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Abstract  

  

Discharge of inadequately treated waste water containing nutrients such as phosphorus and 
nitrogen as well as organic matter and bacteria is associated with a risk of eutrophication and 
contamination. The Swedish government has decided upon several Environmental Quality 
Objectives aiming to reduce the emissions of nutrients to water bodies.  

In Sweden, there are between 675 000 to 1 000 000 on-site sewage systems. Recent studies have 
shown that the function of small sewage treatment plants is in many cases insufficient. To prevent 
this regular service and supervision by a professional is needed. The focus of this study are small 
sewage treatment plants which use a technique where mechanical, chemical and/or biological 
reduction of pollutants is being used in the same facility to reduce nutrients in household 
wastewater.  

The aim of the study is to investigate how different municipalities ensure that small sewage 
treatment plants fulfill the requirements and reduce pollutants as efficient as the manufacturers 
claim. To do this, a survey was carried out, leading to a data-set that is covering more than 90 
municipalities. The results show that many municipalities lack resources to ensure that small 
sewage treatment plants work properly. Operation and maintenance of the plants is an important 
issue, and should be given much more attention. Therefore the municipalities should request more 
documentation from the owners both before and after installation to make sure that the small 
sewage treatment plant can fulfill the required standard. About half of the municipalities demand 
that the owners acquire some kind of service agreement with the manufacturer.  If small sewage 
treatment plants should be a wastewater treatment solution that we can rely on in the future, there 
is a need of evaluating and analyzing these facilities more systematically.  
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1 Inledning 

Sveriges riksdag antog 1999 15 miljökvalitetsmål, och ytterligare ett tillkom 2005 
(Naturvårdsverket 2011). Miljömålen anger vilka kvaliteter miljön ska ha ett visst målår, för de 
flesta miljömål är detta 2020. Syftet med miljömålen är att vi ska lösa våra miljöproblem nu och 
inte lämna över dem till kommande generationer. Prognosen för år 2020 är att vi når miljömålet 
skyddande ozonskikt och nästan når målet säker strålmiljö (Naturvårdsverket 2014). De 16 
miljökvalitetsmålen täcker in allt från luft utan föroreningar och sjöar som inte har problem med 
övergödning eller försurning, till fungerande ekosystem i skogar och jordbruksmark. För att nå 
dessa mål krävs insatser av myndigheter och företag, men inte minst av enskilda människor. När 
det gäller små avlopp är det främst målet Ingen övergödning som påverkas men även Hav i balans, 
Levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet är 
relevanta (Naturvårdsverket 2008). Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för tre av dessa 
miljömål (Uggla 2012). 

Den största källan till utsläpp av fosfor i Sverige är jordbruket, därefter kommer reningsverken och 
de små avloppsanläggningarna. Utsläppen från de kommunala reningsverken, industrin och 
jordbruket har minskat de senaste 20 åren, medan belastningen från små avloppsanläggningar har 
ökat (HaV 2013b). Enskilda avlopp bidrar med ca. 10 % av utsläppen av fosfor till Östersjön och 
Västerhavet (HaV 2012). För fosfor är bruttobelastningen 290 ton, vilket motsvarar 33 % av 
punktkällorna (HaV 2013b). Motsvarande siffra för kväve från små avloppsanläggningar beräknas 
till 2 900 ton, vilket motsvarar 11 % av punktkällorna (Ek et al. 2011). Uppskattningsvis en 
sjundedel av alla svenska hushåll (året runt boende) har enskilt avlopp och dessa släpper ut nästan 
lika mycket övergödande ämnen som alla övriga hushåll som är anslutna till kommunala 
reningsverk (Weidolf 2014).  

Enskilda avlopp som inte fungerar fullt ut kan leda till övergödning och smittspridning. 
Övergödning drabbar marker såväl som sjöar, vattendrag och hav. Tillförsel av kväve och fosfor till 
mark eller vatten utöver den mängd som naturen kan tillgodogöra sig leder till övergödning. Detta i 
sin tur resulterar i bland annat igenväxning av sjöar och vattendrag, algblomning och en kraftig 
förändring av växt- och djursamhällenas sammansättning. I värsta fall uppstår syrebrist på 
bottnarna till följd att växter och djur dör. Övergödning utgör ett hot mot den biologiska 
mångfalden eftersom det försämrar livsvillkoren för många organismer, vilket leder till att arter 
försvinner från vissa områden. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan utöver övergödning 
orsaka lokal smittspridning. Mikrobiell påverkan från avloppsanläggningar och gödsel innebär att 
patogener såsom virus, bakterier och parasiter kan spridas till vattnet med risk för människors 
hälsa (HaV 2013a). I europeiska studier har man sett att mindre dricksvattenanläggningar ofta är 
förorenade av avloppsvatten med risk för vattenburna utbrott (Richardson et al. 2009).  

Havs- och vattenmyndigheten har sedan juli 2011 vägledningsansvaret för små 
avloppsanläggningar. I Sverige finns det mellan 675 000 till över 900 000 små avlopp 
(Naturvårdsverket 2008, Ek et al. 2011, HaV 2012, HaV 2013a), varav ca. 550 000 st. med WC 
(HaV 2013a, Ek et al. 2011). Permanentboende utgör mellan 50-60 % av totala antalet små avlopp 
(HaV 2012, Naturvårdsverket 2008). Reningen för omkring 133 000 avlopp består enbart av någon 
form av slamavskiljning, något som blev olagligt redan 1969 när miljöskyddslagen trädde i kraft 
(HaV 2012). Därtill behöver en stor del existerande anläggningar rustas upp. Arbetet med att 
åtgärda enskilda avlopp varierar mycket mellan kommunerna. I och med det stora antalet 
verksamhetsutövare är tillsyn av enskilda avlopp mycket tidskrävande och åtgärdstakten är relativt 
låg (HaV 2013a). På grund av den stora andelen ej inventerade enskilda avlopp, kan det vara svårt 
för många kommuner att hitta tid och resurser att bedriva tillsyn på de enskilda avlopp som har 
giltiga tillstånd. Detta kan medföra problem då det kommer till minireningsverk (MRV) eftersom 
de utan regelbunden service och kontroll i bästa fall kan fungera som slamavskiljare (Sylwan 2011). 
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1.1 Syfte/Problemformulering  

Denna uppsats är inriktad på funktionen hos MRV och hur olika kommuner har valt att gå tillväga i 
tillstånds- och tillsynsprocessen. Det är stor skillnad mellan de olika fabrikaten av MRV och många 
är avancerade när det kommer till skötsel. Kommunerna måste därför ges möjlighet att ställa krav 
på skötsel av MRV eftersom det inte är rimligt att förvänta sig att fastighetsägaren ska kunna 
utföra den skötsel som krävs. Det är många saker att tänka på när det kommer till MRV och 
reglerna borde vara samma oberoende av i vilken kommun man söker tillstånd.  

