Genom analys av dricksvatten kan fekal påverkan 
upptäckas, enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning är E. coli och 
Koliforma bakterier indikatorbakterier för detta (Thougaard et al. 2007). 
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2.7 Nordmalings kommun 
Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län med 7015 invånare (1 november 2013) 
enligt Statistiska centralbyrån (2013). Med sina 1 239 m2 är kommunen en av länets mindre 
kommuner till ytan. Centralorten i kommunen är Nordmaling, vilken tillsammans med 
Lögdeå och Rundvik utgör de tre tätorterna (Nationalencyklopedin 2014). Då kommunen 
ligger i direkt anslutning till Östersjön (figur 1) är det en kustnära kommun som tillhör 
Bottenhavets och Bottenvikens vattendistrikt (Vattenmyndigheten Bottenhavet 2014 och 
Vattenmyndigheten Bottenviken 2014). Från Östersjön går Nordmalingsfjärden in i 
kommunen, i anslutning till fjärden ligger de tre tätorterna och många byar (figur 1).   
 

 
Figur 1. Översikt över Nordmalings kommun. Källa: Nationalencyklopedin 2014. 
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3 Material och metod 
 
3.1 Litteraturstudie och områdesanalys 
Litteraturstudier har gjorts hos myndigheter så som Havs- och vattenmyndigheten, 
länsstyrelsers och kommuners material i form av hemsidor och dokument.  Fakta har även 
sökts i vetenskapliga artiklar från Web of Science och Google. Sökord som har använts har 
varit bland andra; övergödning, näringsämnen, Östersjön, avloppsvatten, enskilda avlopp 
och reningsteknik antingen ensamma eller i kombination med varandra. Även gällande 
lagstiftning samt vägledande och styrande dokument inom området har granskats.  
 
Till områdesanalysen söktes information via olika kartverktyg så som VISS och SGU. 
Information inhämtades även via recipientkontrollen i Nordmalings kommun. Utifrån Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 
ytvatten (HVMFS 2013:19) bedömdes Nordmalingsfjärdens status utifrån näringsämnen.  
 

3.2 Enkätundersökning 
För att uppnå en del av syftet i examensarbetet utfördes en enkätundersökning där 
fastigheter i utvalda områden i Nordmalings kommun fick besvara enkäten. Enkäten 
skickades till områdena Storänget, Järnäsklubb och Sunnansjö (figur 2). Enkäten skickades 
ut i pappersformat med frankerat kuvert till fastigheterna. I följebrevet angavs även adressen 
till webbenkäten. Respondenten fick själv avgöra hur denna ville besvara enkäten.  
  

 
Figur 2. Karta över geografiska områden för enkätundersökningen. 1. Järnäsklubb 2. Storänget 3. Sunnansjö 
Källa: VISS 1.  

 
3.2.1 Utformning 
För att formulera enkäten och följebrevet användes ”Som man frågar får man svar” av 
Andersson (1994) samt hemsidan Avloppsguiden.se och Nordmaling kommuns hemsida. 
Postenkät och följebrev konstruerades i Microsoft Word och utkast granskades av 
handledaren för examensarbetet, två miljö- och hälsoskyddsstudenter och två miljöinspektör 
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på Nordmalings miljö- och hälsoskyddsenhet. I enkäten användes fristående frågor och 
frågor med kvalitativt skilda svar. Enkäten utformades med färdiga svarsalternativ. Till vissa 
svarsalternativ ombads respondenten klargöra sitt svar med fritext. En numrering placerades 
högst upp på enkäten för att veta vilka som besvarat den samt vilket område svaren berörde. 
Svaren sammanställdes i resultatet vari de enskilda svaren inte kunde urskiljas, de enskilda 
svaren var således anonyma. Webbankäten upprättades i Webbenkater.se. Samma frågor 
som i postenkäten användes. För att kunna besvara webbenkäten krävdes att numreringen 
som angetts i postenkäten angavs. När enkäten och följebrevet var nära slutgiltig version 
testades de på två fastighetsägare utanför de valda områdena. Efter det upprättades den 
slutgiltiga versionen av följebrevet (bilaga 1) och enkäten (bilaga 2). 
 
Fråga 1-5 – Allmänna frågor för att kategorisera de enskilda avloppen 
 
Fråga 6-8 – Frågor för att få veta mer om de enskilda avloppen 
 
Fråga 9 – Möjlighet till att lämna synpunkter eller annat som respondenten ansåg viktigt 
 
Följebrevet som skickades med enkäten presenterade syftet och avsikten för mottagaren. Där 
presenterades även vem som låg bakom enkäten, vilka som fått den, hur enkäten skulle 
besvaras samt vart och när enkäten skulle återsändas. Det beskrevs också att enkäten var 
frivillig men att svaren hade stor betydelse för resultatet av examensarbetet. I följebrevet 
ingick även kortfattad information om enskilda avlopp för att hjälpa respondenten besvara 
enkäten.  
 
3.2.2 Kriterier för undersökningsområde 
Undersökningsområdena valdes ut i samråd med Ragn-Sells AB vilka ansvarar för 
slamtömning i kommunen. Områdena valdes ut utifrån följande förbestämda kriterier: 

 Närhet till kust eller sjö. 

 Få flerfamiljshus, majoriteten ska vara villor.  

 Område med minst 25 villor. 
 
3.2.3 Utskick 
Den 31 januari 2014 skickades enkäten med följebrevet och frankerat svarskuvert med A-
post till totalt 85 fastigheter i tre områden i Nordmalings kommun. Detta innebar att 
enkäten anlände den 3 februari efterföljande vecka. Sista svarsdag var den 10 februari 2014. I 
följebrevet till enkäten angavs adressen till webbenkäten som var öppen mellan den 3 
februari 2014 och den 10 februari 2014. Webbenkäten publicerades på Nordmalings 
kommuns hemsida.  
 
Adresser till lämpliga fastigheter hämtades från Ragn-Sells AB:s körlistor för slamtömning i 
kommunen. Därav kunde enbart fastigheter med enskilda avlopp nås. Många fritidshus i 
områdena har slamtömning efter behov och är därmed inte med i dessa listor. Adresser som 
inte kunde verifieras mot hitta.se eller eniro.se uteslöts.  
 
3.2.4 Påminnelse 
Genom numreringen skickades inte påminnelser ut till de fastigheter som redan skickat in 
svar. Detta förklaras i följebrevet med en försäkran om att ingen annan kommer att ta del av 
de enskilda svaren. I påminnelsen ingick samma enkät som i första utskicket samt 
svarskuvert och ett redigerat följebrev där det förklarades att det var en påminnelse och att 
efter detta utskick skulle ingen mer påminnelse skickas ut.  
 
Påminnelserna skickades ut den 12 februari 2014 med B-post till 39 fastigheter i de tre 
områdena i Nordmalings kommun. Detta innebär att enkäten anlände senast den 17 februari 
efterföljande vecka. Sista svarsdag var den 21 februari 2014. I följebrevet angavs adressen till 
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webbenkäten som var öppen mellan den 13 februari 2014 och den 21 februari 2014. 
Webbenkäten publicerades på Nordmalings kommuns hemsida. 
 
3.2.5 Sammanfattning och bortfall 
Svaren på enkäterna matades in i en tabell i Microsoft Excel där även enskilda tabeller och 
figurer konstruerades. Internt bortfall förekom då vissa respondenterna valde att inte 
besvara alla frågor eller svarat dubbelt. Till följd av misstanke om feltolkning av frågan 
uteslöts fråga 8, efterbehandling av avloppsvattnet, helt ur redovisningen. Fråga 9 uteslöts ur 
redovisningen då relevanta kommentarer för undersökningen inte angavs. Externt bortfall 
har förekommit och kan bero på osäkra adresser, ovilja till att besvara enkäten och att 
respondenterna inte var hemma då första utskick eller påminnelsen skickades ut. 
 
 

4 Resultat 
 
4.1 Krav på enskilda avlopp  
Vid bedömningar av enskilda avlopp utifrån 2 kap. 2-6 §§ MB ska det enligt  2 kap. 7 § MB 
ske en rimlighetsavvägning där miljönyttan av åtgärderna vägs mot kostnaden. Det ska göras 
bedömningar i varje enskilt tillstånds- och tillsynsärende. Utgångspunkten vid 
rimlighetsavvägning är anläggningens dimensionering och inte den faktiska användningen. 
Normalt skall hänsyn inte tas till om anläggningen används i begränsad omfattning då 
förhållanden kan komma att ändras över tid (Naturvårdsverket 2008 a). Enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd, NFS 2006:7, om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten (AR) ska avloppsanordningar dimensioneras för helårsboende och 
motsvarande fem pe i hushållet. Vid rimlighetsavvägning bör enligt AR vägas in om en 
anläggning redan är inrättad enligt tillståndet och fungerar som den ursprungligen var 
avsedd då det kan ställas olika krav på befintliga och nya anläggningar (Naturvårdsverket 
2008 a).  
 
4.1.1 Funktion och lokalisering 
Enligt 2 kap. 6 § MB ska platsen för avloppsanordningen väljas så att risken för störningar 
blir så små som möjligt.  Vidare får inte tillstånd för enskilt avlopp strida mot detaljplan eller 
bestämmelser i Plan- och bygglagen. Enligt 9 kap. 7 § 1 st MB ska avloppsvatten avledas och 
renas så olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer samt att lämplig 
avloppsanordning eller annan inrättning ska väljas för att undvika olägenheter. Detta är ett 
grundkrav och det som myndigheterna utgår ifrån vid tillstånds- och tillsynsärenden.    
 
I vattenområden, reglerade i 11 kap. 4 § MB, krävs längre gående rening än slamavskiljning 
vid utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett enligt 12 § FMH, om det inte är uppenbart att 
utsläppet kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. Längre gående rening än 
slamavskiljning anses vara slamavskiljning i trekammarbrunn eller motsvarande med 
efterföljande rening såsom markbädd, infiltrationsanläggning eller minireningsverk 
(Europeiska kommissionen 2010). 
 
I 2 kap. 3 § MB ställs krav på avloppsanordningars skyddsåtgärder och försiktighetsmått. 
Vilket syftar till funktionskrav på avloppsanläggningen bl.a. att avloppsanordningen ska 
fungera som avsett, vara rätt dimensionerad och att reduktionskraven uppnås. Utifrån 2 kap. 
7 § MB kan strängare krav ställas i känsliga områden eller när det finns stora naturvärden 
som påverkas eller riskerar att påverkas av verksamheten då miljönyttan normalt kan anses 
bli större i sådana områden (Naturvårdsverket 2008 a). Vad dessa krav innebär tydliggörs i 
tabell 1.  
 
