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Household sewage systems in the municipality of 
Nordmaling: Status, protection levels and choices of 
technology in different types of soil 

Linda Engström 
 
 
Abstract  
 
The purpose of this study was to describe a) the status of the household sewage systems in 
the municipality of Nordmaling, b) to suggest areas in which a higher level of protection 
would be required and c) to investigate which type of technological choice was appropriate 
for which type of soil. A survey was used to investigate the status of the household sewage 
systems. The status was judged mainly on the age and treatment of water. Protected areas, 
the ecological status and data for phosphorus and nitrogen were used to locate areas in need 
of a higher protection. Map data from the Geological Survey of Sweden was used to identify 
common soil types in Nordmaling. Subsequently, the map was complemented and verified 
with a field investigation. In a next step, characteristics of the soil types were compared to the 
requirements of four different sewage treatment technologies; infiltration, constructed 
infiltration, incinerator toilets and household sewage plants. The study shows that the 
household sewage systems in Nordmaling are in general not in a good condition. Almost 70 
% of the sewage systems are older than 20 years and their function is likely not sufficient. The 
study suggests that the following areas should be included in the list of objects with high 
protection: Lögde- and Öre river, Kronören, Järnäs peninsula, waters with an ecological 
status below “good” and the protected water resources. Except for infiltration, all sewage 
treatment technologies were assumed to give appropriate results for all soil types.   
 
Keywords: household sewage systems, eutrophication, 
infiltration, soil type
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Sedan 1800-talets allra första avloppsledningar har problemen varit tydliga i våra vattendrag 
(Bernes och Lundgren 2009). Förhöjda halter av fosfor (P) och kväve (N) ökar produktionen i 
vattnet och gör att siktdjupet minskar, det blir kraftiga algblomningar och att syrehalten 
minskar. Detta leder i sin tur ofta till fiskdöd och en förändrad artsammansättning 
(Naturvårdsverket 2014). Övergödning är ett av de största hoten mot dagens kustekosystem 
(Savage et al. 2002).  Eftersom problemen var väldigt uppenbara och påverkade människor 
var det angeläget att försöka lösa problemen. Det dröjde dock till slutet av 1970-talet innan 
de flesta städer hade välfungerande avloppsreningsverk i kommunal regi, som på den tiden 
var världsledande på området (Bernes och Lundgren 2009).  
 
Idag är utsläppen från kommunala reningsverk relativt låga. I glesbygden finns dock inte 
alltid kommunala reningsverk tillgängliga, vilket gör enskilda avlopp vanliga. I Sverige finns i 
dagsläget ungefär 700 000 enskilda avlopp (Naturvårdsverket 2014). 2005 uppskattades de 
enskilda avloppen släppa ut 1200 ton N och 260 ton P per år, vilket är mycket i förhållande 
till 1800 ton N och 360 ton P för alla de kommunala reningsverken tillsammans 
(Naturvårdsverket 2008).  
 
Standarden på de enskilda avloppen är väldigt varierande trots att det finns krav i 
lagstiftningen på dess funktion. Naturvårdsverket uppskattade 2009 att cirka 20 % av 
avloppen var olagliga enligt gällande lagstiftning (Naturvårdsverket 2014). Många har bara 
slamskiljning eller en gammal infiltration som inte längre fungerar. Förutom att recipienten 
med största sannolikhet får en stor tillförsel av näringsämnen är risken stor för 
smittspridning om utsläppet sker i närheten av exempelvis en vattentäkt eller en badplats 
(Naturvårdsverket 2008). Vidare har Sverige antagit ett miljömål som innebär att halterna av 
övergödande ämnen i mark och vatten inte ska inverka på människors hälsa, den biologiska 
mångfalden eller vår mark- och vattenanvändning (Naturvårdsverket 2003 b). Eftersom de 
enskilda avloppen beräknas stå för mellan 10 och 20 % av det totala antropogena utsläppet av 
P kan man alltså konstatera att de enskilda avloppen står i vägen för miljömålen och måste 
alltså åtgärdas (Naturvårdsverket 2008).  
 
Olika områden klarar olika mycket tillförsel av dessa närings- och smittoämnen. 
Naturvårdsverket har därför i sina allmänna råd lämnat olika bedömningsgrunder för vad 
som bör ingå i en hög skyddsnivå av miljö- eller hälsomässiga skäl. Kommunerna måste 
sedan själva peka ut vilka dessa områden är, vilket sedan ligger till grund för beslut om 
skyddsnivå i varje enskilt fall. Kommunen har även ansvaret för att bedöma om en 
avloppslösning är godkänd eller inte och måste bedöma detta från fall till fall 
(Naturvårdsverket 2008). Det finns flera saker som bestämmer vilken teknik som kan vara 
godkänd eller inte bl.a. vilket utrymme som finns, vilka miljövärden som finns i området 
(känsliga recipienter, övergödningsproblematik, skyddade områden), var grundvattenytan 
ligger, om det finns vattentäkter i området och den kanske allra viktigaste: vilken jordart som 
finns på tomten. Förutom jordartssammansättningen är även topografin och markytans 
lutning viktiga att undersöka vid val av avloppslösning (Kunskapscentrum Små Avlopp 2011).  

1.2 Motivering till undersökning 
 
Nordmalings kommun är en glesbygdskommun i södra Västerbotten med många enskilda 
avlopp. Eftersom inventering inte skett är man i stort behov av detta. Vidare har kommunen 
inte heller pekat ut vilka områden som ska ha hög skyddsnivå i kommunen och behovet är 
stort av att göra detta (Söderlind, muntl.). Eftersom kommunen dessutom har mycket 
kustremsa och annan mark med tunn jordmån (Fredén 2009), är den vanliga 
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trekammarbrunnen med infiltrationsbädd inte alltid att rekommendera (Naturvårdsverket 
2008). En undersökning av vilken teknik som lämpar sig för olika områden är därför 
önskvärd, eftersom detta kan underlätta bedömningen av ansökningar om att anlägga nya 
avlopp. Tidigare i år påbörjades ett underlag för inventering i form av ett examensarbete 
(Andersson 2014) där en första enkätundersökning gjordes i tre utpekade områden för att 
studera status på avloppen och avgöra var behovet för inventering är störst, samt vilka krav 
lagstiftningen ställer på avloppen.  

1.3 Syfte 
 
Syftet med projektet är att undersöka statusen på de enskilda avloppen i Nordmaling i 
nuläget och vilka förutsättningar det finns i framtiden för denna typ av avlopp. Detta ska 
uppnås genom en enkätundersökning, att skapa underlag för en karta med områden som bör 
ha hög skyddsnivå och att undersöka vilken teknik som lämpar sig för olika i områden.  
 
Frågeställningar: 
 

a) Hur ser statusen på de befintliga avloppen ut i Nordmaling? 
b) Vilka områden kan vara aktuella för hög skyddsnivå? 
c) Vilken tekniklösning lämpar sig för vilka områden? 

1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet är en vidareutveckling av Anderssons (2014) examensarbete och bygger på de 
slutsatser och förslag till vidare studier som framkommit. Enkäter kommer enbart att skickas 
ut till ett ”område” dvs. boende med enskilda avlopp i Öre. Studien av status (fråga a) 
kommer att begränsas till Öre och de tre områdena i den tidigare studien; Järnäsklubb, 
Storänget och Sunnansjö. Den här studien ska ta reda på om det kan tänkas vara en annan 
status längs älven där det troligen är mer permanentboende och därmed svara på om även 
dessa områden behöver inventeras. Studien om näringsstatus begränsas till data från VISS 
och Nordmalings kommun i Öreälven och Lögdeälven eftersom dessa stora nationalälvar kan 
påverkas mest av utsläppen, samt Nordmalingsfjärden som är ett känsligt kustvatten. 
Studien pekar ut områden som kan vara aktuella för hög skyddsnivå, men värderar inte om 
det är av hälso- eller miljömässiga skäl. Studien ska vara en grund till en vidare undersökning 
av vilka områden som är aktuella för hög skyddsnivå. 
 
Studien av vilken teknik som kan användas i olika områden kommer att begränsas till 
traditionell infiltration, förstärkt markbädd, minireningsverk och förbränningstoaletter 
eftersom dessa är de just nu vanligaste teknikerna. Med områden menas här platser med 
samma typ av jordart. De jordarter som studien kommer att behandla är de som enligt SGU 
(2014 a) är vanligast i kommunen: isälvssediment, älvsediment, morän, kalt berg/tunt 
jordtäcke, postglacial sand och svallsediment; grus och lera/silt. Torv utgår eftersom det i 
allmänhet inte byggs hus där.  
 
Studien kommer inte att ta upp all aktuell lagstiftning eller mer i detalj hur de olika 
avloppstyperna fungerar, eftersom detta redan finns väl beskrivet i bl.a. Andersson (2014) 
och Esbjörnsson (2012). 
 

2 
 



2 Material och metod 
2.1 Enkätstudier 
 
Enkäten från den tidigare undersökningen (Andersson 2014) användes, med undantag för 
frågor som ansågs irrelevanta för undersökningen. Denna skickades ut tillsammans med ett 
informationsbrev (bilaga 1) till 43 hushåll. Undersökningen var kvalitativ och bestod av åtta 
frågor där man kryssade i svaret som passade ens avloppslösning bäst (se bilaga 1). Området 
Öre blev utvalt i samspråk med RagnSells som kör slambilen i Nordmaling. 
Förutsättningarna som detta valdes ut från var att det skulle vara ett område i anslutning till 
Öreälven, med cirka 50 enskilda avlopp. Enkätsvaren från området som representerar 
”inlands-Nordmaling” jämfördes med områdena för den tidigare undersökningen för att se 
om seten skilde sig åt eller inte. Tre frågor (5-7) valdes ut för att jämföras. Dessa data-set 
testades för normalfördelning. Eftersom inget data-set, utom det sista, uppfyllde kraven för 
normalfördelning gjordes ett Mann-Whitney U-test i Excel 2010 för att testa om seten skiljde 
sig åt eller inte. Hypoteserna som ställdes var: 
 
H0= Dataseten skiljer sig inte åt. 
H1= Dataseten skiljer sig åt. 