Frågeställning: 

• Finns det regionala skillnader hur många MRV som installerats? 

• Vilka handlingar kräver kommunerna in för att ge tillstånd till MRV?  

• Hur kontrollerar kommunerna att verksamhetsutövarna sköter sina MRV? 

 

 1.2 Avgränsning 

MRV är en prefabricerad avloppsanordning, till skillnad från olika markbaserade lösningar som 
infiltration och markbädd. Det finns olika typer av prefabricerade avloppsanordningar, men i detta 
arbete har jag valt att enbart att fokusera på MRV. Det finns olika typer av MRV och för 
enkelhetens skull undvek jag att specificera för att de som skulle svara på enkäten inte skulle 
behöva lägga ner mer tid än nödvändigt. 

 

2 Bakgrund  

2.1 Enskilda avloppsanläggningar 

Fastigheter som inte är kopplade till ett kommunalt reningsverk har ett enskilt avlopp. Som 
tidigare nämnts finns det i Sverige 675 000 till över 900 000 små avlopp (Naturvårdsverket 2008, 
Ek et al. 2011, HaV 2012, HaV 2013a). Enligt Naturvårdsverket ska enskilda avlopp dimensioneras 
för en belastning från minst fem personekvivalenter (pe) och baseras på permanent boende. En pe 
är ett mått på mängden organiskt material som en person bidrar med till avloppet per dygn 
(Thomasdotter 2008).  

Beroende på var fastigheten ligger så kan kommunen ställa olika skyddskrav i förhållande till 
områdets känslighet. Detta är avgörande för vilken typ av avloppsanläggning som den enskilda 
fastighetsägaren kan välja att installera. När kommunen kräver en anläggning som klarar 
skyddskravet på både fosfor och kväve är MRV ett vanligt alternativ. 

2.1.1 Minireningsverk (MRV) 

MRV är en tekniklösning som blir allt vanligare som enskild avloppsanläggning, och enligt SMED 
(Ek et al. 2011) finns det 13 660 st. MRV i Sverige. MRV fungerar som större kommunala 
reningsverk med mekanisk, kemisk och/eller biologisk rening. För att avskilja fast material från 
avloppsvattnet används sedimentering, för att ta bort organiskt material och kväve används 
biologisk behandling, och för att avskilja fosfor och suspenderat material används kemisk fällning. 
Beroende på tillverkare av MRV finns det de som har alla reningsstegen, medans andra endast har 
mekanisk och biologisk alternativt mekanisk och kemisk rening. Behandlingen sker antingen 
satsvis, vilket innebär att en bestämd volym avloppsvatten behandlas i taget, eller i en kontinuerlig 
process. Alla MRV har sina speciella skötselanvisningar eftersom de bygger på avancerad teknik 
med rörliga delar, pumpar och elektronik, vilket medför att de har större behov av kontinuerlig 
skötsel och service för att kunna fungera felfritt. Uppskattad ekonomisk livslängd för 
minireningsverkets komponenter är 30 år samt 10 år för maskiner såsom t.ex. pumpar (HaV 
2013a).   
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Enligt SMED (Ek et al. 2011) klarar MRV som medelvärde 80 % fosforrening och 40 % 
kvävereduktion. Minireningsverkens svaghet är smittreningen. Uppehållstiden är ofta för kort för 
att tillräcklig avdödning av bakterier och virus ska kunna ska. Därför är det motiverat att kräva 
någon typ av efterbehandling, vilket även kan ge en högre reduktion av kväve. Krav på 
efterbehandling är bra inte bara med tanke på smittrening utan också för att flera studier 
(Hübinette 2009, Thomasdotter 2008, Johannessen och Eikum 2014) visat att MRV i drift ofta har 
brister i reningsfunktionen, vilket kan kopplas till bristande skötsel. Vanliga brister i skötseln är att 
fällningskemikalier inte fyllts på eller att slamtömningen inte skötts planenligt. I extremfall kan 
utebliven skötsel innebära att minireningsverkets funktion i praktiken reduceras till 
slamavskiljning eller sämre. Får reningsverket regelbunden skötsel och underhåll är reningsgrader 
över 90 % för fosfor möjligt (HaV 2013b). Det är mycket svårt för kommunerna att göra 
bedömningar om ett MRV uppfyller de krav man ställer på avloppsrening för en bestämd plats 
beträffande miljö- och hälsoskydd (Hübinette 2009). Med tanke på att det i Sverige finns över 40 
olika MRV, men endast ett fåtal som är utvärderade enligt EN12566-3, så kan det underlätta att 
den nya byggproduktsförordningen från Boverket trädde i kraft 1 juli 2013. För MRV innebär det 
att EN12566-3 certifieringen nu är obligatorisk. Ett problem med denna certifiering är att tot-P och 
tot-N är frivilliga parametrar, därför är det viktigt att kontrollera att dessa ingått i provtagningen 
(Länsstyrelsen Uppsala 2011). 

 

2.2 Lagkrav 

2.2.1 Krav på anläggningen 

Den reglerande lagstiftningen utgörs primärt av miljöbalken och förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (FMH 1998). I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna 
hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Ägaren av en fastighet med 
enskilt avlopp är en verksamhetsutövare i balkens mening. Reglerna ställer krav på att man ska 
känna till de risker för miljön och människors hälsa som verksamheten kan tänkas orsaka, att man 
utför de skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är orimliga för att undvika olägenhet 
för människors hälsa eller miljön, samt att man väljer den lämpligaste platsen för verksamheten 
(Miljöbalk 2008). 

Enligt 12 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska avloppsvatten från 
vattentoalett eller tätbebyggelse genomgå ”längre gående rening än slamavskiljning” (FMH 1998). 
Dessutom ska man sträva efter att hushålla med resurser och sluta kretslopp samt vid val av 
produkter välja den som orsakar minst skada på miljön. Som fastighetsägare betyder det till 
exempel att du ska veta hur din anläggning fungerar och vad den klarar av.  

”Nuvarande skrivning i FMH innebär att tillstånd krävs för inrättande av en avloppsanläggning, 
men inte för driften av densamma. Flera synpunkter har förts fram angående vikten av att 
förtydliga att tillståndsplikten även ska omfatta driften, i likhet med övrig miljöfarlig verksamhet” 
(HaV 2013b). Enligt gällande praxis så ska tillståndet gälla även för den efterföljande driften 
(Länsstyrelsen i Uppsala län 2011). Kommunerna hanterar dock prövningen på olika sätt över hela 
landet.  