Vad gäller resurshushållning och kretsloppsanpassning enligt 2 kap. 5 § MB finns inte 
mycket rättspraxis till vilka krav som bör ställas. Krav på kretsloppslösningar eller 
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avskiljning av växtnäring kan utifrån 2 kap. 3 § MB användas som skyddsåtgärder då det 
medför en reduktion av utsläppen. Genom avskiljning av fraktioner ges möjlighet till 
förbättrad resurshushållning då en återföring av näringsämnen kan ske samt förbättrat 
smittskydd. (Naturvårdsverket 2008 a). 
 
Tabell 1. Vad som bör beaktas vid anmälan av eller ansökan om tillstånd för inrättande eller ändring av 
avloppsanordning enligt AR. 
Grundläggande Lokalisering av utsläpp av avloppsvatten: 

- Påverkan på recipienten blir minsta möjliga. Lokalisering som medför 
direktutsläpp till större vattenområden och som kan undvikas genom t.ex. 
efterpolering bör inte tillåtas.  

 
Avstånd till ytvatten: 
- Ytterkanten på en avloppsanordning (med undantag för ev. utloppsledning) 

bör inte läggas närmare än 10 m och helst mer än 30 m från ytvatten eller 
dike. 

 
Slamavskiljare: 
- Ytterkanten på slamavskiljare bör lokaliseras minst 10 m från bostadshus 

och minst 4 m från fastighetsgräns.  
- Slamavskiljare som uppfyller krav på täthet i SIS-EN 12566-1:2000 eller 

motsvarande bör ha minst 20 m skyddsavstånd till vattentäkt, övriga 
slamavskiljare bör placeras med motsvarande horisontella skyddsavstånd 
som en otät anordning.  

- Placeras över grundvattennivån. 
- Bör alltid vara åtkomlig för slamtömningsfordon. 
 
Skyddsavstånd till vattentäkt: 
- Täthetsprovade ledningar bör ha ett skyddsavstånd på minst 10 m till 

vattentäkt. Skyddsavstånd för icke täthetsprovade ledningar bör vara minst 
20 m. 

- Andra anordningar än slamavskiljare och ledningar bör, om de är CE-
märkta eller på annat sätt täthetsprovade, lokaliseras med minst 20 m 
skyddsavstånd till vattentäkt.  
Om de inte är täthetsprovade bör det horisontella skyddsavståndet från 
avloppsanordning till dricksvattentäkt motsvara grundvattnets 
transportsträcka under minst två till tre månader. 

Vid infiltration av 
avloppsvattnet i mark 

Placering av avloppsanordning: 
- Nedströms i grundvattenströmmen räknat från vattentäkt. Tumregel: lägre 

i terrängen än dricksvattenbrunn.  
 
Grundvatten och dricksvattentäkt: 

- Grundvattennivån under avloppsanordningen, vid maximalt vattenuttag, 
bör ligga lägre än vid närbelägen vattentäkt. Vid bergborrad brunn bör 
istället nivån på grundvattnet i jordlagren invid brunnen vara högre.  

- Horisontellt skyddsavstånd från avloppsanordning till dricksvattentäkt bör 
motsvara grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader 
vid maximalt vattenuttag; avståndet bör dock aldrig understiga 20 m. 

- Avståndet mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå/berg bör 
inte understiga 1 m. 

 
Övrigt: 

- Avloppsanordning bör placeras nedströms energibrunn. 
- Avloppsanordningen bör inte försvåra anordnandet av vattenförsörjning på 

andra fastigheter.  
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4.1.2 Skyddsåtgärder 
Skyddsåtgärder för den enskilda avloppsanordningen enligt 2 kap. 3 § MB bör relateras till 
normal eller hög skyddsnivå, se tabell 2. Vidare i det enskilda fallet bör förhållandena på 
fastigheten beaktas enligt AR.  
 
Tabell 2. Sammanställning av krav som bör ställas på enskilt avlopp utifrån skyddsnivå enligt AR. 
Grundkrav  Dag- och dränvatten leds inte till avloppsanläggningen.  

 Anläggningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och 
utläckage av vatten. 

 Anläggningen funktion är enkel att kontrollera. 

 Anläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas. 

 Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan 
upprätthållas under anordningens livslängd. 

 Det ska finnas en drifts- och underhållsinstruktion fån leverantören. 

 Om det behövs ska det finnas larm på anläggningen som varnar för driftsstörningar. 

 Det finns möjlighet att ta prov på utgående vatten från anläggningen.  
Normal 
nivå 

Hälsoskydd 
 Utsläpp av avloppsvatten ger inte väsentligt ökad risk för smittspridning eller annan 

olägenhet.  
 Restprodukter, t.ex. slam eller latrin, hanteras på hygieniskt sätt. 

 
Miljöskydd 

 Vattensnål teknik används. 
 Fosfatfria tvättmedel och hushållskemikalier används. 

 Minst 90 % avskiljning av organiskt material (BOD). 

 Minst 70 % avskiljning av fosfor.  

 Det är möjligt att återvinna näringsämnen ur avloppet.  

 Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur.  
Hög nivå Hälsoskydd 

Utöver krav för normal nivå: 
 Ytterligare skydd utöver den huvudsakliga behandlingen i anläggningen, t.ex. mer 

svårtillgänglig utsläppspunkt, mer robust anläggning, fler reningssteg som tar bort 
smittämnen etc.  

 
Miljöskydd 

Utöver krav för normal nivå: 
 Minst 90 % avskiljning av fosfor.  

 Minst 90 % avskiljning av kväve.  

 
4.1.3 Ålder 
Miljööverdomstolen har accepterat att tillsynsmyndigheter får förbjuda utsläpp till en 
avloppsanläggning med tillstånd enligt regler innan MB:s uppförande om situationen i övrigt 
medger det (Länsstyrelsen Västra Götaland 2009). 
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4.2 Känsliga områden för utsläpp från enskilda avlopp 
 
4.2.1 Skyddsnivå 
Avloppsmängden och platsens känslighet utifrån smittskydd, syreförbrukande ämne och 
näringsämnen avgör vilka krav som ska ställas med avseende på normal eller hög skyddsnivå 
enligt AR, se tabell 3.  
 
Tabell 3. Kriterier för bedömning av hög skyddsnivå enligt AR.  

 
4.2.2 Näringskoncentrationer 
Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) kan vattenförekomster klassificeras. Genom mätning av 
näringsämnen kan vattenförekomsten klassificeras som Hög, God, Måttlig, 
Otillfredsställande eller Dålig status utifrån exempelvis övergödningsproblem. Mätning av 
tot-N och tot-P både sommartid och vintertid samt DIN och DIP vintertid ger ett mått på hur 
mycket kväve och fosfor som finns i systemet och därmed ett mått på eutrofieringspåverkan 
(Naturvårdsverket 2007). 
 
Bristämnet i vattendraget, sjön eller havet blir det tillväxtreglerande näringsämnet och styr 
tillväxten av alger samt annan vegetation. I sötvatten som sjöar och vattendrag är fosfor 
oftast det tillväxtreglerande näringsämnet (Bernes 2001), till skillnad från haven där kväve 
eller fosfor kan vara det tillväxtreglerande näringsämnet. För Bottenviken är fosfor 
tillväxtreglerande under hela året och i Bottenhavet är kväve eller fosfor det 
tillväxtreglerande näringsämnet (Naturvårdsverket 2003 c). 
 
Näringsöverskott i inlandsvatten, sjöar, älvar m.m., transporteras till havet. Detta gör att 
framförallt vikarna i kustvatten, som naturligt har dålig vattengenomströmning, är känsliga 
för övergödning (Naturvårdsverket 2003 c och Vattenmyndigheten Bottenhavet 2010). 
Kustvatten och hav får även tillskott av näringsämnen direkt från samhällen och industrier 
(Naturvårdsverket 2003 c). Andra områden som är känsliga för övergödning är vattendrag i 
jordbruksdominerade områden då näringsläckage från åkrar inte är ovanligt (Bernes 2001).  
 
4.2.3 Jordarter 
Jordarters vattenhållande förmåga och vattengenomströmningens hastighet beror på 
markens komposition, d.v.s. kornens storlek och packningstillstånd. Dessa faktorer påverkar 
jordens porositet och med det kapillaritet och dränering. Ju tätare packat material av en viss 
storlek, desto mindre blir porositeten (Hjort 2002). I jordar med grövre material, så som 
morän och sediment (sten, grus och grov sand), dominerar större porer där vatten och luft 
lätt kan byta plats. Då vatten snabbt kan sjunka genom jorden kallas detta för dränerade 

Hög 
skyddsnivå 

1. Utsläppet från anordningar av aktuell typ kan befaras ha negativ inverkan på det skyddade 
intresset i ett område som enligt 3 kap. 2 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön är upptaget i registret över skyddade områden. 

2. Andra yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten än sådana som avses i 1, finns inom 
anordningens påverkansområde och anordningen kan befaras bidra till olägenheter vad beträffar 
tillgången till vatten eller vattnets kvalitet i dessa täkter såsom dricksvatten till djur. 

3. Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap. MB medför ett behov av särskilda 
försiktighetsmått. 

4. Utsläpp av renat avloppsvatten sker direkt, utan föregående fördröjning i exempelvis dike, till 
känsligt ytvatten, t.ex. nära badplats. 

5. Den sammanlagda belastningen i området är eller riskerar att bli, hög på grund av antalet 
utsläppskällor. Exempelvis inom s.k. omvandlingsområden. 

6. Recipient eller omgivning är känslig av andra skäl. 
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jordar. Väldränerade jordar har dålig vattenhållande förmåga (tabell 4) (Hjort 2002). 
Kapillaritet syftar till markens förmåga att binda vätskor till hålrum, d.v.s. markens förmåga 
att hålla kvar vatten. I finkorniga material där porerna är avsevärt mindre verkar kapillära 
krafter vilken kan hålla kvar vatten i ytliga jordlager tills växtrötter och avdunstning minskar 
detta vattenförråd (tabell 4). I jordar med kornstorlek från lera till mellansand kan även 
vatten vandra uppåt vilket kan bidra till att höja grundvattennivån (Hjort 2002). 
 