2.2 Litteratur- och fältstudier 
 
För litteraturstudierna användes främst Naturvårdsverkets egna faktablad och allmänna råd, 
vilka kompletteras med rapporter från databasen Web of Science.  Sökord för Web of Science 
var främst: eutrophication, de-nitrification, phosphorus, sewage plants. I Naturvårdsverkets 
handledning (2008)finns en sammanfattning av vilka kriterier som kan uppfylla krav på hög 
skyddsnivå. Detta har tolkats av Sjölund (2010) i en bedömning av skyddsnivåer i 
Härnösands kommun och utifrån det används i denna undersökning tre kategorier för objekt 
som kan anses vara intressanta för hög skyddsnivå: skyddsvärd natur och 
vattenskyddsområden, känsliga vatten utifrån näringsklassning och ekologisk klassning och 
omvandlingsområden med förtätad bebyggelse. Vatten som ingår i badvattendirektivet utgår 
eftersom Nordmalings kommun saknar kommunala badplatser (Söderlind, muntl.).  
 
För undersökning av skyddsvärda platser i Nordmalings kommun användes länsstyrelsens 
information om skyddade områden, samt kommunens översiktsplan för 
vattenskyddsområden, badplatser och naturreservat m.m. För att undersöka områdets 
näringsklassning användes data för kväve (N) och fosfor (P) från Nordmalings kommun för 
data från Öreälven, Lögdeälven och Nordmalingsfjärden. Data var i form av 
totalkoncentrationer. Data användes från perioden 1989-2013 och proven är tagna i augusti 
eller september på en station ovan mynningen av vattendraget. För att klassa data användes 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet för Öre- och Lögdeälven 
(Naturvårdsverket 1999 a) och Nordmalingsfjärden (Naturvårdsverket 1999 b). I 
augusti/september när proverna är tagna är koncentrationerna av kväve och fosfor låga, 
framförallt i ytvattnet, och därför användes tabellerna för just sommarhalvåret (Bydén et al. 
2003). För att kunna jämföra vattendragen beräknades ett medelvärde av koncentrationerna, 
vilket sedan statusklassades.  
 
Data för den ekologiska statusen hämtades från VISS karttjänst. Tillsammans användes data 
för N och P, den ekologiska statusen, omvandlingsområden och skyddsvärda områden för att 
besluta om det finns motivering till att hög skyddsnivå. En lista med områden som är 
aktuella för hög skyddsnivå skapades sedan.  
 
För att ta reda på vilken teknik som lämpar sig för vilken jordart användes litteratur från 
framförallt Naturvårdsverket, Kunskapscenter Små Avlopp och Hushållningssällskapet om 
olika avloppstyper för att undersöka de olika teknikernas fördelar och nackdelar. SGU:s 
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kartgenerator användes för att få jordartskartor över Nordmalings kommun. Utifrån dessa 
valdes de vanligaste jordarterna ut och deras olika egenskaper listades med hjälp av bl.a. 
Eriksson et al. (2011). En tabell där det går att utläsa vilka jordarter som passar för vilken 
avloppslösning skapades sedan.  
 
För att undersöka om jordartskartan från SGU (2014 a) kan användas som generellt underlag 
gjordes ett fältbesök där man jämförde angiven jordart från kartan med jordart på plats. 
Besök skedde på 24 platser längs kustremsan. Platserna blev utvalda eftersom det byggs 
mycket nytt där och många fritidsboenden omvandlas till permanentboende och därför 
väntas många ansökningar på dessa platser (Söderlind, muntl.). Besök skedde också på fem 
platser i inlandet, utvalda p.g.a. närheten till ett skyddsvärt område; Öreälven. Genom okulär 
besiktning konstaterades om jordarten på plats överensstämde med kartan. Inga provgropar 
grävdes då det var lätt att bedöma bara genom att titta.  
 
 
3 Resultat 
3.1 Enkätstudier 
 
Resultaten i stycke 3.1.1 är enbart från denna undersökning och jämförs sedan med den 
tidigare studien av Andersson (2014) i 3.1.2.  

3.1.1 Resultat av enkätstudier 
 
Av de 43 utskickade enkäterna kom 21 st. tillbaka fullt ifyllda, vilket ger en svarsfrekvens på 
49 %. Resultaten redovisas i figur 1. På frågan om man hade enskilt avlopp angav alla 
respondenter att man hade det. Alla enkäter gick alltså att använda. 
 
Antal boende i hushållen varierade mellan 2 och ”bygdegård”(figur 1 a). Bygdegård antas 
betyda ett stort antal människor i ojämna intervall. Det vanligaste antalet boende var två 
personer (55 %).  Hela 90 % av de svarande angav att avloppet var kopplat till ett 
permanentboende (figur 1 b). Alla respondenter (100 %) angav dessutom att avloppet 
användes för både vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten). Det vanligaste 
var alltså ett permanentboende med både WC och BDT-vatten med få antal boende. 
 
Åldern på avloppet varierade stort: 5 % angav mindre än fem år, 9 % angav fem till tio år, 27 
% angav 10-20 år, 14 % angav 20-30 år och 45 % angav en ålder på över 30 år (figur 1 c).  
Med 71 % var den vanligaste typen av slamavskiljning trekammarbrunn (figur 1 d). En person 
angav slamsugning som slamavskiljning. Här är det värt att notera att slamsugning i sig inte 
är en slamavskiljning, utan en konsekvens av att man har slamavskiljning. Behandling av 
avloppsvatten angavs ske främst genom infiltration och markbädd (figur 1 e). Även när det 
gällde efterbehandling av vattnet fanns det två sätt som var vanliga: gammal 
infiltrationsanläggning/markbädd och öppet dike (figur 1 f).  

3.1.2 Jämförelse med den tidigare studien 
 
Jämförelsen med den tidigare studien av Andersson (2014) gjordes i Excel genom ett icke 
parametriskt Mann-Whitney U-test, eftersom testet av normalfördelning visade att alla 
dataset, utom det för fråga 7, i denna undersökning visade på en skev fördelning. Resultaten 
redovisas i tabell 1. Alla tre dataset gav resultatet att H0-hypotesen måste accepteras, vilket 
betyder att seten inte skiljer sig åt på α=0,05. Detta innebär alltså att åldersfördelningen på 
avloppen, vilken typ av slamavskiljning och teknik som används för behandling av 
avloppsvattnet inte skiljer sig åt mellan områdena i den tidigare studien (Andersson 2014) 
och området i denna.  
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Figur 1 – Resultat av enkätundersökning i denna studie. Resultatet av Anderssons (2014) studie är ej medräknat. 
Diagrammen svarar på frågorna: a) Antal boende i hushållet, b)Vilken typ av boende är avloppet kopplat till?, c) 
Hur gammalt är avloppet?, d) Hur sker slamavskiljning?, e) Hur sker behandling av vattnet? och f) Hur sker 
efterbehandling av vattnet? 
 
Tabell 1 – Resultat av Mann-Whitney U-test på frågorna 5-7.  

 

 

3.2 Skyddsnivåer 
 
För att bestämma vilka skyddsnivåer som kan vara lämpliga finns det flera kriterier som 
måste tas hänsyn till, allt ifrån skyddade områden till näringsstatus (Sjölund 2010, 
Esbjörnsson 2012). Det är viktigt att tänka på om ett enskilt avlopp kommer att påverka 
skyddsvärdet i området eftersom det enligt miljöbalkens rimlighetsprincip(2 kap 7§ i SFS 
1998:808) måste ställas rimliga krav. Påverkas inte skyddsvärdet av ett enskilt avlopp är det 
relativt orimligt att ställa krav på hög skyddsnivå. Vidare krävs det också beslut i varje enskilt 
fall om vilken skyddsnivå som bör gälla (Naturvårdsverket 2008).  

 
 

 
U-värde 

p-värde 
α=0,05 

 
Hypotes som accepteras 

Ålder på avloppet 8 5 H0 

Slamavskiljning i form av 15,5 5 H0 

Behandling genom 11 5 H0 
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3.2.1 Skyddsvärda områden i Nordmaling 
 
Särskilt skyddsvärda områden som av olika skäl behöver bevaras och skyddas mot 
exploatering finns på många platser i Sverige och om avloppen kan komma att påverka 
skyddsvärdet i dessa områden, är det aktuellt med hög skyddsnivå (Naturvårdsverket 2008). 
I Nordmaling finns följande naturreservat, Natura 2000 och områden märkta som 
riksintresse för naturvård utpekade (figur 2): 
 
• Lögdeälven och Öreälven med biflöden: riksintresse för naturvård och friluftsliv, samt 

Natura 2000(Länsstyrelsen Västerbotten 2005 e, Länsstyrelsen Västerbotten 2005 f). 
Både Lögde- och Öreälven har höga skyddsvärden och är även skyddade från 
vattenkraftsutbyggnad med tillhörande vattenreglering enligt 4 kap 6§ i miljöbalken (SFS 
1998:808) vilket innebär att båda älvarna måste ha hög skyddsnivå. 

• Lilloxpallsbäcken: naturreservat. I beslutet om naturreservatet framgår det att skyddet 
ska stärka möjligheterna att uppnå miljömålen levande sjöar och vattendrag. Det 
förkommer dock ingen bebyggelse och naturreservatsbildandet förhindrar detta även i 
framtiden (Länsstyrelsen Västerbotten 2012). 

• Jon-Persbäcken: naturreservat. Reservatet ligger i direkt anslutning till Öreälven, men 
saknar bebyggelse och eftersom reservatsbildandet förhindrar att det tillkommer i 
framtiden krävs ingen skyddsklassning (Länsstyrelsen Västerbotten 2011).  

• Starrmyran: naturreservat. I beslutet om naturreservatet framgår det att det berör en del 
av Öreälven eftersom ett biflöde till denna går genom reservatet, men också att ingen 
byggnad finns och därmed kan inga avlopp komma att byggas (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2008).  

• Långrumpskogen: riksintresse för naturvård, naturreservat. Inom Långrumpskogens 
reservat och Natura 2000-område finns ingen bebyggelse och ny bebyggelse är förbjuden, 
vilket gör att det aldrig blir aktuellt med enskilda avlopp i området (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2005 b).  

• Torsmyran: riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura 2000. I 
bevarandeplanen för Natura 2000-området framgår det att en av de skyddade 
naturtyperna i området är dystrofa sjöar och småvatten. Ett utsläpp av avloppsvatten kan 
alltså påverka bevarandevärdet i detta område, men bebyggelse saknas. Bebyggelse finns i 
direkt anslutning till det skyddade området (Länsstyrelsen Västerbotten 2005 d). 