Generella krav (NFS 2006) 

• Dag- och dräneringsvatten ska inte ledas till avloppsanordningen 
• Avloppsanordningen är tät, med undantag för eventuell infiltrerande del 
• Funktionen i anläggningen är enkel att kontrollera 
• Anläggningens utformning underlättar underhåll och service 
• Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på sådan plats att dess funktion kan 

upprätthållas under anordningens livslängd 
• Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som 

innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion 
• Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift- eller 

andra funktionsstörningar  
• Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen 
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I Naturvårdsverkets allmänna råd finns två s.k. skyddsnivåer (normal och hög) för hälsoskydd och 
miljöskydd (Tabell 1). I områden där recipienten har problem med övergödning och inte uppnår 
god ekologisk status kan kommunen ställa krav på hög skyddsnivå. Om hög nivå ska gälla eller ej 
avgörs utifrån vissa kriterier, t.ex. om utsläppet sker till ett område med speciellt skyddsvärde, om 
yt- eller grundvattnet används till dricksvatten, närheten till badplats eller om många 
avloppsutsläpp sker till samma vatten. Om inget av kriterierna gäller används normal skyddsnivå. 

Tabell 1: Reningskrav för biologiskt nedbrytbart material (mätt som BOD7), totalfosfor och totalkväve vid normal 
respektive hög skyddsnivå (Alakangas 2007).  

Ämne Normal skyddsnivå % mg/l Hög skyddsnivå % mg/l 

BOD7 >90 30 >90 30 

Tot-P >70 3 >90 1 

Tot-N  - - >50 40 

 

I författningsförslaget från HaV (2013b) föreslås det tre skyddsnivåer i stället för dagens två. För 
grundläggande skyddsnivå med avseende på fosfor föreslås den sammanlagda reduktionen av 
totalfosfor vara minst 50 %. Förhöjd skyddsnivå ska uppfylla 85 % reduktion av totalfosfor. Utöver 
förhöjd skyddsnivå, införs en extra hög skyddsnivå som innebär krav på källsorterande system för 
toalettavloppsvatten. Kväve kan vara viktigt att reducera i vissa fall där påverkan från 
avloppsanläggningar är stor och recipienten känslig för kväve. Man måste dock ha i åtanke att det 
är 10 till 20 gånger dyrare att reducera kväve i små avloppsanläggningar jämfört med kommunala 
reningsverk.  Därför är det svårt att motivera kvävekrav på grundläggande skyddsnivå ur ett 
kostnadsperspektiv. Istället föreslås att införa ett krav på 30 % kvävereduktion på både 
grundläggande och förhöjd skyddsnivå, detta för att blockera användning av andra tekniker i 
framtiden som innebär lägre rening än dagens tekniklösningar (HaV 2013b). 

 
2.2.2 Krav på verksamhetsutövaren 

Enligt de allmänna hänsynsreglerna, andra kapitlet i Miljöbalken, så ska alla som bedriver en 
verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada och olägenhet (Miljöbalk 2008). Den som inrättat eller driver en avloppsanordning bör 
genom att ta del av tillverkarens instruktioner, anlitande av sakkunnig eller på annat sätt, skaffa sig 
tillgång till sådan kunskap så att anordningen underhålls och sköts på ett sätt så att dess funktion 
säkerställs (NFS 2006). Verksamhetsutövaren har också en skyldighet att ansöka om tillstånd eller 
anmäla sin avloppsanläggning hos den kommunala nämnden (Miljöbalk 2008).  

För MRV krävs sakkunnig skötsel och om verksamhetsutövaren själv inte har tillräcklig kompetens 
är han eller hon ändå skyldig att se till att verket får rätt skötsel, till exempel genom att teckna 
serviceavtal. Definitionen av sakkunnig i de allmänna råden (NFS 2006) är:  

 ”person som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på annat sätt har 
 tillräcklig kunskap för att utföra det arbete som avses”  

 
2.2.3 Kommunens roll 

Det är kommunen som beviljar tillstånd till en anläggning och ställer krav på anläggningen. För att 
bestämma om det krävs hög eller normal skyddsnivå kan kommunen använda 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS 2013), här finns klassningar och kartor över alla Sveriges 
större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten finns även information om 
reduceringskrav (Miljösamverkan Sydost 2014). Kommunen kan komma med råd och tips på 
vilken lösning som kan vara aktuell, men det är upp till verksamhetsutövaren att i slutänden 
bestämma exakt lösning och fabrikat på avloppsanläggning. Kommunens kanske viktigaste roll när 
det kommer till MRV är att ställa krav på att verket får sakkunnig service och kontinuerligt 
underhåll. Detta eftersom MRV är en typ av anläggning som är särskilt känslig för bristfällig 
skötsel och därför bör årlig kontroll av anläggningen ske (Länsstyrelsen i Uppsala län 2011). 
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3 Material och metod  

Denna uppsats bygger på svaren från en webbenkät (Hörnell 2014). Enkäten utformades i 
verktyget Websurvey. För att formulera frågorna i enkäten så utgick jag ifrån rapporten 
Minireningsverk i Sverige och Norge (Zackrisson et al. 2013) där Kungsbacka kommuns tas upp 
som exempel på hur man kan gå tillväga i tillståndsprocessen. Genom att utgå från denna rapport 
kunde jag utforma frågorna så att jag fick med de delar som är viktiga när det kommer till MRV. De 
flesta frågor i enkäten utformades med färdiga svarsalternativ.  Till vissa frågor ombads 
respondenten klargöra sitt svar med fritext. Till enkäten skickades ett följebrev för att presentera 
syftet med enkäten samt vem som låg bakom utskicket och vikten av att få in så många svar som 
möjligt för att kunna dra generella slutsatser i examensarbetet. Enkäten skickades sedan ut för 
granskning till handledarna och två miljöinspektörer i Kungsbacka och på Miljöförbundet Blekinge 
Väst.  
 
Enkäten skickades ut till Avloppsguidens maillista, där inspektörer från över 220 kommuner finns 
representerade. På denna maillista kan det förekomma flera inspektörer från samma kommun. 
Avloppsguidens valdes ut för att nå så många inspektörer som möjligt som jobbar med avlopp. 
Länken till enkäten skickades ut den 30 januari och sista dagen för att svara var den 6 februari. 
Syftet med enkäten var att få en bild av hur MRV handläggs och om det finns skillnader mellan 
kommuner. Tyngdpunkten låg på att se hur de olika kommunerna förhåller sig till krav på skötsel 
och service i sina tillståndsbeslut, samt hur tillsyn på de befintliga verken ser ut.   
 