Tabell 4. Jordarters genomsläpplighet. Källa: Hjort 2002. 
 Kommentar Vattenhållande förmåga 
Block, sten- och 
grusjordar 

Hög porositet med stora hålrum Vatten rinner snabbt igenom marken 

Sandiga, moiga 
jordar 

Blandmaterial Hastighetsdämpning sker och vattnet rinner inte lika 
snabbt genom marken som i block, sten- och 
grusjordar.  

Lerjordar Porvolymen är uppdelad i mycket 
små hålrum, där kapillära krafter 
verkar 

Vatten rinner mycket sakta igenom marken 

 
4.2.4 Omvandlingsområde  
I så kallade omvandlingsområden, sammanhängande fritidshusområden med minst 10 
fastigheter där omvandling mot permanentboende pågår, är avloppsanläggningarna sällan 
dimensionerade för den ökade mängden avloppsvatten som helårsboenden medför. Längre 
gående rening än slamavskiljning saknas ofta och avloppsanordningarna är ofta i 
upprustningsbehov (Törneke et al. 2008). Detta kan enligt AR medföra en succesivt 
försämrad vattenkvalitet. 
 
4.3 Förutsättningar i Nordmalings kommun 
 
4.3.1 Näringskoncentrationer 
I Nordmalingsfjärden sker recipientkontroll (Länsstyrelsen Västerbotten 2014 b) varav ett 
antal parametrar mäts, se bilaga 3. Beräkningar enligt Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) i 
dess Bilaga 5 ger Nordmalingsfjärden hög status med avseende på näringsämnen, bilaga 3. 
Medelvärdet för sommarvärdena ger god status och medelvärdet för vintern ger hög status. 
Över en treårsperiod har sommarvärdena för tot-P en måttlig status och vintervärdena för 
tot-N en otillfredsställande status (bilaga 3).  
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4.3.2 Jordarter 
Inåt landet domineras kommunen av morän och kalt berg med tunt eller osammanhängande 
jordtäcke, det finns även områden med lera och silt. Ut mot kusten och runt 
Nordmalingsfjärden dominerar sand och/eller grus men det finns även stora områden med 
morän (figur 3). 
 

 
Figur 3. Jordarter i Nordmalings kommun. Källa: SGU 1. © Sveriges geologiska undersökning 

 
4.3.3 Omvandlingsområden 
Tilltagande permanentbosättning av tidigare fritidsbebyggelse sker i Nordmalings kommun. 
Dessa områden återfinns framförallt vid kusten (Nordmalings kommun 2014 a). 

N 
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4.3.4 Vattentäkter och vattenskyddsområden 
I kommunen finns tio stycken vattenskyddsområden varav ett går över kommungränsen mot 
både Vännäs och Umeå kommun, se figur 4. Förutom för de kommunala vattentäkterna har 
även vattenskyddsområden upprättats för enskilda vattentäkter i Fårskäret, Järnäs och 
Nynäset Gräsmyr (Nordmalings kommun 2014 b). I Nordmaling, Norrfors, Brattsbacka, 
Nyåker och Gräsmyr är de kommunala vattenverken belägna. Förutom vattenverken finns ett 
20-tal enskilda gemenskapsanläggningar. Allt kommunalt dricksvatten är baserat på 
grundvatten (Nordmalings kommun 2014 c).  
 

 
Figur 4. Vattentäkter med skyddsområden i Nordmalings kommun. Källa: VISS 2. 

 
4.3.5 Områden av riksintresse och Natura 2000 
Områden av riksintresse och natura 2000-områden (Nordmalings kommun 2014 c och 
Länsstyrelsen Västerbotten 2014 c), nedan och i figur 5: 

 Lögdeälven och Öreälven är av riksintresse för naturvård och friluftsliv samt Natura 
2000-område. 

 Långstrumpskogen är av riksintresse för naturvård, området är ett naturreservat i 
kustregionen. Området utgörs av unik urskog.  

 Kronören är av riksintresse för naturvård och tillika naturreservat och ett Natura 
2000-omårde. Området utgörs av ett opåverkat kustområde. I området finns förutom 
drumliner, klappervallar, rundhällar och isräfflor även ostörd kustskog och ostörda 
häckningslokaler med sällsynta fågelarter. 

 Torsmyran är av riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura 2000-område. 
Området är ett ca 700 ha stort myr- och sumpskogsområde nära Öreälven. 

 Grönnäs är av riksintresse för naturvård och naturreservat. Det ligger vid sjön 
Långvattnet och består av naturbetesmark. 

 Järnäshalvön är av riksintresse för naturvård. Området räknas som ett av Sveriges 
vackraste och bäst utbildade drumlinområde. Av 10 100 ha utgör 7 500 ha 
landområde.  

 Hummelholm är ett naturreservat som består av älvlandskap.  

 Lidbergs- och Storrisbergsgrottorna är naturreservat.  
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Figur 5. Riksintressen i Nordmalings kommun. Källa: Gisdata 1. © Länskartor/Lst © bakgrundskartor 
Lantmäteriet 

 
4.4 Enkätundersökning 
Av de 85 enkäter som skickades ut till områdena Storänget, Järnäsklubb och Sunnansjö i 
Nordmalings kommun blev 64 av dem besvarade. Det ger en svarsfrekvens på 75,3 %, se 
tabell 5. 
 
Tabell 5. Antal utskickade enkäter och svarsfrekvens samt procentuell andel svar för varje område.  
Område Antal enkäter utskickade Svarsantal Procent 
Storänget 7 6 85,7 % 
Järnäsklubb 49 37 67,3 % 
Sunnansjö 29 21 72,4 % 
Totalt 85 64 75,3% 

 
4.4.1 Fråga 1 – Har ni enskilt avlopp? 
Av de 64 respondenterna svarade alla på frågan, 100 % angav att de hade enskilt avlopp.  
 

N 
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4.4.2 Fråga 3 – Typ av boende som det enskilda avloppet är kopplat till 
Sex respondenter valde att inte svara på frågan och kommer hädanefter att definieras som ”ej 
kategoriserade”. Det ger en svarsfrekvens på 90,6 % för fråga 3. Två respondenter angav att 
det till det enskilda avloppet var kopplat både permanentboende och fritidshus och kommer 
hädanefter definieras som permanentboende, se tabell 6.  De som svarade permanentboende 
ombads fortsätta till fråga 5. 
 
Tabell 6. Fördelning av typ av boende som det enskilda avloppet är kopplat till.  
Typ av boende Svarsantal Procent 
Permanentboende 54 93,1 % 
Fritidshus 4 6,9 % 
Annat 0 0 % 
Totalt 58 100 % 

 
4.4.3 Fråga 2 – Antal boende i hushållet  
Av de 64 respondenterna svarade alla på frågan. Lite mer än hälften svarade att det bodde 
två personer i hushållet, det var jämn fördelning mellan antalet som angav att det bodde två 
personer i hushållet samt tre personer i hushållet och få respondenter angav att det bodde 
fyra personer i hushållet, se tabell 7. Tre respondenter angav annat (tabell 7), av dem angav 
en respondent att det bodde ”fem personer i hushållet”. Två respondenter angav att antalet 
boende i hushållet varierade, den ena angav att de i vanliga fall var ”två boende men ibland 
tre” och den andra angav att de vanligtvis var ”två boende men att sommartid var de fyra till 
sex boende”. 
 
Tabell 7. Fördelning av antalet boende i hushållen utifrån typ av boende.  
Antal boende i hushållet Permanentboende Fritidshus Ej kategoriserad 

Svarsantal Procent Svarsantal Procent Svarsantal Procent 

1 12 22,2 % 0 0,0 % 2 33,3 % 
2 28 51,8 % 3 75,0 % 3 50,0 % 
3 8 14,8 % 1 25,0 % 1 16,7 % 
4 3 5,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Annat 3 5,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

 Totalt 54 100 % 4 100 % 6 100 % 

 
4.4.4 Fråga 4 – Uppskattningsvis hur många veckor per år används fastigheten? 
Av de som angav fritidshus på fråga 3 svarade alla på frågan, se tabell 8.  
 
Tabell 8. Fördelning av antal veckor fritidshuset används.   
Antal veckor som fritidshuset används Svarsantal Procent 
Mindre än 2 veckor per år 0 0 % 
Mellan 2 och 6 veckor per år 0 0 % 
Mellan 6 och 8 veckor per år 2 50 % 
Mer än 8 veckor per år 2 50 % 
Totalt 4 100 % 
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4.4.5 Fråga 5 – Har ni egen brunn för dricksvatten? 
Alla respondenter svarade på denna fråga, det ger en svarsfrekvens på 100 %. Vid svar nej 
ombads respondenten att tydliggöra hur dricksvatten tillhandahölls fastigheten. Av 
permanentboendena som svarade nej på denna fråga angav 14 respondenter att de fick 
dricksvatten genom en gemenskapsanläggning, av dessa tydliggjorde nio respondenter att 
det var en vattenförening, fem respondenter tydliggjorde inte hur de fick dricksvatten till 
fastigheten. De två fritidshusen som svarade nej angav att de fick dricksvatten genom en 
vattenförening. Av de i kategorin ”ej kategoriserade” svarade en respondent nej och angav att 
de fick dricksvattnet genom en gemenskapshetsanläggning. Se tabell 9. 
  
Tabell 9. Andelen fastigheter med egen dricksvattenbrunn utifrån typ av boende. 
Egen brun för dricksvatten Permanentboende Fritidshus Ej kategoriserad 

Svarsantal Procent Svarsantal Procent Svarsantal Procent 
Ja 35 64,8 % 2 50,0 % 5 83,3 % 
Nej 19 35,2 % 2 50,0 % 1 16,7 % 
Vet ej 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Totalt 54 100 % 4 100 % 6 100 % 

 
4.4.6 Fråga 6 – Vilken typ av vatten är kopplat till det enskilda avloppet? 
Alla respondenter besvarade frågan.  Nästan alla respondenter har angett att de har 
påkopplat vattentoalett samt BDT-vatten till det enskilda avloppet. Respondenterna med 
enbart påkopplat BDT-vatten var permanentbostäder, se tabell 10.  
 