• Kronören: riksintresse för naturvård, naturreservat och Natura 2000. En av de bevarade 
naturtyperna i Kronören är oligo-mesotrofa sjöar (Länsstyrelsen Västerbotten 2005 a) 
och av den anledningen kan området vara aktuellt för hög skyddsnivå. 

• Ålidberget: naturreservat. Innefattar en del av Lögdeälven, men då inga byggnader finns 
och reservatsbildandet förhindrar att detta sker (Länsstyrelsen Västerbotten 2007) krävs 
ingen skyddsklassning. 

• Grönnäs och Järnäshalvön: riksintresse för naturvård. Grönnäs är ett naturbetesområde 
och Järnäshalvön består av ett särskilt välutbildat drumlinlandskap (Andersson 2014). 
Inget av dessa naturvärden ger större skäl till en hög skyddsnivå. 

• Hummelholm: naturreservat och Natura 2000. Enligt bevarandeplanen är en av de 
bevarade naturtyperna naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ, men det står 
inget specifikt om utsläpp av näringsämnen (Länsstyrelsen Västerbotten 2005 c). Det är 
alltså tveksamt om området behöver en hög skyddsnivå. 

• Lidbergs- och Storrisbergsgrottorna: naturreservat, Lidbergsgrottorna även Natura 2000. 
Båda reservaten saknar bebyggelse och reservatbildandet förhindrar detta även i 
framtiden (Länsstyrelsen Västerbotten 2014 a, Länsstyrelsen Västerbotten 2005 b). 

• Trehörningen: naturreservat. Inom reservatet finns ingen bebyggelse i form av bostäder 
och eftersom man genom reservatsbeslutet förhindrar att detta sker i framtiden krävs 
ingen skyddsklassning av området (Länsstyrelsen Västerbotten 2013).  
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Förutom de ovan nämnda områdena finns tio vattenskyddsområden utmarkerade i figur 
2. Inom vattenskyddsområden är det naturligt att en hög skyddsnivå måste gälla om 
enskilda avlopp ens anläggs (Esbjörnsson 2012). Detta beror på att Sverige har tunna 
jordlager generellt, vilket gör att ämnen i avloppsvattnet lätt når akviferer (Esperby och 
Gustafsson 1998).  

 
Figur 2 – Skyddade områden i Nordmalings kommun (VISS 2014 b). Notera att kartan även innehåller områden 
utanför Nordmalings kommun. 
 
3.2.2 Känsliga vatten, näringsstatus och ekologisk status 
 
Vatten som är känsliga för övergödning och har en dålig ekologisk status är aktuella för en 
högre skyddsnivå än överiga vatten och bör därmed skiljas ut (Naturvårdsverket 2008). Av 
klassningarna gjorda med bedömningsgrunder från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 
1999 a, Naturvårdsverket 1999 b) framgår det att Nordmalingsfjärden hamnar i klass 2 (låga 
koncentrationer) för kväve (N) och klass 1 (mycket låga koncentrationer) för fosfor (P) (se 
tabell 2). Öreälven hamnar i klass 2 (måttligt höga koncentrationer) för både N och P och 
Lögdeälven i klass 1 (låga koncentrationer) för både N och P (tabell 2). 
 
Tabell 2 – Statusklassning av utvalda vatten för kväve och fosfor. 
 
 
 
 
 
 
Andra känsliga vatten lämpliga för hög skyddsnivå kan vara de som inte bedöms uppnå god 
ekologisk status enligt vattenmyndigheten (Naturvårdsverket 2008, Miljösamverkan f och 
Länsstyelsen i Jönköpings län 2012). I bedömningen av ekologisk status ingår halter av 
näringsämnen, däribland P och N (VISS 2014 a).I figur 3 och 4 sammanfattas denna 
klassning, där alla vattenförekomster som har gul, orange eller röd färg kan komma att vara 
aktuella för en hög skyddsnivå. Figur 3 är den fastställda statusklassningen för 2009, medan 
figur 4 är den preliminära för 2015. Notera att fler vattendrag har blivit gulfärgade, d.v.s. har 
fått en sämre status.  

Vattendrag Klass N Klass P 

Nordmalingsfjärden 2 1 

Lögdeälven 1 1 

Öreälven 2 2 
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Figur 3 – Ekologisk status på vattendrag i Nordmalings kommun 2009 (VISS 2014 b).  
 

 
Figur 4 - Preliminär ekologisk status för Nordmalings kommun 2015 (VISS 2014 b). 
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3.2.3 Omvandlingsområden och hög sammanlagd påverkan 
 
Av Nordmalings kommuns översiktsplan framgår det att framförallt kustremsan har ett högt 
tryck på fritidsbebyggelse och även en tendens till omvandling av fritidsboende till 
permanenta bostäder. De enda kommunala reningsverken som finns längs kuststräckan 
ligger i Nordmalings tätort och i Rundvik (Nordmalings kommun 2009). Detta betyder att 
nästan all kustremsa kan tänkas behöva hög skyddsnivå då den sammanlagda belastningen 
kan bli stor (Naturvårdsverket 2008), undantaget är centrala Nordmaling och Rundvik, där 
de kommunala reningsverken är tillgängliga (Nordmalings kommun 2009).  

3.2.4 Sammanfattning skyddsnivåer 
 
Områden som kan omfattas av hög skyddsnivå: 
 
• Lögde- och Öreälven med biflöden: Natura 2000 (Länsstyrelsen Västerbotten 2005 e, 

Länsstyrelsen Västerbotten 2005 g), riksintresse för naturvård(Nordmalings kommun 
2009) och skyddade från vattenreglering (4 kap 6 § SFS 1998:808) och är därför viktiga 
att bevara i ”naturligt” skick. 

• Kronören: Vattenrelaterat Natura 2000-område (Länsstyrelsen Västerbotten 2005 a). 
Hela halvön där Kronören ligger är ett omvandlingsområde (Söderlind, muntl.) och är 
aktuellt för hög skyddsnivå. 

• Järnäshalvön: Omvandlingsområde (Söderlind, muntl.). En stor sammanlagd belastning 
är ett skäl till hög skyddsnivå (Naturvårdsverket 2008).  

• Vattenförekomster som ej når upp till god status enligt figur 4: Vattendragen behöver 
insatser för att nå målet om god status och därmed kan hög skyddsnivå vara en hjälp på 
vägen (Naturvårdsverket 2008).  

• Vattenskyddsområden (utmarkerade i figur 2).  

3.3 Jordarter och teknikval  
 
Olika avloppslösningar passar för olika områden och måste uppfylla både uppfylla lagkrav 
och vara anpassat efter hur mycket det används (Kunskapscentrum Små Avlopp 2011). Vilka 
lagkrav som ställs är sammanfattat av bl.a. Andersson (2014) och Esbjörnsson (2012). De 
geovetenskapliga förhållandena är av stor vikt för att uppfylla dessa lagkrav och en 
redogörelse för deras betydelse följer nedan.  

3.3.1 Kornstorlekar och deras egenskaper 
 
Kornstorleken har en avgörande betydelse för hur jordarterna delas in. De flesta jordarter 
består av två eller flera kornstorlekar, vilkas egenskaper påverkar jordarten. Skalan som 
används idag av SGU och som används i denna undersökning är den som fastställts av 
Sveriges geotekniska förenings laboratoriekommitté (SGF) och innehåller grupperna block, 
sten, grus, sand, silt och ler (Eriksson et al. 2011). Även grupperna delas in i mindre grupper 
(fin- eller grov-), men detta kommer inte att behandlas i denna rapport.  
 
Block (2000-600 mm) och sten (60-600 mm) ökar tätare jordarters genomsläpplighet och 
sänker temperaturen (Eriksson et al. 2011). 
 
Grus (2-60 mm) ger en extremt hög genomsläpplighet och hög temperatur och jordar med 
mycket grus blir därför torra och magra. Sand (0,06-2 mm) är relativt genomsläpplig och 
varm, men också mager och torr. Grus och sand kallas för friktionsjordar, vilket betyder att 
de i torrt tillstånd lätt faller isär (Esperby och Gustafsson 1998, Eriksson et al. 2011). De är 
också väldigt känsliga för föroreningar (Fredén 2009).  
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Siltjordar (0,002-0,06 mm) har ganska låg genomsläpplighet och en extremt hög 
vattenhållande förmåga. De blir därför lätt vattenmättade och kan råka i flytning och kallas 
därför flytjordar (Eriksson et al. 2011). Skred är vanligt i siltiga jordar. Ler (<0,002 mm) ger 
s.k. kohesionsjordar som har extremt låg genomsläpplighet och kan suga upp mycket vatten, 
men gör det väldigt långsamt. Även om de kan ta upp mycket vatten, kommer det ta väldigt 
lång tid innan det släppts igenom (Fredén 2009). Jordarters förmåga att leda vatten minskar 
alltså med minskande porstorlek och kornstorlek, med ökad homogenitet och under mättade 
förhållanden (Esperby och Gustafsson 1998).  

3.3.2 Jordarternas egenskaper och utbredning i Nordmaling 
 
Morän är en osorterad jordart som bildades när inlandsisen bröt och krossade berggrunden 
och blandade samman detta med äldre jordarter. Morän innehåller ofta flera olika 
kornstorlekar, beroende på transportsträcka och ursprungsmaterial. Den vanligaste typen av 
morän är sandig- siltig (Fredén 2009). Ett granitområde ger ofta sten- och blockrika sandiga 
moräner, medan ett lerskifferområde ger stenfattiga, mjäliga till leriga moräner. (Eriksson et 
al. 2011). Enligt Fredén (2009) är de vanligaste berggrundstyperna i Nordmalings kommun 
granit och metagråvacka. Metagråvacka är en lerblandad sandsten som genomgått viss 
metamorfos (förändring). Oftast finns ursprungsmaterialet från en morän bara någon 
kilometer bort (Fredén 2009), vilket gör att metagråvacka och granit troligen är ursprunget 
till de flesta av Nordmalings moräner. Moränernas ytligare lager är ofta relativt 
genomsläppliga och vattnet rör sig genom rotkanaler ner till berghällen (Eriksson et al. 2011). 
Den vattenledande förmågan är snabbt avtagande med djup under HK, eftersom packningen 
är hög (Esperby och Gustafsson 1998). Grundvattennivån är ofta väldigt ojämn (Eriksson et 
al. 2011). Moränerna är ofta mer finkorniga på höjder än i lägre delar av landskapet. Under 
Högsta kustlinjen (HK) är moränen ofta svallad, vilket gör att finmaterialet har försvunnit 
(Eriksson et al. 2011). Nordmalings kommun ligger till största delen under HK och man kan 
därför anta att svallning har skett (Fredén 2009).   
 