Svaren på enkäterna matades in i ett kalkylblad där även figurer konstruerades. Sedan 
sammanställdes svaren i resultatdelen av arbetet för att kunna dra slutsatser. I bilaga 1 finns den 
kompletta enkäten samt följebrev.   
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4 Resultat 

4.1 Svarsfrekvens  

Totalt inkom 83 enkätsvar, 3 av enkäterna kom från förbund/förvaltningar som representerar flera 
kommuner. Detta gör att svaren representerar 91 kommuner.  

4.2 Minireningsverk 

Det var enbart i Svealand och Götaland som det fanns kommuner som hade fler än 101 MRV. I 
Norrland var det vanligast med 1-50 MRV. Det var bara ett svar som inkom där det inte fanns 
några MRV alls i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fördelningen av antalet MRV i de olika regionerna 

 

4.3 Tillståndsbeslut och tillsyn 

För att se om det är stora skillnader mellan olika kommuner när det kommer till MRV ställdes 
frågor om vilken typ av handlingar som är aktuella. Därför ställdes frågan om vilka handlingar som 
ska bifogas ansökan (figur 2), där svarade ungefär hälften av kommunerna att de kräver 
redovisning hur service ska ske, drift- och underhållsinstruktion och annat (ex. 
produktblad/teknisk beskrivning, kontrollplan efter installation, CE-märkning, situationsplan, 
provtagningsresultat/utvärdering av reningskapacitet, serviceavtal, grannsamråd). Det är ungefär 
en fjärdedel som kräver kontrollplan för installation. Bara 14 kommuner kräver 
egenkontrollprogram och 9 kommuner kräver journal för underhåll. I bilaga 3 finns den kompletta 
lista på alla svar som inkom under alternativet annat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Handlingar som ska bifogas tillståndsansökan. 
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För fastighetsägare i 40 av kommunerna ställs det krav att man tecknar serviceavtal. I 69 av 
kommunerna som svarade på enkäten ställer man även krav att provtagning av utgående vatten 
ska vara möjligt. 

Eftersom studier (Hübinette 2009) visat att MRV inte klarar av rening av bakterier så ställdes 
frågan om kommunen kräver efterpolering som komplement till MRV. Här svarade 74 kommuner 
ja och 9 kommuner nej. Av de som svarade nej, har 4 kommenterat att de i vissa fall kräver 
efterpolering. Av de som svarade ja på denna fråga fanns en efterföljande fråga där de skulle svara 
vilken typ av efterpolering de kräver (se bilaga 4). Här var det stor skillnad beroende på vilken typ 
av MRV det gällde och om fastigheten låg inom område för normal alt. hög skyddsnivå. Det 
vanligaste alternativen verkar vara en mindre version av en klassisk markbädd eller infiltration. 
Andra markbaserade lösningar som godkändes var att förlägga utloppet till stenkista, enklare 
bäddar av grus eller sand, resorptionsdike med singel eller dagvattenkasetter. Utöver 
markbaserade lösningar hade också UV-lampa samt fosforfälla med kalkbaserat material godkänts 
i några av kommunerna. Ett mindre vanligt alternativ var att leda vattnet till en damm. Ibland 
krävs inte regelrätt efterpolering utan det räcker med diffus spridning till vägdike eller liknande.  

De MRV som finns på marknaden i dagsläget har en begränsad livslängd, därför ställdes frågan om 
kommunen någon gång ger tidsbegränsade tillstånd. (när det gäller MRV). Här svarade 15 
kommuner ja, tio kommuner svarar att tidsbegränsade tillstånd ges i områden där inrättande av 
kommunalt verksamhetsområde ligger i planeringen. I andra kommuner ges tidsbegränsade 
tillstånd beroende på läge och recipient eller i udda fall då tekniken inte är tillräckligt beprövad 
och/eller platsen är tveksam för sådant utsläpp. Oftast ställs då också krav på redovisning av 
provtagning. En kommun svarar att de alltid ger tidsbegränsade tillstånd. Detta gör de för att 
säkerställa anläggningens funktion efter 15 år för att utvärdera om anläggningarna fungerar som de 
är tänkta. Men även för att fastighetsägaren ska bli medveten om att anläggningarna inte håller för 
alltid. De två sista kommunerna svarade att samtliga tillstånd för enskilda avlopp har en 
tidsbegränsning på 15 år eller att tillstånd ges på 10 år, sedan omprövas tillståndet. 

Av de tillfrågade kommunerna var det 36 st som svarade att de bedriver tillsyn på befintliga MRV 
(se bilaga 2). Detta betyder att det var fler (47 st) som inte bedriver regelbunden tillsyn. Det är 
dock stora skillnader hur denna tillsyn ser ut. Vissa kommuner bedriver enbart skrivbordstillsyn, 
vilket betyder att man kontrollerar allt från vattenanalyser, inköpskvitton, serviceavtal och 
journalföring mm. Många av de som svarat att de bedriver tillsyn gör platsbesök, frekvensen 
varierar från varje till var femte år. Intervallen kan även variera efter hur fastighetsägaren sköter 
sitt verk. Vissa gör bara tillsynsbesök på de reningsverk som inte har service/supportavtal. Sen 
finns det kommuner som enbart bedriver tillsyn på äldre MRV. Det man kan se att tillsynen på 
MRV ofta prioriteras bort p.g.a. av brist på resurser. 

Även om de flesta kommuner inte bedriver regelbunden tillsyn så kräver ändå 65 kommuner (78 
%) att både serviceprotokoll och egenkontroll/driftjournal ska finnas på fastigheten vid en ev. 
inspektion (figur 3). I 51 kommuner (61 %) ska kvitto på inköp av kemikalier finnas på fastigheten. 
En fjärdedel (22 kommuner) svarar att det ska finnas analysrapport på utgående vatten. Bara 15 
kommuner (18 %) kräver papper på att slamtömning utförts, 15 kommuner (18 %) svarade att även 
annat krävs ex. analysresultat där sådant krävts, ev. vattenförbrukning mm beroende på villkor i 
tillståndet, att ingen tillsyn har bedrivits än, relationsritning, tillstånd för eget omhändertagande 
av slam om sådant verk, vid misstanke om problem/dåliga värden kommer provtagning att krävas, 
dessa handlingar kontrolleras ej vid inspektion, samtliga handlingar kan frågas efter vid inspektion 
men det är sällan alla finns tillgängliga.  
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Figur 3. Handlingar som ska finnas på plats på fastigheten vid ev. inspektion  

 