Tabell 10. Fördelning av påkopplat avloppsvatten till enskilda avloppet utifrån typ av boende. 
Avloppsvatten Permanentboende Fritidshus Ej kategoriserad 

 Svarsantal Procent Svarsantal Procent Svarsantal Procent 
Bad-, disk- och tvättvatten  2 3,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Vattentoalett samt bad-, disk- 
och tvättvatten 

52 96,3 % 4 100,0 % 6 100,0 % 

Vet ej 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Totalt 54 100 % 4 100 % 6 100 % 

 
4.4.7 Fråga 7 – Hur gammalt är det enskilda avloppet? 
Alla respondenter svarade på denna fråga. Två respondenter angav att det enskilda avloppet 
var mindre än 5 år, 13 respondenter angav att det var mellan 5 – 10 år, 16 angav att det var 
mellan 10 – 20 år, 16 respondenter angav att det var mellan 20 – 30 år, 16 respondenter 
angav att det var äldre än 30 år och en respondent angav vet ej, se tabell 11.  
 
Tabell 11. Fördelning av ålder på enskilda avlopp utifrån typ av boende.  
Ålder Permanentboende Fritidshus Ej kategoriserad 

Svarsantal Procent Svarsantal Procent Svarsantal Procent 
Mindre än 5 år 1 1,8 % 1 25,0 % 0 0,0 % 
Mellan 5 – 10 år 13 24,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Mellan 10 – 20 år 14 25,9 % 1 25,0 % 1 16,7 % 
Mellan 20 – 30 år 14 25,9 % 1 25,0 % 1 16, 7 % 
Äldre än 30 år 11 20,4 % 1 25,0 % 4 66,7 % 
Vet ej 1 1,9 % 0 0,0 %  0 0,0 % 

Totalt 54 100 % 4 100 % 6 100 % 
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4.4.8 Fråga 8 – Vilken typ av enskilt avlopp har ni? 
Alla respondenter svarade på frågan om vilken slamavskiljare de hade, dock uteslöts svar 
från en respondent p.g.a. dubbla svar. Detta ger en svarsfrekvens på 98,4 %. Nästan alla 
respondenter angav att de hade trekammarbrunn, få respondenter angav att de hade 
tvåkammarbrunn eller hade enkammarbrunn. En respondent angav har ingen 
slamavskiljare och en respondent valde annat och angav att de hade en ”avloppstank som 
töms en gång/år”, se tabell 12.  
 
Tabell 12. Fördelning av typ av slamavskiljare utifrån typ av boende.  
Slamavskiljare Permanentboende Fritidshus Ej kategoriserad 

Svarsantal Procent Svarsantal Procent Svarsantal Procent 
Trekammarbrunn 48 90,5 % 3 75,0 % 1 16,7 % 
Tvåkammarbrunn 2 3,8 % 0 0,0 % 3 50,0 % 
Enkammarbrunn 2 3,8 % 0 0,0 % 2 33,3 % 
Har ingen slamavskiljning 0 0,0 % 1 25,0 % 0 0,0 % 
Vet ej 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Annat 1 1,9 %  0 0,0 % 0 0,0 % 

Totalt 53 100 % 4 100 % 6 100 % 

 
Av respondenterna besvarade 61 frågan om vilken behandling av avloppsvattnet de hade, två 
respondenters svar uteslöts p.g.a. dubbla svar, det ger en svarsfrekvens på 92,2 %. Lite mer 
än hälften av respondenter angav att de hade infiltrationsanläggning, tolv respondenter 
angav markbädd, fem respondenter angav har ej behandling av avloppsvattnet, fyra angav 
vet ej, och fyra angav annat. Av de som angav annat svarade var och en ”täckt dike”, 
”hämtning en gång/år av slambil”, ”ut i åker” och ”slamsugning en gång/år”. Se tabell 13.   
 
Tabell 13. Fördelning av typ av behandling av avloppsvattnet utifrån typ av boende.   
Behandlingsanläggning Permanentboende Fritidshus Ej kategoriserad 

Svarsantal Procent Svarsantal Procent Svarsantal Procent 

Infiltrationsanläggning 30 60,0 % 3 75,0 % 1 20,0 % 
Markbädd 11 22,0 % 0 0,0 % 1 20,0 % 
Minireningsverk 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Har ej behandling av avloppsvattnet 3 6,0 % 0 0,0 % 2 40,0 % 
Vet ej 4 8,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Annat 2 4,0 % 1 25,0 % 1 20,0 % 
Totalt 50 100 % 4 100 % 5 100 % 

 
Av de respondenter som kategoriseras som permanentboende angav nästan alla att de hade 
trekammarbrunn (tabell 12), av dessa uteslöts två svar på frågan om vilken typ av 
behandling av avloppsvattnet de hade. Av de svarande angav 30 respondenter att de hade 
infiltrationsanläggning, tio att de hade markbädd, två angav har ej behandling av 
avloppsvattnet, tre angav vet ej och en svarade annat och angav ”täkt dike”. Vidare angav två 
respondenter att de hade tvåkammarbrunn varav en respondent angav markbädd och en 
respondent angav har ej behandling. Av de två respondenter som angav enkammarbrunn 
angav en respondent inte typ av behandling av avloppsvattnet och en respondent svarade 
annat och angav ”ut i åker”.  En respondent svarade annat på frågan om vilken 
slamavskiljare de hade och angav ”avloppstank, töms en gång/år” och på frågan om vilken 
behandling av avloppsvattnet de hade angav respondenten vet ej, se figur 6.  
 
Av de respondenter som kategoriserades som fritidshus angav tre respondenter att de hade 
trekammarbrunn och av dessa angav alla att de vidare hade infiltrationsanläggning. En 
respondent angav har ingen slamavskiljare och angav sedan under typ av behandling av 
avloppsvattnet annat vilket förtydligades med ”hämtning en gång/år”, se figur 7.  
 
Av de respondenter som kategoriseras som ”ej kategoriserade” angav en respondent 
trekammarbrunn och angav har ingen behandling. Tre respondenter angav 
tvåkammarbrunn varav en respondent inte vidare angav typ av behandling, en respondent 
angav infiltrationsanläggning och en respondent svarade annat och angav ”slamsugning en 
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gång/år”. Två respondenter angav enkammarbrunn, varav en respondent vidare angav 
markbädd och en angav har ej behandling, se figur 7. 
 

 
Figur 6. Typ av behandling av avloppsvattnet beroende på typ av slamavskiljare utifrån permanetboende.  

 

 
Figur 7. Typ av behandling av avloppsvattnet beroende på typ av slamavskiljare utifrån fritidshus och ”ej 
kategoriserade”.  
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5 Diskussion  
 
5.1 Metodval 
 
5.1.1 Litteraturstudie och områdesanalys 
För att ta reda på vilka krav som kan ställas på enskilda avlopp, vilka områden som är 
känsliga för utsläpp från enskilda avlopp och vilka områden som bör prioriteras för 
inventering gjordes kunskapsöversikt i lagstiftning, framförallt MB med tillhörande 
förordningar. Även allmänna råd utgivna av Naturvårdsverket, faktablad från länsstyrelser 
och andra myndigheter samt naturvetenskaplig litteratur om geologi och mikrobiologi har 
använts. I dagsläget finns ett överflöd av informationen om enskilda avlopp, dock finns 
denna information inte ordentligt samlad vilket gör området svåröverskådligt. Detta 
tillsammans med de många olika faktorer som det ska tas hänsyn till gör att det har varit 
svårt att gå in på djupet. Genom en smalare avgränsning och mer specificerade 
frågeställningar hade det troligtvis varit enklare att gå djupare, dock hade kunskapen som 
inhämtats under arbetets gång krävts för att möjliggöra det. Detta gör att det inte blir en 
fullständig litteraturstudie då arbetet i förhållande till området är väldigt litet. Metoden 
bedöms däremot tillräcklig för att uppfylla denna del av syftet med examensarbetet.  
 
Områdesanalys genomfördes bl.a. genom att titta i olika kartverktyg, detta ger enbart en 
översiktlig bild och för en mer korrekt bild krävs djupare studier genom exempelvis 
provtagningar och fältbesök.  Utifrån recipientkontrollen erhålls ett fåtal värden. För en mer 
korrekt bedömning av statusklassen i Nordmalingsfjärden krävs fler mätvärden både vinter- 
och sommartid samt en sammanvägning av fler parametrar. Det gör att resultatet blir 
osäkert. Resultatet styrks dock utifrån bedömningar av andra myndigheter.  
 
5.1.2 Enkätundersökning 
Undersökningsområdena i enkätundersökningen valdes utifrån förbestämda kriterier. Dessa 
kriterier upprättades utifrån att utsläpp av enskilda avlopp i dessa områden skulle innebära 
en negativ påverkan, exempelvis genom att utsläppskällorna inte var få. På grund av tidsbrist 
gick det inte att verifiera att det i områdena var en majoritet av villor, till följd av områdenas 
läge och avstånd till tätort, se figur 2, anses det rimligt att anta att kriteriet uppfylls. Genom 
frågorna i enkäten hade detta dock framkommit. Området Storänget uppfyllde inte kravet på 
minst 25 villor. Till följd av tidsbrist fanns dock inte möjlighet att undersöka andra lämpliga 
områden. I kommunen finns högst troligt fler områden som uppfyller dessa kriterier men de 
tas inte med då omfattningen på studien skulle bli för stor. Att just dessa områden valdes var 
en slump och utgick ifrån vart slamtömmarna för området ansåg att det var intressant att 
göra en undersökning. 
 
Då Ragn-Sells AB:s adresslistor för slamtömning utgår ifrån fastighetsadresser i områdena 
för slamtömning innebär det att fastighetsägare till fritidshus inte nås då adressen inte går 
till deras ordinarie adress. Adresser som inte gick att verifiera uteslöts då de antogs tillhöra 
fritidshus, vilket troligtvis medfört att enkäten aldrig nått respondenten. Detta gör att det 
utifrån denna undersökning inte går att dra slutsatser för enskilda avlopp anslutna till 
fritidshus i kommunen.  
 
I förväg bestämdes att högst 10 frågor skulle användas i enkäten för att nå en högre 
svarsfrekvens. För att möjliggöra för fler att besvara enkäten, oavsett bakgrundskunskaper, 
sammanställdes kortfattad information om enskilda avlopp vilket ingick i följebrevet (bilaga 
1). För mer information hänvisades till Avloppsguiden.se.  
 