Isälvssediment skapades när smältvatten från inlandsisen i tunnlar leddes mot iskanten. Det 
grövre materialet avsattes vid iskanten och finare längre bort. Sedimenten är sorterade i skikt 
och lager i en eller flera storlekar. Materialet är ofta rundat och kan bestå av olika kornstorlek 
beroende på bildningsmiljö: block, sten, grus, sand och mo/silt (Fredén 2009). 
 
Älvsediment kommer från sedimenterat material i nutida älvar. I områden som Nordmaling, 
under HK (Fredén 2009) har dessa torrlagts p.g.a. landhöjningen där de skurit sig ner i 
underliggande material. Kornstorleken ökar med strömningshastigheten och varierar mellan 
sand och silt, men silt är vanligast (Eriksson et al. 2011). Materialet är ofta välsorterat. 
Postglacial sand och svallsediment i form av grus är materialet som tvättats ut från 
omkringliggande moräner av havet (Fredén 2009.)  
 
Lera/silt– jordar har kommit fram efter landhöjningen och är finkornigt material som 
tidigare legat på havsbotten (SGU 2014). Lera är en jordart som består av mer än 15 % ler. 
Leriga jordar krymper när de torkar och det blir oftast aggregat (klumpar) och 
sprickbildning, som blir kraftigare desto mer ler jorden innehåller (Eriksson et al. 2011). 
Dessa torksprickor och kanaler leder till att vattnet som infiltrerar snabbt når ner till 
grundvattnet och inte hinner renas under tiden det transporteras nedåt (Naturvårdsverket 
2003 c). Dessa jordar har hög vattenhållande förmåga och är längs Norrlandskusten ofta 
mörka och siltiga (SGU 2014 b). Längs den norrländska kusten är det ovanligt att ler/silt-
jordarna har några större inslag av ler (Eriksson et al. 2011).  
 
Utbredningen av de olika jordarterna i Nordmaling sammanfattas i figur 5. Det är mycket 
kalt berg och tunna jordlager längs kustremsan, samt även på högre platser i landskapet 
längre in i landet. Isälvsedimenten är utspridda i kommunen och visar sig oftast som 
rullstensåsar, i vilka vattentäkter ofta finns. Den postglaciala sanden och älvsedimenten 
ligger främst i anslutning till de större vattendragen Öreälven och Lögdeälven, samt även vid 
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mindre vattendrag. Lera- och siltjordar finns i mindre partier främst i de låglänta delarna av 
kommunen.  

 
 
Figur 5 – Jordarter i Nordmalings kommun (SGU 2014 b). Kartans legend är modifierad så att enbart jordarterna 
som ingår i undersökningen är förklarade. 

3.3.3 Klassisk infiltration 
 
Klassisk infiltration är idag den vanligaste metoden för att rena avloppsvatten genom enskilt 
avlopp och är också den metod som oftast rekommenderas (Naturvårdsverket 2003 a). Från 
slamavskiljaren går vattnet ut i marken genom perforerade spridningsrör som ligger i singel- 
eller makadamfyllda diken. Vattnet filtreras genom detta och renas genom naturliga 
biologiska och kemiska processer (Miljöförvaltningen Helsingborg 2010). Avloppslösningar 
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som bygger på infiltration är helt beroende av jordartens egenskaper för att fungera 
(Naturvårdsverket 2003 c) och rekommenderas främst i grusig eller sandig jord, men 
fungerar även i morän om kornstorleken är den rätta (Hushållningssällskapet 2003).  
 
Om det vertikala skyddsavståndet inte kan uppnås ska en infiltrationsanläggning inte 
anläggas. När det gäller det horisontella avståndet till sjöar och vattendrag räknas det med 
att det behöver ta 2-3 månader för grundvattnet att nå recipienten för att infiltrationen ska 
ha fungerat tillräckligt bra. I grövre jordar behövs alltså ett längre avstånd både vertikalt och 
horisontellt, eftersom vattnet rör sig snabbare där (Naturvårdsverket 2003 c). I jordar som 
inte är väldränerade och genomsläppliga rekommenderas inte infiltration 
(Hushållningssällskapet 2003 och Miljöförvaltningen Helsingborg 2010). Ligger 
avloppsanläggning i närheten av en vattentäkt rekommenderas inte infiltration p.g.a. risken 
för att vattnet kontamineras (Naturvårdsverket 2003 c). 

3.3.4 Markbädd 
 
I en markbädd har det på konstgjord vägs byggts upp lager av grus och sand i vilket 
perforerade spridningsrör är placerade. Markbädden skiljer sig också från klassisk 
infiltration genom att det finns dräneringsrör i botten som samlar upp och leder bort det 
behandlade vattnet, samt att vatten från omgivningen inte ska kunna rinna in i anläggningen 
som ska vara tät (Miljöförvaltningen Helsingborg 2010). Markbäddar kan anläggas i de flesta 
typer av jordar, så länge avståndet till grundvattnet är mer än två meter och till ytvatten mer 
än 10 meter (Hushållningssällskapet 2003).  
 
För att uppnå skyddsavstånd till grundvattnet kan en upphöjd variant byggas, vilket lämpar 
sig för områden med tunn jordmån där infiltration annars inte är aktuellt (Miljöförvaltningen 
Helsingborg 2010).  

3.3.5 Minireningsverk 
 
Minireningsverk fungerar som en miniversion av ett kommunalt reningsverk där flera 
reningssteg är inkluderade (Af Petersens 2003, Miljöförvaltningen Helsingborg stad 2010). 
Olika tillverkare av minireningsverk har olika funktion och olika reningsgrad (Af Petersens 
2003, Länsstyrelsen Västra Götaland 2009, Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små 
Avlopp 2011). Minireningsverk är en mer teknisk lösning och kräver därmed en jämnare 
distribution av vatten (Naturvårdsverket 2008). Däremot kan minireningsverk anläggas på 
alla typer av jord enligt Hushållningssällskapet (2003), eftersom reningen inte sker i själva 
jorden (Naturvårdsverket 2008).  

3.3.6 Förbränningstoalett 
 
En förbränningstoalett släpper i sig inte ut något (men måste kombineras med en lösning för 
BDT-vattnet) och därför är de lämpliga i områden med mycket ler och annat finkornigt 
material som gör jorden kompakt och svårgenomtränglig. Precis som när det gäller 
minireningsverk är jordarten inte avgörande för att en förbränningstoalett ska kunna 
anläggas. Torra avloppslösningar bidrar till mindre utsläpp av närsalter, vilket gör att det är 
lätt att klara utsläppskraven om förbränningstoaletten kombineras med en bra lösning för 
BDT-vattnet (Naturvårdsverket 2008).  

3.3.7 Sammanfattande tabell 
 
Tabell 3 sammanfattar informationen som framkommit i del 3.3.1–3.3.6. Som tabell 3 visar 
fungerar de flesta teknikerna mer eller mindre i de flesta jordarter. Minireningsverk och 
förbränningstoaletter är helt oberoende av jordart, medan markbädden kan fungera i alla 
jordarter om den är rätt konstruerad. Infiltrationslösningar är beroende av vilken kornstorlek 
jordarten till största del består av. Detta kan utläsas från jordartskartan (figur 5).  
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Tabell 3 – Vilka avloppslösningar kan vara aktuella inom vilka jordartsområden? 
 Morän Tunn jord/ 

kalt berg 
Isälvs-
sediment 

Älv-
sediment 

Postglacial 
sand/ grus 

Lera/silt 

Infiltration X* - X* X* X - 

Markbädd X X** X X X X 

Minireningsverk X X X X X X 

Förbränningstoalett X X X X X X 

Kommentar: 
* Beror på kornstorlek. Infiltration fungerar endast om materialet är grusigt-sandigt till största del.  
**Om det är kalt berg kan det vara problem med var vattnet tar vägen efter markbädden, d.v.s. ytavrinning.  
 

3.3.8 Jordart i fält i jämförelse med jordart på kartan 
 
För att bedöma om ett visst teknikval är möjligt på en viss plats kan en jordartskarta 
användas. För att en sådan karta ska kunna användas som underlag är det viktigt att testa om 
kartan är representativ för området. Tabell 4 visar hur väl kartan stämde överrens med den 
faktiska jordarten i fält. På 27 av 29 platser bedömdes jordarten på plats vara samma som 
kartan angav, vilket ger ett överensstämmande på 93 %. Kartan kan alltså bedömas vara 
trovärdig som underlag.  
 
Tabell 4 – Antal provpunkter som överensstämde med kartan, uppdelat per jordart. 
 Antal 

kontrollerade 
Samma som 
kartan 

Kommentarer 

Morän 6 6  
Kalt berg/ 
tunn jordmån 

6 6 Tunn jordmån var väldigt vanlig längs kuststräckan 

Isälvssediment 3 3  
Älvsediment 3 3 Tydlig längs Öreälvens fåra 
Postglacial  
grus/sand 

3 2 En av punkterna låg just där älvsedimentet mötte 
det postglaciala, vilket gör en bedömning omöjlig. 

Lera/silt 4 4  
Torv 4 3 En punkt var osäker, kan ha varit dikad torv 
 
 
4 Diskussion 
4.1 Resultat av enkätstudier 
 
Resultatet av enkätstudien visade på flera intressanta slutsatser, framförallt eftersom Mann-
Whitney U-test visade att resultatet för fråga 5-7 i denna undersökning inte kunde skiljas från 
det i den tidigare studien (Andersson 2014). Att mönstret var detsamma tolkas som att 
resultaten av denna undersökning kan vara representativt för Nordmalings kommun som 
helhet.  