På frågan om några av de handlingar man kräver ska finnas på fastigheten även ska skickas in för 
granskning så är det stora variationer mellan olika kommuner. Det är bara ca. en tredjedel som 
kräver in handlingar av fastighetsägaren. Det som är vanligast att man kräver in är 
serviceprotokoll. Ungefär 15 kommuner kräver in analysrapport på utgående vatten, vissa bara 
efter installation och andra regelbundet. Ungefär lika många kommuner vill se kvitto på inköp av 
kemikalier. Egenkontroll/driftjournal & papper på att slamtömning utförts är det bara ett fåtal som 
kräver. Några vill bara att handlingarna ska skickas in innan ett tillsynsbesök. 
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5 Diskussion 

I mitt examensarbete valde jag att utföra en enkätundersökning för att se hur olika kommuner valt 
att gå tillväga när det kommer till tillståndsbeslut och tillsyn. Det är en bra metod men eftersom 
många av frågorna bara har ja och nej alternativ så kan det vara svårt för kommunerna att svara, 
många gånger är verkligheten lite mer komplex än så. Dock hade många av frågorna efterföljande 
frågor där det var möjligt att med fritext klargöra sina svar.  

Enkäten skickades ut till avloppsguidens maillista där medlemmar från 220 kommuner finns 
representerade. Sammanlagt inkom 83 svar, som representerar 91 kommuner, vilket är en bra 
svarsfrekvens. Jag har dock inte räknat de svar som kommer från ett förbund som representerar 
fler kommuner som mer än ett svar, därför kan resultatet vara lite missvisande. Det finns säkert 
flera kommuner som valt att inte svara på enkäten eftersom de inte har några MRV i sin kommun. 
Hade jag valt att skicka ut enkäten per brev skulle jag med största sannolikhet inte nått ut till lika 
många och därför fått inte kunnat dra generella slutsatser. Genom att skicka ut enkäten på 
avloppsguidens maillista så finns det dock en risk att jag fick in flera svar från samma kommun 
eftersom flera inspektörer från samma kommun kan finnas på maillistan. Jag har dock gått igenom 
alla svar och har jag fått in fler svar från en kommun så har dessa inspektörer inte besvarat enkäten 
på samma sätt. 

Sammanställningen av enkätundersökningen visar att det är stora skillnader mellan olika 
kommuner när det kommer till tillståndsgivning och tillsyn. Av de enkätsvar som inkom låg de 
flesta kommunerna i Götaland och Svealand, detta kan bero på att minireningsverk är vanligast i 
de regioner som har avrinning i Öresund, Skagerrak och Kattegatt (HaV 2013a). Detta kan 
förklaras med att problemet med övergödning är störst där och kraven på den enskilda 
avloppsanläggningen då är högre. Enligt HaV (2013b) har mer än en tredjedel av sjöar och 
vattendrag i södra Sverige problem med övergödning, siffran för norra Sverige är bara 3-4 procent. 
Om man ser på ytvattenförekomsterna så bedöms ungefär hälften inte nå god ekologisk status till 
2015. Det geografiska mönstret för tillståndet i havet är liknande, det största problemet med 
övergödning finns i Egentliga Östersjön. I en studie utförd av Länsstyrelserna i Stockholm, Västra 
Götaland och Skåne (Hübinette 2009) testades flera olika MRV och man kom fram till att 
medelvärdet för alla anläggningar med avseende på totalfosfor inte når upp till den reduktion som 
krävs för normal skyddsnivå enligt de allmänna råden, medelvärdet för BOD7 ligger precis på 
gränsen till att klara normal skyddsnivå. Att anläggningarna inte klarar av att rena fosfor, vilket 
inte borde vara några som helst problem, kan kopplas till bristande skötsel, missar 
verksamhetsutövaren att fylla på kemikalier påverkas fosforreduktionen eftersom den är styrd av 
kemfällning (Hübinette 2009). Genom att i tillståndsprocessen kräva redovisning hur mycket 
fosfor som krävs för att uppnå godkänd rening har kommunen sedan lättare kontrollera 
förbrukningen mot inköpskvitton. 

I rapporten Minireningsverk i Sverige och Norge – en jämförelse av lagstiftning, tillsyn och drift 
(Zackrisson et al. 2013) påpekar författarna att för att uppnå fullgod rening från MRV måste hela 
kedjan från tillståndsprövning till installation till drift och tillsyn fungera. Brister det någonstans i 
kedjan kommer anläggningen inte att leverera förväntade reningsresultat. Därför är det viktigt att 
redan i tillståndsprövningen se till att kräva in handlingar så att man kan säkerställa att 
minireningsverket kommer att klara de skyddsnivåer som gäller på platsen. Genom att kräva att 
verksamhetsutövaren redovisar hur egenkontrollen ska ske så blir verksamhetsutövaren 
uppmärksammad innan tillstånd ges att minireningsverk kräver mycket underhåll och att det 
därför inte är lämpligt om man vill ha en enkel och lättskött lösning. Dock är det bara 14 
kommuner som kräver att verksamhetsutövaren redovisar hur egenkontrollen ska ske. Kraven 
kommunerna ställer i tillståndsvillkoren varierar en hel del, både vad gäller krav på service, 
provtagning av utgående vatten, egenkontroll och journalföring. Det man kan säga är att det är 
väldigt få kommuner som kräver att verksamhetsutövaren skickar in kompletta handlingar för hur 
skötseln av MRV ska ske både när det kommer till egenkontroll och service. Det är svårare för 
kommunen att komma i efterhand när MRV redan är installerat och kräva in handlingar om man 
inte redan i tillståndet skrivit in vad som krävs. 

Att så få som 41st. svarar att de kräver in handlingar hur service ska ske är oroväckande eftersom 
MRV är högteknologisk utrustning som inte har förutsättning att fungera utan täta tillsyns och 
servicebesök. Dock är det intressant att se att 40st. svarar att de kräver att serviceavtal tecknas. 
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Flera kommuner har skrivit i övriga kommentarer till enkäten att de tolkar det som om dagens 
lagstiftning inte möjliggör detta eftersom man inte kan kräva medverkan från tredje part. Dock har  
kommunen möjlighet att kräva sakkunnig skötsel eftersom kunskapskravet i lagstiftningen skall 
vara uppfyllt (Hübinette, 2009). I de fall där det finns fungerande service är det heller inte 
självklart att detta betyder att verket fungerar tillfredställande (Zackrisson et al. 2013). Det är stora 
skillnader mellan olika företags service och det kan därför vara bra att redan i tillståndsprocessen 
titta igenom vad som ingår i själva serviceavtalet. Service utförts oftast en gång per år, vilket 
betyder att det i de flesta fall är upp till fastighetsägaren att fylla på kemikalier, kontrollera 
väsentliga delar i processen osv. Därför är det viktigt att kräva in handlingar på hur egenkontrollen 
ska ske redan i tillståndsprocessen så att verksamhetsutövaren är medveten om att MRV kräver 
mer än bara service en gång per år.  