Länken till webbenkäten gick inte att söka efter utan dess fullständiga adress var tvungen att 
skrivas in. Detta för att säkerställa att fastighetsägare utanför undersökningen inte besvarade 
enkäten, en ytterligare åtgärd vidtogs genom att den fyrsiffriga koden från postenkäten var 
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tvungen att anges för att starta webbenkäten. Emellertid startade webbenkäten genom att 
enbart ange en kod, vilken som, men genom en fyrsiffrig kod hade troligtvis felaktiga 
respondenter kunnat upptäckas och uteslutas. Både för webbenkäten och postenkäten finns 
en osäkerhet till huruvida enkäten nått rätt respondent, dock bedöms osäkerheten låg efter 
ovanstående åtgärder. 
 
I enkäten omband respondenter som angav permanentboende på fråga 3 fortsätta till fråga 
5, dock svarade en del av respondenterna även på fråga 4. Deras svar på fråga 4 uteslöts då 
det inte var av betydelse och inte påverkade resultatet, troligtvis uppstod felsvaren p.g.a. en 
osäkerhet angående vad som skulle besvaras. På fråga 6 angav många respondenter både 
svarsalternativet BDT-vatten och vattentoalett samt BDT-vatten, detta troligtvis till följd av 
osäkerhet angående skillnaden på alternativen. För dessa korrigerades svaren till 
vattentoalett samt BDT-vatten då det inte påverkade resultatet. Genom att istället radat upp 
svarsalternativen var för sig och låtit respondenterna kryssa i vilken typ/vilka typer av 
avloppsvatten som var kopplat till avloppsanordningen hade felsvaren kunnat undvikas. På 
fråga 8, om vilken efterbehandling av avloppsvattnet de hade, angavs svar som antydde att 
frågan hade misstolkats och den uteslöts därför helt ur redovisningen. Genom en tydligare 
fråga hade detta kunnat undvikas. Även fråga 9 uteslöts helt ur redovisningen då svaren inte 
hade relevans för undersökningen. På vissa av frågorna valde respondenterna att inte ange 
svar, vad detta beror på är osäkert, möjligtvis kan det bero på att det är obekvämt att ange 
hur situationen ser ut exempelvis då respondenten är medveten om avloppsanordningens 
brister.   
 
Svarsfrekvensen på undersökningen var hög, 75,3 % (tabell 5), vilket var högre än väntat. 
Detta möjliggör att dra slutsatser av resultatet. Av de svarandena har kunskapsnivån varit 
över förväntan vilket har synts i att svarsfrekvensen på frågorna har varit hög. Givetvis går 
inte att veta om de har svarat sanningsenligt, men i nuläget finns ingen anledning att betvivla 
svaren. Att fastighetsägare valde att inte besvara enkäten kan ha många anledningar, en av 
dem kan vara att det är ett känsligt område och att fastighetsägarna är oroliga för att svaren 
kan leda till påföljder. I följebrevet angavs att svaren var anonyma men att under tiden för 
undersökningen kunde de svarande återkopplas till numreringen i postenkäten (bilaga 1). 
Något som kan göra att respondenterna tvekade till huruvida enkäten verkligen var anonym 
och därför valde att inte besvara den. Ointresse för området eller att besvara enkäten gör 
också att fastighetsägare kan ha valt att inte besvara enkäten eller att de inte var i fastigheten 
under tiden för undersökningen.  
 
5.2 Krav på enskilda avlopp 
När krav på enskilda avlopp ska ställas är det många olika faktorer som bör beaktas. I första 
hand ska hänsyn tas till avloppsmängderna liksom platsens känslighet för att bedöma om 
krav ska ställas utifrån hög eller normal skyddsnivå. Vid val av teknik krävs en avvägning av 
nyttan utifrån hälsoskydd, miljöskydd och hushållning mot praktiska och ekonomiska 
konsekvenser. Beroende på vilken skyddsnivå som ska uppnås blir kraven olika (tabell 2). 
Avloppsanläggningar ska dimensioneras för helårsboende oberoende om det är ett fritidshus, 
trots detta måste det alltid ske en rimlighetsavvägning. Rimlighetsavvägningen innebär att 
samma krav inte alltid bör ställas på fastigheter inom samma område. 
 
Det krävs längre gående rening än slamavskiljning, vilken efterföljande behandling av 
avloppsvattnet som är lämplig bör bedömas från fall till fall utifrån situationen och platsens 
förutsättningar, exempelvis relaterat till markförhållanden. Vid val av avloppsanordning och 
lokalisering av denna är det viktigt att ta hänsyn till var vattenförsörjningen till fastigheten är 
lokaliserad eller kan komma att bli lokaliserad. Hänsyn ska tas både till dricksvattenbrunnar 
och vattenledningar (Naturvårdsverket 2008 a och Palm et al. 2012). Genom lämpligt 
skyddsavstånd mellan avloppsanläggning och dricksvattentäkt eller badplatser hindras 
spridning av sjukdomsalstrande mikroorganismer samt minimerar risken för tillförsel av 
föroreningar (Naturvårdsverket 2008 a). Skyddsåtgärderna bör relateras till hög- respektive 
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normal skyddsnivå. Strängare krav kan ställas i känsliga områden eller i områden med stora 
naturvärden.  
 
Att uppnå MB:s krav om hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är inte orimligt 
i det enskilda fallet. Men det krävs att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt 
att omhändertagande sker av restprodukterna. Utsortering av humanurin och avföring utgör 
hushållsavfall vilket kommunen har ansvar för att transportera bort och omhänderta. Detta 
omhändertagande kräver samordning då biologiskt behandlat fosfor från avlopp blir en jord- 
eller gödselprodukt som behöver avsättas till anläggningsverksamhet eller jordbruket 
(Naturvårdsverket 2008 a), detta måste vara möjligt för att tillsynsmyndigheten ska kunna 
ställa krav på eller godkänna sådana lösningar.  
 
I lagstiftningen finns inga krav på hur gammal en anläggning för rening av avloppsvatten får 
vara, utan kraven ställs utifrån funktion. Detta innebär att så länge anläggningen fungerar 
och uppfyller lagstiftningen utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt kan inga krav om 
åtgärder utifrån enbart åldern ställas. Krav om åtgärder bör ställas utifrån indikationer på att 
avloppsanläggningen inte uppfyller kraven i MB. Enligt Palm et al. (2012) kan detta handla 
om att dricksvattenbrunnar förorenas p.g.a. vad som kan antas är utsläpp från en 
markbaserad reningsanläggning. Reningsanläggningarna har funktionsmässigt olika 
livslängder beroende på dimensionering och typ av rening. För markbäddar reduceras 
förmågan att binda fosfor med åren och efter ca 15 år anses den vara låg, vad gäller kväve 
behöver reduktionen inte försämras med åldern (Havs- och vattenmyndigheten 2012 och 
Palm et al. 2012). Enligt Palm et al. (2012) har markbaserade reningsanläggningar för rening 
av BDT-vatten bättre förutsättningar för längre livslängd än för reningsanläggningar för 
rening av både klosettvatten och BDT-vatten förutsatt att reningsanläggningen fungerar 
hydrauliskt. Hur länge en reningsanläggning ger tillräcklig rening är svårt att bedöma, men 
enligt Havs- och vattenmyndigheten (2013 b) finns en förhöjd risk för nedsatt funktion ju 
äldre anläggningen är. Vid tvetydigheter om anläggningens funktion ligger det enligt 2 kap. 1 
§ MB på verksamhetsutövaren, fastighetsägaren, att bevisa att den uppfyller kraven. 
Rimligen bör reningsanläggningen inte vara äldre än från 1987 då Naturvårdsverkets 
allmänna råd 87:6 om små avloppsanläggningar gavs ut vari det framgick hur 
anläggningarna skulle byggas och vilken funktion de skulle ha. Anläggningar före råden hade 
därmed inte lika tydliga riktlinjer att gå efter och det är inte lika sannolikt att de uppfyller 
kraven i dagens lagstiftning. Detta är givetvis inget som går att förutsätta, precis som att 
införandet av de allmänna råden inte garanterar att anläggningarna uppfyller kraven kan 
heller inte antas att alla anläggningar före råden inte uppfyller kraven. Idag gäller inte de 
allmänna råden, däremot kan riktlinjerna för utformning av infiltrationsanläggningar och 
markbäddar fortfarande användas (Naturvårdsverket 2003 b).   
 
5.3 Prioritering av inventeringsområden 
Prioritering av områden för inventering av enskilda avlopp bör utgå ifrån områden som är 
känsliga för utsläpp av enskilda avlopp och på så sätt kräver hög skyddsnivå (tabell 3).  I 
väntan på att skyddsnivåer ska bedömmas kan det vara lämpligt att inventeringsområden 
prioriteras utifrån vart det är rimligt att hög skyddsnivå kommer att råda. 
 
Områden som enligt kriterium 1 i tabell 3 kan komma att kräva hög skyddsnivå är enligt 
Naturvårdsverket (2008 a) bl.a. Natura 2000-områden enligt Habitatdirektivet 
(92/676/EEG) och Fågeldirektivet (79/409/EEG), och badplatser enligt badvattendirektivet 
(76/160/EEG). Områden enligt kriterium 2 i tabell 3 berör enligt Naturvårdsverket (2008 a) 
vattentäkter som definieras i 11 kap. 5 § MB som bortledande av ytvatten- eller grundvatten 
för bl.a. vattenförsörjning. Detta innebär att det är viktigt att tänka på var vattentäkter är 
lokaliserade i förhållande till enskilda avlopp. Områden enligt kriterium 3 i tabell 3 berör 
enligt Naturvårdsverket (2008 a) vattenskyddsområden, naturreservat som skyddar vatten 
och vattenberoende arter samt miljöskyddsområden som skyddar vatten och vattenberoende 
arter. Områden enligt kriterium 4 i tabell 3 berör enligt Naturvårdsverket (2008 a) 
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badplatser, sötvattenområden som är påverkade av övergödning, grundområden exempelvis 
havsvikar som är påverkade av övergödning och ytvattenförekomster som inte har god 
ekologisk status. Områden enligt kriterium 5 i tabell 3 berör enligt Naturvårdsverket (2008 
a) exempelvis omvandlingsområden eller tätbebyggda områden med permanent- och/eller 
fritidsboende. Omvandlingsområden är viktiga att beakta vid prioritering av 
inventeringsområden då avloppsanordningarna ofta är underdimensionerade för 
helårsboende och upprustningsbehovet ofta är stort vilket kan leda till försämrad 
vattenstatus. Områden enligt kriterium 6 i tabell 3 kan enligt Naturvårdsverket (2008 a) 
beröra särskilt skyddade områden enligt internationella eller nationella mål om skydd för 
naturområden. 
 