4.1.1 Status på avloppen i Nordmalings kommun 
 
De allra flesta är permanentboende, vilket innebär en större belastning och ett jämnare 
tillflöde av vatten (Kunskapscentrum Små Avlopp 2011). Många permanentboende i 
samband med att alla angav att både WC och BDT var anslutet till avloppet ger en hög 
belastning. Vattnet från en toalett innehåller mycket mer närings- och smittoämnen än rent 
BDT-vatten gör (Naturvårdsverket 1995). En hög belastning pekar på att de enskilda 
avloppen har potential att påverka miljön i kommunen i relativt stor uträckning, vilket gör 
det extra viktigt att undersöka statusen på avloppen.   
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Enligt Avloppsguiden och Små Kunskapscentrum (2014) är ett avlopp på mer än 20 år i 
riskzonen för att vara underkänt. Då 59 % av avloppen i enkäten angavs vara minst 20 år, 
finns det stor risk för att alla dessa är undermånliga och inte når upp till funktionskraven. 
Eftersom Mann-Whitney U-test visade på att fördelningen var likvärdig med den tidigare 
undersökningen (tabell 1), finns det anledning att misstänka att flertalet avlopp i Nordmaling 
är underkända. En så stor siffra motiverar en vidare inventering av avloppen på plats, vilket 
också framgår av slutsatserna i Anderssons undersökning (2014).  
 
Hela 71 % angav att slamavskiljning skedde genom trekammarbrunn (figur 1:5), vilket är ett 
tecken på en fungerande slamavskiljning eftersom en trekammarbrunn är mycket effektivare 
på att rena vattnet än en- eller tvåkammarbrunnar (Reko Sundsvall 2013). I förordning (SFS 
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår det av § 12 att det är förbjudet 
att släppa ut vatten som inte genomgått mer än slamavskiljning. Av det kan man uttyda att 
minst 10 % av anläggningarna i denna enkätundersökning inte uppfyller kraven eftersom 
slamavskiljning inte sker (figur 1 d). De 19 % som angav att behandling av avloppsvattnet inte 
skedde eller inte visste om det skedde är också underkända enligt 12 § i förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899), då någon form av behandling krävs. 
 
Efterbehandling av avloppsvatten kan krävas i områden med högt skydd av både miljö- och 
hälsomässiga skäl och minskar främst risken för att exponeras för avloppsvatten 
(Miljöförvaltningen Helsingborg 2010). Nästan hälften av de svarande angav att 
efterbehandling skedde genom en gammal infiltrations- eller markanläggning. Hur väl 
efterbehandlingen fungerar framgår inte av enkäten, men det finns anledning att misstänka 
en bristande funktion eftersom anläggningen ofta slutat användas för att infiltrationen inte 
var tillräcklig (Söderlind, muntl.).   

4.1.2 En utblick från Nordmaling 
 
Det är inte bara i Nordmaling som statusen på de enskilda avloppen har bedömts. I en 
enkätstudie gjord av Naturvårdsverket (2004) bedömdes endast 60 % av de enskilda 
avloppen i Sverige vara godkända enligt definitionen att reningen gick längre än 
slamavskiljning. I samma undersökning bedömdes enbart 49 % av avloppen i Västerbotten 
vara godkända (Naturvårdsverket 2004). I jämförelse med resultatet från Naturvårdsverkets 
undersökning är statusen på avloppen i Nordmaling förhållandevis god med nästan 80 % 
godkända. Det är dock viktigt att tänka på att det bara är en definition av vad som är godkänt. 
Ett avlopp som har mist sin funktion är inte godkänt även om det har mer rening än 
slamavskiljning (Naturvårdsverket 2008). En markbädd är till exempel inte godkänd om den 
är äldre än 15 år om inte materialet i bädden bytts ut (Miljöförvaltningen Helsingborg 2010).  

4.2 Skyddsnivåer 
 
Då statusen på de enskilda avloppen konstaterats vara dålig är det av stor betydelse att peka 
ut vilka områden i kommunen som behöver hög skyddsnivå för att kunna säkerställa att 
miljön påverkas minimalt.   

4.2.1 Områden som omfattas av hög skyddsnivå 
 
Områdena som föreslogs ha hög skyddsnivå i Nordmalings kommun sammanfattades i 3.2.4. 
Bebyggelse i Lögde- och Öreälvens närhet bör ha hög skyddsnivå efters0m flertalet 
naturvärden finns i båda områdena (Länsstyrelsen Västerbotten e, g). Ett utsläpp av 
avloppsvatten i dessa områden skulle kunna påverka skyddsvärdena mycket. När det gäller 
omvandlingsområdena Järnäshalvön och Kronören är det aktuellt p.g.a. den höga 
sammanlagda belastningen (Sjölund 2010). I omvandlingsområden är det viktigt att i den 
kommunala planeringen dessutom fundera över om det finns möjlighet till anslutning till 
kommunalt reningsverk (Sjölund 2010). Detta är naturligtvis även en kostnadsfråga. I 
vattenskyddsområdena gör smittskyddet det naturligt att kräva hög skyddsnivå 
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(Naturvårdsverket 2008). När det gäller vattenförekomster som enligt figur 4 riskerar att inte 
uppnå en god ekologisk status är det viktigt att ha hög skyddsnivå, framförallt eftersom det 
ser ut att ha blivit en försämring från 2009 (figur 3). En hög skyddsnivå skulle hjälpa 
vattenförekomsten att ha förutsättningar för att åtminstone inte försämras i status. Viktigt att 
tänka på är att statusen uppdateras, vilket gör att man då måste se över sina skyddsnivåer i 
kommunerna.  
 
I denna undersökning har de områden som föreslås få högt skydd valts ut enbart från givna 
kriterier; skyddsvärd natur och vattenskyddsområden, känsliga vatten utifrån 
näringsklassning och ekologisk klassning och omvandlingsområden med förtätad bebyggelse. 
I flertalet kommuner har dock miljönämnden valt att sätta en generell gräns från alla vatten i 
kommunen, genom förslag som tagits fram av miljösamverkansgrupper eller kommunerna 
själva. Ett exempel som enligt Naturvårdsverket (2008) tillämpas i Alingsås är att man inom 
500 m från strandkanten och vid stora sjöar och vattendrag, samt 100 m från mindre sjöar 
och vattendrag har beslutat att hög skyddsnivå råder. I Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 
(2010) har ett generellt avstånd på 50 m från alla vattenföreslagits, vilket kommunerna har 
att rätta sig efter. I Arvidsjaurs kommun (2012) har ett avstånd på 30 m valts. Ett generellt 
avstånd från vatten inom vilket hög skyddsnivå råder, kan vara ett sätt att förenkla processen 
med att bedöma skyddsnivå och ändå säkerställa att recipienter inte påverkas.  

4.2.2 Rimlighetsprincipen och skyddsnivå 
 
Även vid bedömning av skyddsnivå måste miljöbalkens rimlighetsprincip (2 kap. 7§ i SFS 
1998:808) alltid tillämpas. Med rimlighetsprincipen som utgångspunkt kan det ibland vara 
befogat att frångå vissa av kraven på rening i områden med normal skyddsnivå. Detta kan 
exempelvis vara lägre krav på smittskydd i ett väldigt avlägset område där människor inte i 
någon större utsträckning kommer i kontakt med vattnet, eller lägre krav på miljöskydd i ett 
väldigt lågproduktivt område (Naturvårdsverket 2008). Det är viktigt att fundera vilken 
verkan ett sådant beslut kan få, eftersom t.ex. ett lågproduktivt område är det av en naturlig 
orsak och en extra näringstillförsel kan leda till ett förändrat ekosystem (Bergström et al. 
2008). Savage et al. (2003) konstaterade exempelvis att de makrobentiska organismerna 
minskade kraftigt när utsläppen ökade. Ett förändrat ekosystem är ett stort ingrepp på 
naturen och att frångå grundläggande krav på rening kan sällan rekommenderas och bör vara 
väl motiverat, åtminstone när det gäller miljöskydd. Om krav frångås när det gäller ett 
fritidshus som inte kommer att användas så mycket, är det naturligtvis mycket rimligare att 
sänka kraven (Naturvårdsverket 2008).  
 
Kraven för rening kan rimligen vara högre för P i kommuner som ligger i avrinningsområdet 
för Bottenviken. Här ligger N/P-kvoten på 50-100 vilket är ovanligt högt. En kvot över 16 
betyder att P är det begränsande ämnet för produktion (Bydén et al. 2003). En begränsning 
av utsläppet av P från enskilda avlopp skulle därmed kunna påverka miljön i Bottenviken 
väsentligt eftersom övergödningen bidrar till det växande problemet med döda bottnar, vilket 
har blivit tydligt i nästan hela Östersjön (Zillén et al. 2008).  

4.3 Teknikval i olika jordartsområden 
 
För att kunna uppnå en godkänd status och uppfylla funktionskraven är det viktigt att välja 
rätt teknik.   

4.3.1 Teknikval och lokalisering 
 
Teknikvalet beror på vilka förutsättningar som finns på plats, däribland skyddsnivåerna som 
diskuterades i förra avsnittet. Jordarterna som lämpade sig för flest tekniker var de med 
sandigast innehåll, eftersom även infiltration fungerar där (tabell 3). Eftersom jordartskartan 
visade sig stämma överrens med verkligheten i 93 % av fallen (tabell 4) kan den troligen 
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användas som underlag för beslut, då den ger en trovärdig bild av vilka jordarter som finns 
på området.  
 
Studien har också visat att förbränningstoaletter och minireningsverk kan placeras på vilken 
jordart som helst (tabell 3). Minireningsverk kräver dock en jämn distribution av vatten 
(Hushållningssällskapet 2003) och är därmed lämpligt enbart för permanentboende. I en 
undersökning av minireningsverk som gjordes av Länsstyrelsen i Västra Götaland (2009) 
konstaterades det att medelreduceringen av Tot-P och Tot-N i alla testade minireningsverk 
uppgick till 62 % och 40 % respektive, vilket betyder att funktionskraven kanske inte nås. 
Även förbränningstoaletter har begränsningar som inte syns i undersökningen eftersom en 
lösning för BDT-vattnet ändå krävs (Naturvårdsverket 2008, MÖTA 2013). Markbäddar visar 
sig därför vara ett intressant alternativ då det fungerar på alla jordarter i undersökningen 
(tabell 3). En markbädd kräver mer planering än en vanlig infiltrationslösning och kan därför 
kräva mer kunskap hos anläggaren (Hushållningssällskapet 2003).  
 
För avloppslösningar som kräver infiltration är även nederbörden i området viktigt, eftersom 
avloppsvattnet måste konkurrera med det naturliga vattentillskottet i form av nederbörd. 
Nordmaling har enligt Raab och Vedin (2004) en årsnederbörd på ca 700-800 mm, vilket 
förväntas öka med kommande klimatförändringar (SMHI 2014). Genomsnittet i Sverige 
ligger på ca 500-800 mm/år, vilket placerar Nordmalings kommun inom det ”normala” 
(SMHI 2009). Jordar som nu fungerar för infiltration kan alltså komma att påverkas av en 
ökad nederbörd, vilket kan leda till att infiltrationskapaciteten inte längre räcker till. 
 