I de flesta kommunerna kräver man efterpolering, detta eftersom MRV i allmänhet inte är 
konstruerade att kunna reducera mikroorganismer (Hübinette 2009). För att få en säkerställd 
reduktion av bakterier och virus krävs ofta ett efterföljande reningssteg. Detta kan även fungera 
som en buffert om skötseln av minireningsverket inte fungerar som den ska. Det var stora 
skillnader på vilken typ av efterpolering de olika kommunerna tillät men huvudsaken är att någon 
typ av efterföljande reningssteg finns. Eftersom man i 69 av kommunerna ställde krav på att 
provtagning av utgående vatten ska vara möjligt så kan man ju på så sätt se om den typ av 
efterföljande reningssteg som finns klarar av att rena det utgående vattnet. Provtagning efter 
installation är viktigt för att tillse att funktionen kommit igång och att injusteringen genomförts 
korrekt (Länsstyrelsen Uppsala län 2011). Genom att kräva detta undviker man verk som inte 
fungerar korrekt. Om fler kommuner skulle kräva in provtagningsresultat av verksamhetsutövaren 
och redovisa dessa till någon typ av databas liknande den som  Kunskapscentrum små avlopp drev 
mellan 2009-2012 (Kunskapscentrum små avlopp 2012)  så skulle vi på sikt kunna få ett mer 
hållbart statistiskt underlag för bedömning av reningsfunktionen hos olika minireningsverk 
(Länsstyrelsen Uppsala 2011).  

När minireningsverket är på plats så är det viktigt att se till att skötseln genomförs enligt 
tillverkarens anvisning. Hälften av kommunerna krävde som sagt att serviceavtal tecknas, men ett 
MRV kräver mer är bara ett servicebesök per år. Därför kan tillsynsmyndigheten granska 
egenkontrollen via tillsyn, antingen genom att begära in dokument eller granska dokumenten vid 
inspektion. Av de 83 enkätsvaren som inkom var det enbart 36 st som svarade att de bedriver 
tillsyn. Det skiljer sig dock mycket mellan olika kommuner hur denna tillsyn ser ut. Genom aktiv 
tillsyn går det att förbättra kontrollen av minireningsverken och därigenom förmodligen också 

reningsresultaten. Det man kan se att tillsynen på MRV ofta prioriteras bort p.g.a. av brist på 
resurser. Detta är ett stort problem eftersom det utöver de nyinstallerade anläggningarna som inte 
fungerar finns många äldre anläggningar som fortfarande är i drift som inte har någon 
serviceorganisation, många av dessa MRV saknar dessutom efterpolering. Fastigheter med äldre 
MRV kan dessutom ha bytt ägare ett flertal gånger vilket gör att nuvarande ägare saknar kunskap 
om hur MRV ska skötas vilket gör att tillsyn är än viktigare. För att finansiera tillsynen kan 
kommunerna därför ta ut en årlig avgift från fastighetsägare med MRV, där tiden bl.a. läggs på att 
granska redovisning av egenkontroll inkl. journal över drift. 

Det är fördelaktigt att många kommuner kräver att vissa handlingar som serviceprotokoll, 
egenkontroll/driftjournal, inköpskvitton mm ska finnas på fastigheten vid en ev. inspektion. Om 
man aldrig kontrollerar att de finns på fastigheten så finns det en risk att fastighetsägaren med 
tiden brister med att upprätthålla dokumentationen. Därför kan det vara bra att kräva att vissa av 
dessa handlingar ska skickas till miljökontoret för granskning. Det är mindre tidskrävande att 
utföra denna granskning än att åka ut på tillsynsbesök. Dock är det viktigt att redan i 
tillståndsprocessen se till att verksamhetsutövaren är medveten om att MRV kräver mycket arbete 
och redan då upplysa om vilka handlingar som ska skickas in för granskning regelbundet. Annars 
är det stor risk att handlingarna inte kommer in vilket gör att man måste lägga mer tid än 
nödvändigt på att skicka ut påminnelser.  

Kommunerna bör arbeta mer aktivt för att tillse att MRV fungerar som utlovat. I Havs- och 
Vattenmyndighetens slutrapportering av regeringsuppdrag enskilda avlopp föreslås det att 
”anläggningar som är känsliga för störning eller utebliven skötsel och som medför större risk för 
människors hälsa och miljö ska kontrolleras minst två gånger per år, av person som besitter 
yrkesmässig kunskap om anläggningen, i enlighet med drifts- och underhållsinstruktionen. Denna 
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kontroll ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheten på begäran” (HaV 2013b). Om denna 
föreskrift träder ikraft innebär det att man skulle ha lättare att hålla koll på att minireningsverken 
får den service de behöver och på så sätt klarar kraven på rening. Det är viktigt att lagstiftningen 
ändras så att det går att ställa krav på tecknande av serviceavtal mellan verksamhetsutövaren och 
kunnig servicepersonal, vid denna service kan egenkontrollen/driftjournal gås igenom och brister 
kan rättas till. Men fram till dess är det ändå viktigt att ställa krav, trots att de inte prövats. Därför 
är det viktigt att skriva in krav på skötsel och rapportering i tillståndsvillkoren, dessa kan 
överklagas av verksamhetsutövaren och vi kan på så sätt få prejudicerande fall (Länsstyrelsen i 
Uppsala län 2011). 

Ett problem som framförts i en rapport från Länsstyrelsen i Uppsala är att service i dagsläget utförs 
av leverantörerna (Länsstyrelsen i Uppsala län 2011). I projektet minireningsverk som gjorts av 
Miljösamverkan Halland (2014) visade det sig att serviceföretaget i två fall inte kontaktat 
miljökontoret eller vidtagit vidare åtgärder fast serviceprotokollet tydligt visade på dåliga resultat 
från provtagning. Detta betyder att serviceföretaget släppte igenom MRV med uppenbara brister. 
En möjlig lösning på detta problem är att service utförs av oberoende, certifierade kontrollanter 
som ska redovisa till miljökontoren om de upptäcker några felaktigheter. I Norge finns till exempel 
en interkommunal instans som besöker alla typer av MRV, provtar och lämnar avvikelserapporter 
till kommunerna (Zackrisson et al. 2013). 