Förutom att utgå ifrån skyddsnivåer kan det även vara relevant att väga in 
verksamhetsområden där allmänna VA-anläggningar behöver ordnas eller kommer ordnas 
enligt LAV. Även om enskilda avlopp i sådana områden ska uppfylla kraven i MB är de 
eventuellt inte av högsta prioritet i det fall fastigheterna kommer anslutas till kommunala 
avlopp inom en snar framtid. I jämförelse är enskilda avlopp i områden som inte ingår i 
verksamhetsområden av större vikt att inventera. 
 
I områden där jorden har hög genomströmningshastighet för vatten, se tabell 4, kan det vara 
av vikt att säkerställa att avloppsanordningarna är av god kvalitet då smittämnen, 
näringsämnen m.m. snabbt sprids vidare till grundvatten eller badvatten. Annat viktigt att 
väga in är tidigare erfarenheter. Finns det områden där det har varit problem med 
exempelvis algblomning? Algblomning behöver inte betyda att vattenområdet har 
övergödningsproblem, men att säkerställa att onödiga mängder fosfor och kväve tillförs 
vattendraget genom orenat avloppsvatten kan ändå vara värdefullt. Då det föreligger risk att 
slamavskiljare med träindelning havererar till följd av att träet murknar (Berggren muntl.) 
kan det vara angeläget att inventera områden med gamla slamavskiljare, avloppsanordningar 
med gamla tillstånd.  
 
Ett viktigt verktyg för arbetet är erfarenhetsutbyte. Hur har grannkommunerna bedömt 
situationen och vad har varit viktigt för dem? Detta är även något som lyfts fram i 
Naturvårdsverkets handbok om små avloppsanläggningar (Naturvårdsverket 2008 a).  
 

5.4 Förutsättningar i Nordmalings kommun 
 
5.4.1 Känsliga områden 
Nordmalings kommun är en kustkommun där tilltagande bosättning sker i tidigare 
fritidsbebyggelse, framförallt vid kusten, vilket medför risk för att orenat avloppsvatten 
rinner direkt ut i havet. Även näringsöverskott från inlandsvatten, sjöar och älvar 
transporteras till haven vilket gör vikar vid kusten känsliga för övergödning och ytterligare 
ökar risken för problem.  
 
I Nordmalings kommuns kustområde finns Nordmalingsfjärden (figur 1). 
Nordmalingsfjärden har hög status utifrån näringsämnen trots att tillgången på fosfor 
bedöms ha måttlig status (bilaga 3). Även om näringskoncentrationerna tyder på att det i 
Nordmalingsfjärden råder en bra status utifrån näringsämnen bör fler parametrar vägas 
samman för en heltäckande bedömning. Utifrån Vattenmyndigheten Bottenhavet (2010) 
bedöms området ha eller vara i risk för att ha övergödningsproblem. I Bottenhavets 
vattendistrikt har, förutom jordbruksområden, även tätbefolkade områden 
övergödningsproblem enligt Vattenmyndigheten Bottenhavet (2010). Även om problemen 
med övergödning ännu inte är stora runt Nordmaling kommuns kust (Pyhälä et al. 2013), 
kan detta komma att bli aktuellt då övergödningsproblemen i Östersjön sannolikt inte 
kommer minska framöver (Voss et al. 2011), men också om den lokala påverkan blir för stor. 
Vid vissa kustområden i kommunen sker idag algblomning sommartid (Söderlind, muntl.), 
vilket kan bero på lokal påverkan och införsel av näringsämnen från övriga Östersjön. 
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Utifrån detta kan ses att Nordmalingsfjärden kan komma att få övergödningsproblem. I 
vattenförekomster med övergödningsproblem är det viktigt att det inte sker utsläpp av 
orenat avloppsvatten då det leder till en ökad tillförsel av näringsämnen (Naturvårdsverket 
2013 b). Områden med jordarter som har hög genomströmningshastighet återfinns 
framförallt vid kustområdena i kommunen. Detta styrker ytterligare att kustområdena i 
kommunen är av vikt att prioritera för inventering. Badplatser kan påverkas negativt av 
orenat avloppsvatten ur smitto-synpunkt men också p.g.a. övergödningsproblem. Enskilda 
avlopp i närheten av kända badplatser är därför av vikt att prioritera.  
 
I kommunen finns ett antal områden av riksintresse och Natura 2000-områden. Inom 
Natura 2000-områden ska det vid inrättandet av avloppsanordningar beaktas om 
avloppsutsläpp och eventuellt framtida övriga avlopp i området kan komma att påverka 
området negativt (Naturvårdsverket 2008 a). Följaktligen kan det vara av intresse att 
inventera enskilda avlopp i sådana områden för att säkerställa att äldre avlopp, som fanns 
innan införandet av Natura 2000-området men också nyare anläggningar, inte innebär 
sådan negativ påverkan. Riksintressen som kan påverkas negativt av en ökad näringstillförsel 
kan även vara av vikt att beakta vid prioritering av inventeringsområden, exempelvis 
Grönnäs i Nordmalings kommun. 
 
Förutom ovan nämnda faktorer är det viktigt att ta i beaktande vart vattentäkter och 
vattenskyddsområden är lokaliserade. Både då de är känsliga för otillräckligt renat 
avloppsvatten men också då föreskrifter som begränsar bl.a. utsläpp av avloppsvatten kan 
vara upprättade i vattenskyddsområden enligt 7 kap. 22 § MB. För enskilda 
dricksvattenbrunnar ansvarar fastighetsägaren själv för kvalitén. Det finns inga föreskrifter 
om detta utan Livsmedelverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning gäller. Råd är inte 
bindande och det är upp till fastighetsägaren eller den ansvariga hur noga denna vill följa 
råden, även om det starkt rekommenderas. Om det avleds mer än 10 m3 dricksvatten per 
dygn eller minst 50 personer förses med dricksvattnet gäller istället Livsmedelsverkets 
föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. För enskilda drickvattenbrunnar sker inte 
kontinuerliga kontroller så som vid exempelvis kommunala vattenverk, vilket innebär att det 
kan dröja innan otjänligt dricksvatten uppmärksammas.   
 
5.4.2 Standard på enskilda avlopp 
I hushållen i undersökningsområdena, oavsett typ av boende, var det vanligast med två 
boenden (tabell 7). Det innebär att belastningen inte bör vara orimligt stor på 
avloppsanordningarna då de enligt AR ska dimensioneras för fem pe. Ingen av 
respondenterna hade kommunalt dricksvatten, lite mer än 50 % av hushållen tillhandahöll 
dricksvatten genom egen dricksvattenbrunn (tabell 9) och övriga hade någon sorts 
gemenskapsanläggning. Detta visar vikten av fungerande och lämpligt lokaliserade 
avloppsanordningar då risk för smittspridning och förorening av dricksvattenbrunnar annars 
kan bli stor. Vikten av väl fungerande avloppsanordningar i områdena stärks av att nästintill 
alla har angett att de till avloppsanordningen har ansluten vattentoalett samt BDT-vatten 
(tabell 10). Detta tyder enligt Naturvårdsverket (1989 a) på att trekammarbrunnar bör 
användas. För respondenterna som angav att de enbart hade anslutet BDT-vatten till 
avloppsanläggningen vore det intressant att veta hur de har anordnat med toalett. Har de 
torrtoalett eller är toaletten ansluten till en sluten tank? 
 
Åldern på avloppsanordningarna för permanentboendena varierar, antalet respondenter är 
relativt jämt fördelat mellan de i enkäten angivna årsintervallen (tabell 11). Detta visar att 
upprustningsbehovet kan vara stort för vissa avloppsanläggningar då reduktionen av 
näringsämnen tros minska med åldern (Havs- och vattenmyndigheten 2013 b). Majoriteten 
av avloppsanordningarna för permanentboendena har trekammarbrunn (tabell 12) med 
efterföljande behandling i form av infiltrationsanläggning eller markbädd (figur 6). Dessa 
anordningar är sådana som kan antas uppfylla gällande lagstiftning, utifrån den begränsade 
informationen från enkätundersökningen. Ett fåtal respondenter angav att de inte hade 
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behandling av avloppsvattnet (tabell 13), vilket antas inte uppfylla kraven. Med tanke på att 
åldern på anläggningarna varierade, men att en betydande del var äldre än 30 år och många 
slamavskiljare var i form av trekammarbrunnar (tabell 11 och 12), finns en risk att gamla 
indelningar av trä har murknat och därmed havererat vilket kan skapa många problem. 
Givetvis finns det också en risk med äldre tvåkammarbrunnar om indelningen är av trä. En 
av respondenternas svar är inte helt tydligt då denna har angett ”annat” på frågan om vilken 
slamavskiljare de hade vilket har förtydligats med ”avloppstank, töms 1 gång/år” och vidare 
visste de inte hur avloppsvattnet behandlades. Vad detta innebär framgår inte, är det en 
sluten tank eller åsyftar det till en slamavskiljare av något slag? Om det är en sluten tank ska 
BDT-vatten renas på något sätt (Naturvårdsverket 2008 a), vilket i sådana fall innebär att 
kraven inte följs. Av de respondenter som angav att de hade enkammarbrunn, angav den ena 
inte hur avloppsvattnet vidare behandlades och den andra angav ”ut i åker”. Vad detta 
innebär i verkligheten är svårt att veta, men utifrån denna information tyder det på att 
anläggningen inte uppfyller kraven. 
 
Av fritidshusen i undersökningen används fastigheterna i relativt stor utsträckning (tabell 8), 
däremot svarar detta inte på hur fördelningen av veckorna är över året och därmed hur 
belastningen på avloppsannordningen ser ut över året. Variationer i belastningen är av vikt 
då vissa tekniklösningar kräver en jämnare tillförsel och då kanske inte lämpar sig för 
fritidshus (Naturvårdsverket 2008 a). Åldern på fritidshusens avloppsanordningar varierade 
allt från mindre än 5 år till äldre än 30 år (tabell 11). Vad gäller själva avloppslösningen 
angav merparten att de hade trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsanläggning 
(figur 7). Detta är en vanlig lösning som mycket väl kan uppfylla kraven utifrån MB. En 
respondentens svar leder däremot till en del funderingar då den angav att de inte hade 
slamavskiljare (figur 7) och på frågan om hur behandling av avloppsvattnet skedde angav de 
att de hade ”hämtning 1 gång/år”. Det går att spekulera i om de har missförstått frågan, eller 
om detta innebär att de har en sluten tank. Däremot ska BDT-vatten renas i någon 
reningsanläggning för att undvika onödig vätska i den slutna tanken (Naturvårdsverket 2008 
a). I undersökningen svarade få respondenter att de var fritidsboende (tabell 6), något som 
gör att slutsatser om dessa inte går att dra. Troligtvis är deras standard inte bättre än för 
enskilda avlopp anslutna till permanentboenden samtidigt som vattentoalett kanske inte är 
lika vanligt och belastningen inte lika stor som från permanentboendena. Detta måste även 
vägas mot att fritidshusen kan befinna sig i omvandlingsområden vilket ökar vikten av 
fungerande avloppslösningar.  
 