När det gäller både behandling och efterbehandling av utsläppvattnet kan också olika 
avloppslösningar vara aktuella beroende på var utsläppspunkten är. Om vattnet släpps ut i 
närheten av eller i ytvatten är det enklare att snabbt vidta åtgärder eftersom föroreningen 
oftast är synlig. Det är svårare om utsläppspunkten är i närheten av grundvattnet, vilket kan 
vara fallet i många områden med ett litet jorddjup, eftersom man inte kan se föroreningen 
eller effekten av den direkt (Naturvårdsverket 2008).  
 
En sluten tank är ingen lösning som har tagits upp i denna rapport, men är en relativt vanlig 
lösning i vissa områden med tunn jordmån (Kunskapscentrum Små Avlopp 2011). I hela 
Västerbotten uppskattas de slutna tankarna endast utgöra 2 % av avloppslösningarna 
(Naturvårdsverket 2004). Nackdelen med denna typ av lösning är att den snabbt blir full 
(Hushållningssällskapet 2003). I områden med tunn jordmån och hög skyddsnivå kan dock 
denna lösning vara aktuell för fritidsboende som inte används så mycket, eftersom det blir 
billigare än de mer tekniskt avancerade lösningarna och dessutom inte kräver samma jämna 
distribution. En sluten tank är något av den sista utvägen när andra alternativ inte är möjliga 
(Naturvårdsverket 2008).  

4.3.2 Alternativa tekniker för en förbättrad rening 
 
För att uppnå funktionskraven kan alternativa lösningar kombineras med befintliga tekniker 
(af Petersens 2003). Kunskap om alternativa tekniker är alltså av vikt för den kommunala 
miljöenheten, när ansökningar handläggs. Om jordarten där ett avlopp ska anläggas är för 
grovkornig eller finkornig kan funktionskraven nås genom en förstärkt infiltration med extra 
sand i botten. I grova jordar minskar det risken för smittspridning eftersom vattnet renas 
längre och i finkorniga jordar infiltrerar vattnet lättare (Naturvårdsverket 2003 a). Ett annat 
exempel är att en markbädd kan uppnå hög skyddsnivå om den kombineras med ett 
fosforfilter (Miljöförvaltningen Helsingborg 2010).  
 
Artificiella filter i form av kompaktfilterteknik finns numera tillgängligt på marknaden. Det 
innebär att spridningslagret ersätts med ett artificiellt material som ger en reduktion av 
syreförbrukande ämnen och smittämnen. Detta kan minska storleken på anläggningen. En 
kombination av detta med fosforbindande material eller med kemisk fällning av fosfor kan 
minska utsläppen (af Petersens 2003). Intressant att notera är att komplement i form av 
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kemisk fällning kan vara små stenar man fäster i toaletten, vilket ger en fosforutfällning i 
slamavskiljaren (Hushållningssällskapet 2003). Detta är en mycket enkel och billig metod att 
minska fosforutsläppen utan ingrepp på huset (Af Petersens 2003 och 
Hushållningssällskapet 2003). I en undersökning gjord i Kanada av Robertson (2012) 
konstaterades att vissa sandtyper gjorde att fosforn inte följde med ut i grundvattnet p.g.a. 
mineralfällning. Fosfor binder starkt till framförallt Fe och Al, vilket ger fosforrika 
utfällningar om pH är över 7 (Esperby och Gustafsson 1998).  
 
En annan intressant teknik som börjat undersökas är olika typer av denitrifikationsbäddar. 
Enligt flera studier (sammanfattade i Cameron och Schipper 2010, Schipper et al. 2010) kan 
träflis vara effektivt för att ta bort framförallt nitrat på ett enkelt och kostnadseffektivt vis. 
Nitrat är den vanligaste formen av kväveförening i avloppsvattnet och är en lättrörlig jon, 
vilket betyder att en teknik som minskar nitrat tar bort det mesta av kväveinnehållet 
(Esperby och Gustafsson 1998). Kanske kan detta användas i framtidens 
markbäddar/förstärkta infiltrationsbäddar då träflis är en billig vara som det finns gott om i 
Sverige.  

4.4 Utvärdering av metodik och förslag till vidare studier 
 
Genom undersökningen har flertalet slutsatser kunnat dras, men det är enbart en grov 
uppskattning av läget i kommunen. Metodiken är upplagd för att ge en uppskattning av läget 
istället för att fokusera på en viss fråga. Enkätstudierna kunde ha fått en högre svarsfrekvens 
om en påminnelse gått ut till dem som inte svarat inom en viss tid, men detta fanns tyvärr 
inte tid till inom tidsramen för undersökningen. Ett större antal utskickade enkäter hade 
också ökat trovärdigheten för slutsatserna om status, men 50 utskickade enkäter ansågs 
rimligt då den tidigare undersökningen (Andersson 2014) fanns att tillgå. Det kunde också ha 
varit intressant att lägga till en fråga i enkäten om ägarna själva trodde att deras avlopp var 
godkänt. Detta hade testat kunskapskravet i 2 kap 2 § miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
I studien av skyddsnivå kunde en genomgång av alla tillämpliga kriterier för hög skyddsnivå 
(se ex. Naturvårdsverket 2008, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2010) ha undersökts för 
ett mer precist resultat. Detta bedömdes dock inte vara nödvändigt för en grov uppskattning 
och prioriterades bort för att även teknikval skulle rymmas inom tidsplanen. Även studien 
om teknikval och jordart har utrymme för förbättringar. För att ge en mer precis bedömning 
av vilken teknik som är lämplig för vilken jordart kunde de olika modellerna av de olika 
teknikerna ha studerats närmare, framförallt när det gäller faktiska värden för utsläpp. 
Flertalet modeller av olika tekniker har undersökts av Avloppsguiden och Kunskapscentrum 
Små Avlopp (2014). Även detta valdes bort då undersökningen strävar efter en bredd snarare 
än djup.  
 
För att komplettera denna undersökning av statusen på avloppen i Nordmalings kommun, 
vilken skyddsnivå som bör råda var och vilken teknik som är tillämplig på vilka 
jordartsområden föreslås det att kommande studier fokuserar på en djupare undersökning av 
de olika faktorerna var för sig. Förslag på fortsatta studier inom de enskilda avloppen i 
Nordmaling: 
 
• En inventering i fält av de enskilda avloppen. Inventeringen bör i främsta hand ske i de 

områden som pekats ut för hög skyddsnivå i denna undersökning (se 3.2.4), samt av 
Andersson (2014). 

• Framställning av en precis karta som underlag för var hög skyddsnivå bör råda.  
• En undersökning av rimligheten i att sätta en generell gräns från vatten inom vilken hög 

skyddsnivå råder, samt vilket antal meter som bedöms rimligt. 
• En undersökning där jordarternas egenskaper studeras mer noggrant, med undersökning 

i fält. Särskilt viktigt vore en undersökning av moränens beskaffenhet, framförallt i fråga 
om kornstorlek och de hydrologiska egenskaperna som genomsläpplighet och porositet. 
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• En undersökning av de olika teknikernas funktion med utgångspunkt i Avloppsguiden 
och Kunskapscentrum Små Avlopps (2011) sammanställning av utsläpp och en jämförelse 
med provtagning på avloppen i fält. 

• En undersökning av de komplement med fosforfällning och denitrifikationsprocesser som 
finns på marknaden, för att se om dessa kan hjälpa anläggningar att nå upp till 
funktionskraven.  

4.5 Slutsatser 
 
Slutsatser som kan dras av den här studien är att: 
 

a)  Statusen på avloppen i Nordmalings kommun är dålig då nästan 60 % av de enskilda 
avloppen inte förväntas uppnå funktionskraven. 

b) Behovet av en noggrann undersökning av skyddsnivåer är stort eftersom stora delar 
av kommunen pekas ut som potentiella områden där hög skyddsnivå bör råda. 

c) En jordartskarta kan vara bra som en första bedömning av om en viss typ av avlopp 
kan anläggas på en viss plats. Däremot behöver man veta mer om funktionen av 
avloppet än bara vilken typ av teknik man använder sig utav för att kunna bedöma om 
det är godkänt eller inte. 

18 
 



5 Referenser 
 
 
Af Petersens, E. 2003. Småskaliga avloppsanläggningar- marknadsöversikt över 

prefabricerade produkter för behandling i ”slutet av röret”. VA-Forsk Rapport: 2003-7. 
Andersson, T. 2014. Enskilda avlopp i Nordmalings kommun. Utvärdering av faktorer vid 

prioritering av inventeringsområden och krav på enskilda avlopp. Examensarbete i 
miljö- och hälsoskydd. Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå 
Universitet. 

Arvidsjaurs kommun. 2012. Riktlinjer för enskilda avlopp. 
http://arvidsjaursenergi.se/PageFiles/754/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20enskilda%20avl
opp%20.pdf (Hämtad 2014-10-20) 

Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. 2011. Produkter för enskilt avlopp. 
Version 1:1. 
http://www.google.se/url?url=http://husagare.avloppsguiden.se/attachments/downloa
d/108/Marknadsoversikt_1_1_2011_maj_low.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=
htlIVM-
cEai6ygOgm4DQCA&ved=0CB8QFjAA&sig2=hkEXlq7ExBTIINdEImz3QQ&usg=AFQjC
NEp36_UdAq4R25KV3ro5BawE50Edg (Hämtad 2014-10-08) 

Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp. 2014. Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? 
http://husagare.avloppsguiden.se/svea/avloppsguiden_checklista_avlopp.pdf (Hämtad 
2014-10-06) 

Bergström, A.K, Jonsson, A. och Jansson, M.2008. Phytoplankton response on nitrogen and 
phosphorus enrichment in unproductive Swedish lakes along a gradient of atmospheric 
nitrogen deposition. 2008. Aquatic biology 4:55-54 

Bernes, C. och Lundgren, L.J. 2009. Bruk och missbruk av naturens resurser. Stockholm: 
Naturvårdsverket 

Bydén, S., Larsson, A.M. och Olsson, M. 2003.  Mäta vatten – Undersökningar av sött och 
salt vatten. 3. uppl. Institutionen för miljövetenskap och kulturvård: Göteborgs 
Universitet 

Cameron, S.G. och Schipper L.A. 2010. Nitrate removal and hydraulic performance of 
organic carbon for use in denitrification beds. Ecological Engineering 36:1588-1595. 