För de kommuner som inte har kommit så långt i arbetet med MRV finns det flera rapporter som 
tydligt visar hur man kan gå tillväga i både tillstånd- och tillsynsprocessen (Miljösamverkan Sydost 
2014, Miljösamverkan Halland 2014). Kraven kommunerna ställer i tillståndsvillkoren borde inte 
uppvisa skillnader i bedömningen i kommuner med liknande förutsättningar eller i direkt 
anslutning till varandra. Därför skulle det vara bra om ett nytt regelverk togs fram och i samband 
med detta också vägledningsmaterial så att tolkningsutrymmet för kommunerna minskar. Men 
fram tills dess så fungerar de framtagna arbetsmaterialet för att få en bättre samsyn vad som är 
skäligt att kräva för att få tillstånd till MRV. 
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Bilaga 1 – Enkät samt medföljande brev 

Hej! Jag heter Nina Stenbacka och gör mitt examensarbete inom Miljö- och hälsoskydd på Umeå 
universitet. Jag ska ta reda på hur olika kommuner arbetar med minireningsverk, och jag behöver 
din hjälp. Besvara enkäten här: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=82965 Frågorna tar 
bara 5 minuter att besvara. Enkäten är riktad till er som jobbar med avlopp på 

kommuner/förbund.  

Din medverkan är mycket viktig för mina möjligheter att dra generella slutsatser. Alla svar är 
konfidentiella och inga enskilda resultat kommer att redovisas. Enkäten är öppen till och med den 
6 februari, men besvara gärna frågorna så snart som möjligt.  

Har du frågor angående enkäten är du välkommen att ta kontakt med mig, min mail är 
nina_l@tele2.se  

Tack på förhand för din värdefulla medverkan!  

Nina Stenbacka Student, Umeå universitet 
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Minireningsverk - Hur ser tillstånds- och 
tillsynsprocessen ut för olika kommuner? 
 
Denna enkät är en del av mitt examensarbete i Miljö- och Hälsoskydd på 
Umeå universitet  
 

Fråga 1. I vilken region ligger er kommun?  

□ Götaland □ Svealand □ Norrland  

 

Fråga 2. Ligger er kommun vid kusten?  

□ Ja □ Nej  

 

Fråga 3. Hur många minireningsverk (MRV) har ni er kommun?  

□ 0  

□ 1-50  

□ 51-100  

□ 101-200  

□ 201-500  

 

Fråga 4. Bedriver ni tillsyn på de befintliga MRV?  

□ Ja □ Nej  

 

Fråga 5. Om ni svarade JA på ovanstående fråga, vilken typ av tillsyn bedriver ni?  

 

Fråga 6. Vilka handlingar ska bifogas till ansökan om inrättande av MRV?  

□ Journal för underhåll  

□ Egenkontrollprogram  

□ Kontrollplan för installation  

□ Drift- och underhållsinstruktion  

□ Redovisning hur service ska ske  

□ Annat  

 

Fråga 7. Vilka handlingar ska finnas på plats på fastigheten vid eventuell inspektion?  

□ 1. Egenkontroll/driftjournal  

□ 2. Serviceprotokoll  

□ 3. Kvitto, inköp av kemikalier  

□ 4. Analysrapport från provtagning av utgående vatten  

□ 5. Papper på att slamtömning utförts  

□ 6. Annat  
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Fråga 8. Ska fastighetsägaren skicka in någon av ovanstående handlingar till 
Miljökontoret?  

Om JA, vilka och hur ofta?  

 

Fråga 9. Kräver ni serviceavtal?  

□ Ja □ Nej  

 

Fråga 10. Ställer ni krav att provtagning av utgående vatten ska vara möjligt?  

□ Ja □ Nej  

 

Fråga 11. Ska verksamhetsutövaren skicka in provresultat efter det att anläggningen 
tagits i bruk?  

□ Ja □ Nej  

 

Fråga 12. Kräver ni efterpolering som komplement till MRV?  

□ Ja □ Nej  

 

Fråga 13. Om ni svarade JA på ovanstående fråga, vilken typ av efterpolering?  

 

Fråga 14. Ger ni någon gång tidsbegränsade tillstånd (när det gäller MRV)?  

Skriv gärna kommentarer i nästa fråga  

□ Ja □ Nej   

 

Fråga 15. Om JA – i vilka situationer (vilka kriterier har ni)?  

 

Fråga 16. Om NEJ - Har frågan diskuterats i kommunen eller har den inte varit 
aktuell?  

 

Fråga 17. Övriga kommentarer på frågorna i enkäten  
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Bilaga 2 - Fullständiga enkätsvar från fråga 5 

Vilken typ av tillsyn bedriver ni?  

• Skrivbordstillsyn, att kontrollrapporter och analyssvar kommer in 
• Endast i form av inventeringar på de anläggningar som är äldre än 15 år. Har ej 

regelbunden tillsyn på minireningsverk 
• Krav på kontinuerlig provtagning av utgående vatten, kontroll av serviceavtal. 
• Begränsad tillsyn. Har i år tittat på 5 minireningsverk ute i fält för att se hur de fungerar. Vi 

har inte gjort någon provtagning men kollar egenkontrollen, service, kemikalier och att det 
verkar fungera i övrigt. Vid enstaka tillfällen hittar vi minireningsverk i den "ordinarie" 
avloppsinventeringen som vi kontrollerar. 

• Tanke att ha tillsyn vart tredje år, men har prioriterats ned de senaste åren på grund av 
brist på resurser. 

• Äldre reningsverk ur funktion, med endast kemfällning eller utan polersteg ställs krav på. 
Antingen får de bytas ut eller kompletteras. Vi har under de senaste åren gått igenom äldre 
anläggningar samt håller på socken för socken. För nyare verk utgörs tillsynen av 
granskning av inlämnade rapporter. 

• Vi ska dock börja med tillsyn nu i år (eller kanske nästa) är det tänkt, om vi får ihop det 
med budget o.s.v. 

• Inspektioner, kontroll av ägarens egenkontroll, d v s deras loggbok. 
• Fastighetsägaren får rapportera in genomförd service och driftkontroll. Brister i systemet 

som ska försöka rättas till. Mer aktiv tillsyn på plats planeras från 2016. 
• Vi besöker dem i samband med avloppsinventering. Alltså att vi besöker samtliga avlopp 

med vattentoalett i ett visst område och då ingår även minireningsverken. Ärligt talat vet vi 
inte riktigt vad vi skall titta på när vi besöker dem. Vi vet sedan tidigare att de har 
serviceavtal så den tekniska biten saknar vi kompetens att kontrollera. Det görs dessutom 
av servicefirman. Kvar för oss att kontrollera blir eventuellt markbaserat efterpoleringssteg 
men det skall till mycket innan vi dömer ut 

• Första besöket ca 2 år efter installation. Sedan cirka vart 5:e år, dock kan det variera efter 
hur fastighetsägaren sköter sitt verk. Bra skötsel: längre intervall, dålig skötsel: kortare 
intervall. 