Åldern för fastigheterna i gruppen ”ej kategoriserade” varierar även den. Dock angav 
merparten att anläggningen var äldre än 30 år (tabell 11). Av dessa hade majoriteten 
tvåkammarbrunn eller enkammarbrunn (tabell 12). I figur 7 kan ses att lösningarna för 
avloppsanordningarna varierar, gemensamt har de att kombinationerna inte är att föredra. 
Exempelvis enkammarbrunn och ingen vidare behandling av avloppsvattnet vilket är ett 
alternativ som högst troligen inte uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Men eftersom 
informationen om dessa fastigheter är begränsad är det svårt att dra vidare slutsatser. Dock 
ger det en hänvisning om att det finns avloppsanläggningar i kommunen som inte uppfyller 
kraven. Då respondenterna har valt att inte ange typ av boende kan det indikera att de är 
medvetna om att avloppsanordningen inte är tillräcklig.  
 
Överlag verkar anläggningarna i undersökningen ha acceptabel standard. Givetvis finns vissa 
undantag där det tyder på att avloppslösningarna har brister, hur allvarliga bristerna 
verkligen är kräver vidare utredning. Resultatet kan jämföras mot en rikstäckande 
undersökning från 2004 där det framgår att totalantalet enskilda avlopp med godkända 
lösningar i Sverige utgör 59 % och i Västerbotten 49 %. I undersökningen framgår även att 
det i Västerbotten var 51 % som hade infiltrationsanläggningar, 30 % markbädd och enbart 2 
% som hade sluten tank (Ejhed 2004).  
 



28 
 

5.5 Områden att prioritera i Nordmalings kommun 
Utifrån inhämtat resultat i denna undersökning bedöms områden runt Nordmalingsfjärden 
av vikt att prioritera för inventering av enskilda avlopp. Samma sak gäller för hela 
kustområdet. Hur statusen ser ut i kommunens omkringliggande sjöar och vattendrag 
bedöms inte i arbetet, men då Öreälven och Lögdeälven både är av riksintresse och Natura 
2000-områden gör det att omkringliggande områden kan vara av vikt att inventera. För 
övriga sjöar och vattendrag kan det vara av värde att sätta prioriteringen i relation till dess 
ekologiska status och antalet enskilda avlopp. Få enskilda avlopp kan innebära lägre 
prioritering.  
 
Då det i kommunen finns ett stort antal enskilda dricksvattenbrunnar och 
gemenskapsanläggningar för dricksvatten är dessa viktiga att ta med i prioriteringen och 
fokus bör ligga utanför verksamhetsområden för allmänna VA-anläggningar. Även 
badplatsers lokalisering är viktig att ta hänsyn till, ingen direkt förteckning över sådana finns 
(Söderlind, muntl.), vilket gör det svårt att i Nordmalings kommun ta med dessa i 
beräkningen utan det blir något som bör undersökas inför inventeringarna.   
 

5.6 Förslag på andra studier inom området 
 Vad innebär förslagen från regeringsuppdraget, som Havs- och vattenmyndigheten 

har utfört, för den enskilda fastighetsägaren och/eller kommunen? 

 Jämförelse av olika kommuners arbetssätt inom området enskilda avlopp. 

 Hur kan mindre kommuner samordna arbetet och inventera enskilda avlopp på ett 
effektivt sätt? 

 
 

6 Slutsatser 
 

 De krav som bör ställas på enskilda avlopp måste bedömas utifrån de enskilda 
förhållandena. Kraven bör vidare ställas utifrån skyddsnivåer och utgå ifrån en 
dimensionering för helårsboende.  

 Områden som är extra känsliga för utsläpp av orenat avloppsvatten är bl.a. Natura 
2000-områden, vattentäkter, vattenskyddsområden, naturreservat, badplatser och 
vattenområden som är påverkade av övergödning, omvandlingsområden samt 
tätbebyggda områden och särskilt skyddade områden enligt internationella eller 
nationella mål.  

 Majoriteten av de svarande i enkätundersökningen har haft trekammarbrunn med 
efterföljande infiltrationsanläggning. Denna kombination anses generellt vara 
acceptabel. Många av anläggningarna har däremot en hög ålder vilket medför risk att 
anläggningen inte fungerar så som den är tänkt.  

 Prioritering av inventeringsområden bör utgå ifrån områden som bör bedömmas eller 
bedöms ha hög skyddsnivå enligt AR.  

 Områden i Nordmaling som bör prioriteras är framförallt kustområdena och 
områden utanför verksamhetsområden för allmänna VA-anläggningar.  
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Bilaga 1 – Följebrev 

Enskilda avlopp i Nordmalings kommun 
 
Hejsan!  
Denna enkätunderökning genomförs av mig, Therése Andersson, i samarbete med 
Nordmalings Miljö- och hälsoskyddsenhet. Jag läser Miljö- och hälsoskydd vid Umeå 
universitet och enkätundersökningen är en del av mitt examensarbete som genomförs under 
våren 2014.  
 
Enkäten skickas till områdena Storänget, Järnäsklubb och Sunnansjö i Nordmalings 
kommun, varav er fastighet ingår i ett av dessa områden. Syftet med undersökningen är att ta 
reda på i vilket skick de enskilda avloppen är i Nordmalings kommun och utifrån det föreslå 
hur kommunen kan påbörja en inventering.   
 
Det tar cirka 10 min att besvara enkäten och det är helt frivilligt. Jag hoppas att ni har tid att 
hjälpa mig med att besvara frågorna, det skulle verkligen uppskattas då svaren på enkäten 
har en stor betydelse för resultatet av examensarbetet. Enkätsvaren bidrar även till att 
Nordmaling kommun kan komma igång med arbetet kring inventering av enskilda avlopp för 
att bibehålla god vattenkvalité även i framtiden. 
 
Enkäten besvarar ni genom att kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med er situation. 
Endast ett alternativ per fråga ska markeras om inget annat anges. Enkäten skickar ni sedan 
in med det medföljande svarskuvertet, Nordmaling kommun står för portot. 
 
Vänligen skicka in enkäten senast måndagen 10 februari.  
 
Svaren på enkätundersökningen är anonyma. Numreringen i hörnet är endast till för att jag 
ska veta vilka svar jag har fått in så att de som svarat inte behöver få en påminnelse. Ingen 
annan kommer att få ta del av de enskilda svaren. Jag kommer sedan att sammanställa och 
bearbeta svaren i examensarbetet. 
 
Enkäten finns även tillgänglig som en webbenkät mellan 3 – 10 februari. För att svara på 
webbenkäten spara den numrering som finns på enkätdelen då den kommer fungera som 
kod för att svara på webbenkäten.  
Webbenkäten återfinns på adressen: www.nordmaling.se/enkat 
 
Ni väljer själv om ni vill skicka in enkäten med svarskuvertet som följer med i kuvertet eller 
genom att besvara enkäten över internet. 
 
 
Vid frågor rörande enkäten eller examensarbetet är ni välkomna att kontakta mig på 
than0055@student.umu.se  
 
Har du frågor om enskilda avlopp går det bra att kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten på 
0930-140 24. Det går också bra att mejla till viktoria.soderlind@nordmaling.se  
 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Therése Andersson i samarbete med Nordmalings kommun 

http://www.nordmaling.se/enkat
mailto:than0055@student.umu.se
mailto:viktoria.soderlind@nordmaling.se
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Information om enskilda avlopp 

Detta är lite kort information som kan hjälpa er att besvara enkäten, givetvis finns fler 
metoder för rening av avloppsvattnet. Om ni vill veta mer om enskilda avlopp kan ni gå in på 
www.avloppsguiden.se eller kontakta Nordmalings Miljö- och hälsoskyddsenhet.  
 
Allt utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, även det 
som kommer från en enskild fastighet. Detta innebär bl.a. att avloppsvattnet ska avledas och 
renas eller tas om hand på så sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. Till följd av detta är det viktigt att ha koll på sitt enskilda avlopp. Det är 
miljönämnden i din kommun som är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. 
 
Stora miljöproblem till följd av utsläpp av orenat avloppsvatten är smittspridning och 
övergödning i sjöar, hav och vattendrag. Genom bra rening och väl fungerande enskilda 
avlopp kan man undvika att sjukdomsframkallande bakterier sprids till dricksvattenbrunnar 
eller badplatser. Om det enskilda avloppet inte fungerar som det ska kan problem i det 
enskilda hushållet uppstå genom exempelvis att avloppsvatten tränger upp genom avloppen i 
hushållet. Detta är exempel på vad som menas med olägenheter.  
 
Rening kan ske på olika sätt, vanligast är slamavskiljning genom trekammarbrunn med 
efterföljande infiltrationsanläggning eller markbädd.  
 
Slamavskiljning är en förbehandling inför rening av blandat avloppsvatten och fungerar 
på så sätt att det i slamavskiljaren fastnar grövre partiklar från avloppsvattnet vilket gör att 
det bildas ett slam. Slammet hämtas av kommunens entreprenör med lämpliga intervall. Ett 
vanligt exempel på slamavskiljare är trekammarbrunnen, vilken består av tre kammare.  
 
Behandling av avloppsvattnet, grundkravet är att spillvattnet ska genomgå längre rening 
än slamavskiljning. Med spillvatten menas det vatten som blir kvar efter att det separerats 
från slammet. Vilken sorts rening som lämpar sig beror på områdets känslighet, närhet till 
grundvatten m.m. Exempel på behandlingsmetoder av avloppsvattnet är 
infiltrationsanläggningar vilken renar spillvattnet genom att det rinner genom naturliga 
jordlager, och markbäddar som fungerar på liknande sätt som infiltrationsanläggningar men 
där reningen istället sker genom ett uppbyggt sandlager. Ett annat exempel är 
minireningsverk som i princip fungerar likadant som de kommunala reningsverken, d.v.s. 
rening genom sedimentation, biologisk rening och kemisk fällning.  
 