Eriksson, J., Dahlin, S., Nilsson, I., Simonsson, M. 2011. Marklära. Studentlitteratur: Lund. 
Esbjörnsson, S. 2012. Skyddsnivåer för enskilda avlopp i Kungälvs kommun. Uppsats för 

avläggande av naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap 30 hp. Institutionen 
för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet. 

Esperby, B. och Gustafsson, J.P. 1998. Vatten och ämnestransport I den omättade zonen. En 
kunskapsöversikt. TRITA-AMI Rapport 3030. Kungliga tekniska högskolan. 

Fredén, C. 2009. Berg och jord. Sveriges nationalatlas. Stockholm: SNA 
Hushållningssällskapet. 2003. Enskilda avlopp. Information om avloppslösningar. HS 

Rapport 3:03. 
Kunskapscentrum Små Avlopp. 2011. Enskilda avlopp. Vilken teknik passar dina 

förutsättningar? Uppsala: Kunskapscentrum Små avlopp 
Länsstyrelsen Västra Götaland. 2009. Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av 

funktion. Rapport 2009:07. Vattenvårdsenheten. 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2005 a. Bevarandeplan Kronören. Dnr 511-5114-2005. 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2005 b. Bevarandeplan Långrumpskogen. Dnr 511-5117-2005. 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2005 c. Bevarandeplan Hummelholm. Dnr 511-5118-2005. 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2005 d. Bevarandeplan Torsmyran. Dnr 511-5121-2005. 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2005 e. Bevarandeplan Lögdeälven. Dnr 511-5476-2005. 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2005 f. Bevarandeplan Öreälven. Dnr 511-5480-2005. 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2007. Förordnande om naturreservat för Ålidberget, 

Nordmalings kommun. Dnr 511-5378-2005. 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2008. Beslut om naturreservatet för Starrmyran i Nordmalings 

kommun. Dnr 511-2531-2007 

19 
 

http://arvidsjaursenergi.se/PageFiles/754/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20enskilda%20avlopp%20.pdf
http://arvidsjaursenergi.se/PageFiles/754/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20enskilda%20avlopp%20.pdf
http://www.google.se/url?url=http://husagare.avloppsguiden.se/attachments/download/108/Marknadsoversikt_1_1_2011_maj_low.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=htlIVM-cEai6ygOgm4DQCA&ved=0CB8QFjAA&sig2=hkEXlq7ExBTIINdEImz3QQ&usg=AFQjCNEp36_UdAq4R25KV3ro5BawE50Edg
http://www.google.se/url?url=http://husagare.avloppsguiden.se/attachments/download/108/Marknadsoversikt_1_1_2011_maj_low.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=htlIVM-cEai6ygOgm4DQCA&ved=0CB8QFjAA&sig2=hkEXlq7ExBTIINdEImz3QQ&usg=AFQjCNEp36_UdAq4R25KV3ro5BawE50Edg
http://www.google.se/url?url=http://husagare.avloppsguiden.se/attachments/download/108/Marknadsoversikt_1_1_2011_maj_low.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=htlIVM-cEai6ygOgm4DQCA&ved=0CB8QFjAA&sig2=hkEXlq7ExBTIINdEImz3QQ&usg=AFQjCNEp36_UdAq4R25KV3ro5BawE50Edg
http://www.google.se/url?url=http://husagare.avloppsguiden.se/attachments/download/108/Marknadsoversikt_1_1_2011_maj_low.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=htlIVM-cEai6ygOgm4DQCA&ved=0CB8QFjAA&sig2=hkEXlq7ExBTIINdEImz3QQ&usg=AFQjCNEp36_UdAq4R25KV3ro5BawE50Edg
http://www.google.se/url?url=http://husagare.avloppsguiden.se/attachments/download/108/Marknadsoversikt_1_1_2011_maj_low.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=htlIVM-cEai6ygOgm4DQCA&ved=0CB8QFjAA&sig2=hkEXlq7ExBTIINdEImz3QQ&usg=AFQjCNEp36_UdAq4R25KV3ro5BawE50Edg
http://husagare.avloppsguiden.se/svea/avloppsguiden_checklista_avlopp.pdf


Länsstyrelsen Västerbotten. 2011. Bildande av naturreservatet Jon-Persbäcken i Nordmalings 
Kommun. Dnr 511-7854-2006. 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2012. Beslut om naturreservat för Lilloxpallsbäcken i 

Nordmalings kommun. Dnr 511-4739-2011. 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2013. Beslut om naturreservat för Trehörningen i Nordmalings 
kommun. Dnr. 511-5310-2011 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2014 a. Lidbergsgrottorna. 
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/naturreservat/nordmalings-kommun/Lidbergsgrottorna/Pages/default.aspx (Hämtad 
2014-10-15) 
Länsstyrelsen Västerbotten. 2014 b. Storrisbergsgrottorna. 

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/naturreservat/nordmalings-kommun/Storrisbergsgrottorna/Pages/default.aspx 
(Hämtad 2014-10-15) 

Miljöförvaltningen Helsingborg. 2010. Enskilt avlopp – En broschyr för dig som har eller ska 
anlägga ett enskilt avlopp. 
http://www.helsingborg.se/imagevaultfiles/id_994/cf_2/enskilt_avlopp_broschyr.pdf 
(Hämtad 2014-10-06) 

Miljösamverkan f och Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2012. Vägledning för bedömning av 
hög skyddsnivå för enskilda avlopp i Jönköpings län. 
http://www.varnamo.se/download/18.35a607621428ebab59cef/1385461689138/Geme
nsamma_Skyddsavstand_Avlopp.pdf (Hämtad 2014-10-01) 

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge. 2010. Bedömningsgrunder för hög och normal 
skyddsnivå hos enskilda avlopp. Länsstyrelsen i Kronbergs län. 
http://www.ljungby.se/Global/DOKUMENT/Milj%C3%B6%20o%20h%C3%A4lsa/EA%
20bed%C3%B6mningsgrunder.pdf (Hämtad 2014-10-19) 

MÖTA. 2013. Vägledning vid bedömning av avloppsanordningars reningsfunktion. 
http://www.miljosamverkan.se/Sv/publikationer/2014/Pages/vagledning-vid-
bedomning-av-avloppsanordningarnas-reningsfunktion.aspx (Hämtad 2014-09-10) 

Naturvårdsverket. 1995. Vad innehåller avlopp från hushåll? Näring och metaller i urin och 
fekalier samt i disk-, tvätt-, bad- och duschvatten. Naturvårdsverkets rapport 4425. 

Naturvårdsverket. 1999 a. Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Sjöar och vattendrag. 
Naturvårdsverkets rapport 4913. 

Naturvårdsverket. 1999 b. Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Kust och hav. 
Naturvårdsverkets rapport 4914. 

Naturvårdsverket. 2004. Kunskapsläget om enskilda avlopp i Sveriges kommuner. 
Naturvårdsverkets rapport 5415. 

Naturvårdsverket. 2003 a. Infiltrationsanläggningar. Faktablad 4. 
Naturvårdsverket. 2003 b. Ingen övergödning: underlagsrapport till fördjupad utvärdering 

av miljömålsarbetet. Naturvårdsverkets rapport 5319 
Naturvårdsverket. 2003 c. Små avloppsanläggningar. Hushållsspillvatten från högst 5 

hushåll. Naturvårdsverkets faktablad 8147 
Naturvårdsverket. 2008. Små avloppsanläggningar – Handbok till allmänna råd. Handbok 

2008:3. 
Natur vårdsverket.2014. Rening av avloppsvatten i Sverige. ISBN: 978-91-620-8703-6 
Nordmalings kommun. 2009. Översiktsplan för Nordmalings kommun 2009. 

Samrådshandling. 
http://www.nordmaling.se/Sve/Filarkiv/Bygga%20bo%20och%20milj%C3%B6/Planar
bete/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Nordmalings%20kommun%202009%20-
%20Samr%C3%A5dshandling.pdf (Hämtad 2014-10-10). 

Raab, B. och Vedin , H. (Red). 2004. Klimat, sjöar och vattendrag. Sveriges nationalatlas. 2 
uppl. Stockholm: SNA 

Reko Sundsvall. 2013. Så fungerar en slambrunn. 
http://www.rekosundsvall.com/default.aspx?id=2377 (Hämtad 2014-10-06) 

Robertson, W.D. 2012. Phosphorus retention in a 20-year-old septic tank system filter bed. 
Journal of Environmental Quality 41:1437-1444. 

20 
 

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/nordmalings-kommun/Lidbergsgrottorna/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/nordmalings-kommun/Lidbergsgrottorna/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/nordmalings-kommun/Storrisbergsgrottorna/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/nordmalings-kommun/Storrisbergsgrottorna/Pages/default.aspx
http://www.helsingborg.se/imagevaultfiles/id_994/cf_2/enskilt_avlopp_broschyr.pdf
http://www.varnamo.se/download/18.35a607621428ebab59cef/1385461689138/Gemensamma_Skyddsavstand_Avlopp.pdf
http://www.varnamo.se/download/18.35a607621428ebab59cef/1385461689138/Gemensamma_Skyddsavstand_Avlopp.pdf
http://www.ljungby.se/Global/DOKUMENT/Milj%C3%B6%20o%20h%C3%A4lsa/EA%20bed%C3%B6mningsgrunder.pdf
http://www.ljungby.se/Global/DOKUMENT/Milj%C3%B6%20o%20h%C3%A4lsa/EA%20bed%C3%B6mningsgrunder.pdf
http://www.miljosamverkan.se/Sv/publikationer/2014/Pages/vagledning-vid-bedomning-av-avloppsanordningarnas-reningsfunktion.aspx
http://www.miljosamverkan.se/Sv/publikationer/2014/Pages/vagledning-vid-bedomning-av-avloppsanordningarnas-reningsfunktion.aspx
http://www.nordmaling.se/Sve/Filarkiv/Bygga%20bo%20och%20milj%C3%B6/Planarbete/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Nordmalings%20kommun%202009%20-%20Samr%C3%A5dshandling.pdf
http://www.nordmaling.se/Sve/Filarkiv/Bygga%20bo%20och%20milj%C3%B6/Planarbete/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Nordmalings%20kommun%202009%20-%20Samr%C3%A5dshandling.pdf
http://www.nordmaling.se/Sve/Filarkiv/Bygga%20bo%20och%20milj%C3%B6/Planarbete/%C3%96versiktsplan%20f%C3%B6r%20Nordmalings%20kommun%202009%20-%20Samr%C3%A5dshandling.pdf
http://www.rekosundsvall.com/default.aspx?id=2377


Savage, C., Elmgren, R. och Larsson U. 2002. Effects of sewage-derived nutrients on an 
estuarine macrobenthic community. Marine ecology progress series 243:67-82. 

Schipper, L.A., Robertson, W.D., Gold, A.J., Jaynes, D.B. och Cameron, S.C. 2010. 
Denitrification bioreactors – An approach for reducing nitrate loads to receiving waters. 
Ecological Engineering. 36:1352-1543.  

SFS 1998:808. Miljöbalken. Stockholm: Miljödepartementet. 
SFS 1998:899. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Stockholm: 

Miljödepartementet 
Sjölund, P. 2010. Bedömning av normalrespektive hög skyddsnivå för enskilda avlopp i 

Härnösands kommun. Examensarbete i miljö- och hälsoskydd 15 hp. Institutionen för 
ekologi, miljö och geovetenskap,Umeå Universitet. 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 2014 a. Kartgenerator, jordartskartan. 
http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html (Hämtad 2014-09-10) 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 2014 b. Glaciala, finkorniga sediment. 
http://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/isen-smalter/glaciala-
finkorniga-sediment/ (Hämtad 2014-09-25) 

SMHI. 2009. Sveriges klimat. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-
1.6867 (Hämtad 2014-10-18) 

SMHI. 2014. Konsekvenser för svenska vattenflöden. 
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-svenska-vattenfloden-1.5837 
(Hämtad 2014-10-22) 

Söderlind, V; miljöinspektör, Nordmalings kommun. 2014. Samtal. 10 september.  
VISS. 2014 a . Ekologisk status/potential. 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/VISS/SV/DETTA-BESKRIVS-I-
VISS/STATUSKLASSNING/EKOLOGISK-
STATUSPOTENTIAL/Pages/ekologisk%20status.aspx (Hämtad 2014-10-18) 

VISS. 2014 b. http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx (Hämtad 2014-09-20) 
Zillén, L., Conley, D.J., Andrén, T., Andrén, E. och Björck, S. 2008. Past occurrences of 

hypoxia in the Baltic Sea and the role of climate variability, environmental change and 
human impact. Earth-Science Reviews 91:77-92 

21 
 

http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html
http://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/isen-smalter/glaciala-finkorniga-sediment/
http://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/isen-smalter/glaciala-finkorniga-sediment/
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-1.6867
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-1.6867
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/konsekvenser-for-svenska-vattenfloden-1.5837
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/VISS/SV/DETTA-BESKRIVS-I-VISS/STATUSKLASSNING/EKOLOGISK-STATUSPOTENTIAL/Pages/ekologisk%20status.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/VISS/SV/DETTA-BESKRIVS-I-VISS/STATUSKLASSNING/EKOLOGISK-STATUSPOTENTIAL/Pages/ekologisk%20status.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/VISS/SV/DETTA-BESKRIVS-I-VISS/STATUSKLASSNING/EKOLOGISK-STATUSPOTENTIAL/Pages/ekologisk%20status.aspx
http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx


 

Bilaga 1 – Utskick till respondenterna: Information 
och enkät 
 

Information om enkät för utvärdering av status på enskilda avlopp 
 
 
Hej! 
Jag heter Linda Engström och gör just nu, i samarbete med Nordmalings kommun, ett 
examensarbete inom miljö-och hälsoskydd vid Umeå Universitet. Min studie går ut på att 
undersöka status på och förutsättningar för enskilda avlopp i Nordmalings kommun. Du har 
fått det här brevet eftersom du bor i ett område som omfattas av mitt examensarbete, 
nämligen boende längs Öreälven. Jag ber dig därför att läsa igenom informationen som nått 
ut till dig via detta brev och sedan fylla i den medföljande enkäten på åtta frågor. Det tar max 
10 minuter att fylla i enkäten. 
 

Vad innebär det att svara på enkäten och vad används svaren till? 
 
Enkäten är helt anonym och kan inte spåras till just ditt hushåll. För dig innebär det bara att 
du är med i en undersökning som ska ge grund till vidare inventering och undersökning av 
Nordmalings kommun, vilken kommer att ske oberoende av din medverkan i denna enkät. 
Dina svar kommer alltså inte att leda till någon påföljd, oavsett om din avloppsanläggning är 
i godkänt skick eller inte. Svaren används till mitt examensarbete där jag undersöker statusen 
på avloppen på utvalda platser längs Öreälven. Att svara är naturligtvis helt frivilligt, men 
skulle betyda väldigt mycket för resultatet av mitt examensarbete och arbetet med enskilda 
avlopp i Nordmalings kommun. 
 

Hur fylls enkäten i? 
 
Enkäten innehåller åtta frågor och tar max tio minuter att besvara. Alla frågor innehåller 
alternativ och du kryssar i det alternativet som stämmer överrens med dig och din 
anläggning. Observera att enbart ETT kryss kan användas per fråga. När du fyllt i enkäten 
postar du den i det medföljande kuvertet. Du behöver alltså inte betala något porto.  
 
Innan du fyller i svaren kan det vara bra att läsa igenom den korta information om enskilda 
avlopp som medföljer det här brevet. Har du ytterligare frågor kontaktar du mig på 
lindaengstrom90@gmail.com eller Viktoria Söderlind, Nordmalings kommun, på 0930-
14024 
 
När måste enkäten ha besvarats? 
 
Onsdagen den 24/9 är sista dagen att besvara och posta enkäten. 
 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
Linda Engström 
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Information om enskilda avlopp 

Vad är ett enskilt avlopp och vilka regler finns? 
 
Ett enskilt avlopp är ett avlopp som inte är kopplat till ett kommunalt reningsverk. Även om 
ett enskilt avlopp kan kännas litet så klassas det enligt miljöbalken som miljöfarlig 
verksamhet. Man har som ägare skyldighet att se till att avloppet inte blir en olägenhet för 
miljö eller människors hälsa. Lagstiftningen kräver också längre rening av vattnet än bara 
slamavskiljning. Det är sedan den kommunala miljönämnden som bestämmer om ett avlopp 
är godkänt eller inte. 
 

Varför är enskilda avlopp viktiga att undersöka? 
 
Enskilda avlopp är små, men många och kan påverka både miljö och människor. Om 
reningen är otillräcklig kommer näringsämnen att följa med ut i sjöar och vattendrag och 
göra övergödningen värre och värre. Med övergödning följer exempelvis bottendöd, syrebrist 
och ekosystem som kollapsar. En otillräcklig rening kan också innebära direkta konsekvenser 
för människor, eftersom vattnet kan innehålla smittoämnen som kan påverka både dricks- 
och badvatten. Ett dåligt avlopp kan också innebära problem för ägaren, eftersom 
avloppsvatten kan tränga upp i ledningarna. Det finns alltså flera anledningar att ha koll på 
sitt avloppssystem.  
 

Slamavskiljning 
 
I slamavskiljaren sker första steget för att rena vattnet. De grövre partiklarna skiljs från 
övrigt vatten och kan sedan hämtas upp av kommunens slamtömningsbil. Detta sker 
vanligtvis i en trekammarbrunn, men det finns även andra typer. 
 

Rening av avloppsvatten 
 
Avloppsvattnet måste efter slamavskiljningen även renas. Det finns flera olika metoder för 
rening, men den allra vanligaste är infiltration. Infiltration betyder att vattnet rinner genom 
naturliga jordlager och på så vis renas innan det når grundvattnet. Denna metod lämpar sig 
bara på vissa underlag där jorden har tillräcklig genomsläpplighet. En annan metod är en 
förstärkt markbädd, vilket innebär att man har byggt på ett lager med lämplig 
genomsläpplighet för att infiltrationen ska fungera. Det används när den naturliga marken 
inte är tillräcklig av olika anledningar. En tredje metod som börjar bli vanligare och vanligare 
är minireningsverk. Dessa fungerar som en mini-version av ett kommunalt reningsverk. 
 

Efterbehandling av avloppsvattnet 
 
För att minska risken för att påverkas av avloppsvattnet bör det släppas ut på en lämplig 
plats. Detta kan ske på olika ställen beroende på förutsättningarna på plats. 
 
 

Har du fler frågor om avlopp? 
 
På avloppsguiden.se finns mycket information, tips och råd om enskilda avlopp. Har du 
frågor om just ditt avlopp eller hur man söker tillstånd om nya anläggningar kontaktar du 
miljöinspektör Viktoria Söderlind på Nordmalings kommun: 0930-140 24 eller 
viktoria.soderlind@nordmaling.se. 

 
 



 

 Enkät: enskilda avlopp 
 
1. Har ni enskilt avlopp?  
 J a  
 Nej, vi har  in te en skilt  avlopp (H oppa över frågorna 6-8)  
 Vet ej  
 
2. Antal boende i hushållet  
 1  
 2  
 3  
 4   
 Annat I så fall hur  m ånga: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
3. Typ av boende som det enskilda avloppet är kopplat till  
Annat kan vara exempelvis verkstad, restaurang, hotell m.m. 
 Perm an en tboende  
 Fr it idshus  
 Annat , an ge vad : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
4. Vilken typ av vatten är kopplat till det enskilda avloppet?  
 Bad-, disk- och tvättvatten (BDT)  
 Vatten toalet t  sam t bad -, disk- och tvättvatten  
 Vet ej  
 
5. 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   
 
6. Slamavskiljning sker i form av: 
 Trekam m arbrunn   
 Tvåkam m arbrunn   
 En kam m arbrunn   
 H ar  in gen  slam avskiljn ing  
 Vet ej  
 Annat  I så fall vad: ____________________________  
 
7. Behandling av avloppsvattnet sker genom: 
 In filt rat ion san läggn ing  
 Markbädd  
 Min iren in gsverk  
 H ar  ej behand lin g av avloppsvattnet  
 Vet ej  
 Annat I så fall vad : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
8. Efterbehandling av avloppsvattnet sker genom: 
Var tar vattnet vägen efter det behandlats enligt svaret på fråga 7? 
 Gam m al in filt rat ion san läggn ing eller  m arkbädd  
 Öppet d ike  
 H ar  ej efterbehand ling av avloppsvattnet  
 Vet ej  
 Annat I så fall vad : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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