Efterbehandling av avloppsvattnet syftar bl.a. till att minska risken att exponeras för 
behandlat avloppsvatten (spillvatten) genom att ha utsläppspunkten på ett lämpligt ställe. 
Metod för efterbehandlingen bestäms framförallt av platsens förutsättningar samt vilken 
behandling avloppsvattnet genomgått innan. Exempel på hur detta kan göras är att leda ut 
det behandlade vattnet till ett öppet dike. 

http://www.avloppsguiden.se/
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Bilaga 2 – Enkätformulär 
 

_______ 

BAKGRUNDSFRÅGOR 
1. Har ni enskilt avlopp? 

 Ja 

 Nej, vi har inte enskilt avlopp (Hoppa över frågorna 6-8) 

 Nej, vi har inte enskilt avlopp men är anslutna till det kommunala avloppsnätet (Gå till 
fråga 9) 

 Vet ej  

2. Antal boende i hushållet 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Annat  I så fall hur många: _______________________ 

3. Typ av boende som det enskilda avloppet är kopplat till 
Vad nyttjas fastigheten som, alternativt ”annat” kan vara att fastigheten används som verkstad, hotell eller för 
annan verksamhet. 

 Permanentboende (Gå till fråga 5) 

 Fritidshus 

 Annat  Om annat boende, ange vad: _________________ 

4. Uppskattningsvis hur många veckor per år används fastigheten? 

 Mindre än 2 veckor per år 

 Mellan 2 och 6 veckor per år  

 Mellan 6 och 8 veckor per år  

 Mer än 8 veckor per år  

5. Har ni egen brunn för dricksvatten?  
Om nej, ange hur ni får dricksvatten till fastigheten.  

 Ja 

 Nej   I så fall hur: ____________________________ 

 Vet ej 
 

FRÅGOR OM ERT ENSKILDA AVLOPP  

6. Vilken typ av vatten är kopplat till det enskilda avloppet? 

 Bad-, disk- och tvättvatten (BDT)  

 Vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten 

 Vet ej 

7. Hur gammalt är det enskilda avloppet? 

 Mindre än 5 år 

 Mellan 5 – 10 år 

 Mellan 10 – 20 år 

 Mellan 20 – 30 år 

 Äldre än 30 år 

 Vet ej 
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8. Vilken typ av enskilt avlopp har ni?  
Nedan följer några vanliga exempel, kryssa i det som stämmer för er eller ange den lösning ni har under 
alternativet ”annat”. 
 

Slamavskiljning i form av 

 Trekammarbrunn 

 Tvåkammarbrunn 

 Enkammarbrunn 

 Har ingen slamavskiljning 

 Vet ej 

 Annat I så fall vad: ____________________________ 
 
Behandling av avloppsvattnet 

 Infiltrationsanläggning 

 Markbädd 

 Minireningsverk 

 Har ej behandling av avloppsvattnet 

 Vet ej 

 Annat I så fall vad: ____________________________ 
 
Efterbehandling av avloppsvattnet  

 Gammal infiltrationsanläggning eller markbädd 

 Öppet dike 

 Har ej efterbehandling av avloppsvattnet 

 Vet ej 

 Annat I så fall vad: ____________________________ 
 

ÖVRIGT 

9. Om ni har något att tillägga kan ni göra det här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för er medverkan!
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Bilaga 3 – Beräkningar för statusklassning av näringsämnen 
 
 
Beräkningar har genomförts utifrån Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) och dess Bilaga 
5: Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i 
övergångszon.  
 
Omvandlingsfaktorer 
 
Kväveföreningarna (nitrit, nitrat, ammonium, tot-N): μmol/l multipliceras med faktorn 14,0 
för att ge koncentrationen i μg/l 
Fosfat och tot-P: μmol/l multipliceras med faktorn 31,0 för att ge koncentrationen i μg/l 
 

Klassificering 
 

1. Beräkna EK för varje enskilt prov enligt följande ekvation:  
EK = referensvärde/observerat värde.  
Referensvärde för respektive parameter finns i tabell 2.2-2.7 i HVMFS 2013:19 Bilaga 
5. Se tabell 3.  

2. Medlevärden för varje paramater räknas per år samt för minst en treårsperiod. Se 
tabell 4.  

3. EK vägs samman för ingående parametrar enligt beskrivning under slutlig 
klassificering.  

 
Slutlig klassificering 
 
Steg 1: 
Sammanvägningen baseras på statusklasserna (tabell 1) för vintervärden av tot-N, tot-P, DIN 
och DIP samt sommarvärdena för tot-P och tot-N. För varje parameter beräknas ett 
numeriskt värde genom formel 1 innan sammanvägningen görs enligt steg 2.  
 
Tabell 1. Statusklassernas indelning i numeriska värden. 
Status Numeriskt värde 
Hög status 4-4,99 
God status 3-3,99 
Måttlig status 2-2,99 
Otillfredsställande status 1-1,99 
Dålig status 0-0,99 

 
Formel 1 
(Nklass) = (Nnedre) + (EKberäknat - EKnedre)/(EKövre - EKnedre) 
 
(Nklass) = viktat statusklassvärde för varje parameter. 
Nnedre= första siffran (heltal) i de numeriska värdena för statusklassen enligt tabell c. 
EKberäknat= beräknat EKvärde från klassificeringen. 
EKnedre och EKövre = EK för nedre och övre klassgräns för motsvarande klass, hämtas från 
tabell 2.2-2.7 i HVMFS 2013:19 i dess Bilaga 5. EKnedre för dålig status = 0 och EKövre för hög 
status = 1. 
 
Steg 2: 
Medelvärdet av Nklass beräknas för vintervärden av tot-N, tot-P, DIN och Dip samt 
sommarvärden av tot-N och tot-P, varefter medelvärdet av sommar och vinter beräknas. 
Detta är den sammanvägda klassificeringen av näringsämnen, statusklassificeringen avgörs 
av medelvärdet för den numeriska klassningen enligt tabell 1. Se tabell 5-7.  
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Tabell 2. Redovisning av värden från recipientkontrollen i Nordmalingsfjärden.  
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NF1 2011-02-15 17  <1 390 14 86,00 50,00 136,00 6,00 
NF13 2011-02-15 10 <1 290 10 75,00 19,00 94,00 4,00 
NF1 2011-08-17 0,5 1,8 250 19 - - - - 
NF13 2011-08-17 0,5 3,8 240 17 - - - - 
NF1 2010-02-25 17  2,2 300 13 70,00 31,00 101,00 2,00 
NF13 2010-02-25 11,5 3 280 11 71,00 5,00 76,00 2,00 
NF1 2010-08-04 0,5 3,7 240 10 - - - - 
NF13 2010-08-04 0,5 3,7 280 13 - - - - 
NF1 2009-02-19 0,5 3,7 220 14 75,00 3,00 78,00 6,00 
NF13 2009-02-19 0,5 <1 280 14 77,00 31,00 108,00 5,00 
NF1 2009-07-29 0,5 3,6 270 19 - - - - 
NF13 2009-07-29 0,5 2,1 490 19 - - - - 

 
Tabell 3. Redovisning av beräkningar av värden från tabell 2.   
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NF1 2011-02-15 28 20 0,71 0,45 0,4 0,89 9,71 4,90 0,50 0,19 0,20 1,00 
NF13 2011-02-15 21 20 0,95 0,32 0,4 1,00 6,71 4,90 0,73 0,13 0,20 1,00 
NF1 2011-08-17 18 19 1 0,52 0,36 0,69 - - - - - - 
NF13 2011-08-17 17 17 1 0,55 0,3 0,55 - - - - - - 
NF1 2010-02-25 21 19 0,9 0,42 0,4 0,95 7,21 4,50 0,62 0,06 0,20 1,00 
NF13 2010-02-25 20 19 0,95 0,35 0,4 1,00 5,43 4,30 0,79 0,06 0,20 1,00 
NF1 2010-08-04 17 17 1 0,32 0,3 0,94 - - - - - - 
NF13 2010-08-04 20 17 0,85 0,42 0,3 0,71 - - - - - - 
NF1 2009-02-19 16 19 1,00 0,45 0,4 0,89 5,57 4,30 0,77 0,19 0,20 1,00 
NF13 2009-02-19 20 20 1 0,45 0,4 0,89 7,71 4,90 0,64 0,16 0,20 1,00 
NF1 2009-07-29 19 17 0,88 0,61 0,3 0,49 - - - - - - 
NF13 2009-07-29 35 18 0,51 0,61 0,33 0,54 - - - - - - 

 
Tabell 4. Medelvärden för varje parameters EK.  
 År  tot-N, 

sommarvärden 
tot-N, 
vintervärden 

tot-P, 
sommarvärden  

tot-P, 
vintervärden  

DIN DIP 

Medelvärde/1 år 2009 0,70 1,00 0,52 0,89 0,70 1,00 
 2010 0,93 0,93 0,83 0,98 0,71 1,00 

2011 1,00 0,83 0,62 0,95 0,62 1,00 
Medelvärde/3 
år  

2009-
2011 

0,87 0,64 0,65 0,94 0,68 1,00 
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Tabell 5. Parametrarnas statusklasser både för vinter- och sommarvärden. 
Parameter Medelvärde/3 år Statusklass 
tot-N vinter 0,64 Otillf. 
tot-N sommar 0,87 Hög 
tot-P vinter 0,94 Hög 
tot-P sommar 0,65 Måttlig 
DIN 0,68 God 
DIP 1,00 Hög 

 
Tabell 6. Sammansvägning av parametrarna enligt formel 1 utifrån vinter- och sommarvärden. 
Parameter Nnedre Ekberäknat Ekövre Eknedre Nklass 

tot-N vinter 2 0,64 0,66 0,5 4,89 
tot-N sommar 4 0,87 1 0,85 4,16 
tot-P vinter 4 0,94 1 0,83 2,63 
tot-P sommar 2 0,65 0,7 0,51 3,75 
DIN 3 0,68 0,8 0,66 4,12 
DIP 4 1 1 0,8 5,00 

 
Tabell 7. Medelvärden av Nklass för vinter- respektive sommarvärdena samt den slutliga sammanvägningen.  
Medelvärde sommar 3,95 
Medelvärde vinter 4,16 
Medelvärde 4,06 
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