• Än så länge endast kontroll av inskickad dokumentation (protokoll från funktionskontroll, 
provtagningsresultat mm.). 

• Tillsynsbesök på de reningsverk som inte har service/supportavtal. 
• Vi begär in kopior på journaler och service samt kvitton på kemikalier när vi inte åker ut på 

plats, då vi gör platsbesök så går vi igenom journaler samt tittar på verket. 
• Vi meddelar inte innan om inspektion. Läser innan in oss på verket för att veta vart det går 

att provta. Gör okulär bedömning samt lukt och skickar in prov om det bedöms som 
nödvändigt. 

• En enklare tillsyn har nyss genomförts genom att en praktikant begärt in uppgifter om 
egenkontrollen (provtagningar, journalföring, instruktioner o dylikt). 

• Tillsyn av egenkontroll kommer att ske under 2015 (platsbesök tillsammans med 
fastighetsägaren). Annars ingen regelbunden tillsyn. 

• Kräver in uppgifter rörande egenkontroll (servicerapporter, journalföring och förbrukad 
kemikaliemängd) 

• Egenkontrollprogram och platsbesök, funktionstest. 
• Vi har haft ett länsprojekt där vi har bedrivit tillsyn på 10 st minireningsverk. projektet är 

avslutat men vi har planerat att slutföra de resterande under året. 
• Begär att de lämnar in provresultat en gång per år 
• Tillsyn för att ägare ska inkomma med analysrapporter och servicerapporter. Okulär 

besiktning också. 
• Finns i tillsynsplanen ca vart tredje år ska tillsyn ske på fastigheter med minireningsverk. 
• Försöker få insänt serviceprotokoll om det finns.  
• Inspektion med eventuell krav efter dessa. 
• Rättare sagt - vi planerar att under året bedriva tillsyn. Vi har genomfört tillsyn tidigare 
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någon gång och då besökte vi och tittade på anläggningen. Tanken var också att kräva in 
kontrollrapporter mm, men det blev aldrig riktigt genomfört. 

• Vi har inte typen minireningsverk som jag tror du efterfrågar men vi har mindre 
reningsverk som drivs av kommunen och stiftelser med en storlek på 50-500 pe 

• Vi begär in serviceprotokoll, kvitto på inköp av fällningskemikalier årligen. Vi begär att 
fastighetsägaren ska ta prov en gång per år på utgående renat avloppsvatten de första tre 
åren reningsverket är igång. Sedan var tredje år. provsvaren ska rapporteras till 
miljökontoret. Vi har också deltagit i projekt där vi gjort tillsynsbesök på plats på ett antal 
minireningsverk. 

• Uppsökande. Metodiken har ännu inte satt sig men vi kör både "skrivbordstillsyn" och 
"äkta" tillsyn. 

• Tillsynsbesök när mrv varit i bruk något år för att se hur det fungerar. 
• Vi besöker anläggningarna när de har varit i bruk i ett år, detta ingår i tillståndet. Vi jobbar 

inom projekt och tar då även med äldre anläggningar (ett år i taget). T.ex. så ska vi i år gå 
igenom de som installerades 2014 samt de som installerades 2007. Förra året tittade vi på 
dem som installerades 2013 samt de från 2006 och tidigare. 

• Än så länge bara de större med årsavgift, dvs > 25 pe. 
• Redovisning av ev serviceavtal, kemikaliekvitto, driftstörningar mm. Krav på redovisning 

av egenkontroll med 1-3 års intervall. 
• Vi bedriver tillsyn på alla anläggningar över 5 pe via årsavgift. 
• Provtagning har skett på några MRV, krav har ställts där utsläppskraven inte klaras. 
• Tillsyn på plats och tillsyn av egenkontrollen samt den yrkesmässiga servicen som vi ställer 

krav på. 
• Egenkontoll och kvitton, vissa fall platsbesök 
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Bilaga 3 - Fullständiga enkätsvar från fråga 6 

Vilka handlingar ska bifogas till ansökan om inrättande av MRV?  

Alternativet annat 

• Produktblad/teknisk beskrivning 
• Kontrollplan efter installation, inte ansökan. Ska även finnas ett egenkontrollprogram på 

fastigheten. 
• Serviceavtal ska inkomma efter att anläggningen har installerats 
• Teknisk beskrivning och CE-märkning 
• Krav på serviceavtal e dyl. för nya verk 
• Teknisk information 
• Serviceavtal 
• En ritning där det framgår var verket skall placeras 
• inget av ovanstående krävs in vid tillståndsgivning 
• Inget av ovanstående om verket är känt av oss sedan innan 
• CE-märkningsdokument 
• Situationsplan, anläggningsbeskrivning, provtagningsresultat/utvärdering av 

reningskapacitet 
• Redovisning av polersteg (för bakterierening) 
• Produktblad där det framkommer reningsförmåga 
• Kopia på serviceavtal. 
• Egenkontrollprogram och platsbesök, funktionstest. 
• Handlingar krävs inte i normalfall 
• I beslutet ges villkor att egenkontroll ska utföras enligt tillverkarens egenkontrollprogram 

samt därutöver efter behov. Protokoll/journalföring från egenkontrollen ska kunna visas 
för tillsynsmyndigheten på begäran. 

• Beskrivning av verkets funktion o uppbyggnad, intyg om att det uppfyller hög skyddsnivå 

och karta för placering 
• Info om reningsverkets funktion, uppnådda reningsnivåer mm. Samt situationsplan med 

utsläppspunkt och val av efterpolering (vilket som regel krävs för att uppnå fullgod 
bakterierening) 

• Nyttjandegraden 
• Situationsplan vart det ska placeras. Grannsamråd.Ekonomiskt motiv varför de inte vill 

separera WC och BDT 
• Vi kräver inte in några speciella handlingar utöver fabrikat, modell samt situationsplan 
• Resultat av CE-märkning 
• Intyg från utförd testning (enl. standard EN-12566-3) av reningsverk. 
• Inget av ovanstående begärs in. 
• Beror på verk. 
• Inget krav 
• Samtliga dessa dokument ska finnas att tillgå. Inte alla behöver skickas in med ansökan. 
• Situationsplan 
• Testresultat 
• VA-utredning 
• Broschyr om minireningsverket, CE-märkning och reningsgrad. 
• Ansökan m. situationsplan och all nödvändig teknisk info. certifieringsunderlag m m 
• Generellt inget av ovanstående 
• Tillverkarens funktionsbeskrivning/produktblad eller liknande 
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Bilaga 4 - Fullständiga enkätsvar från fråga 13 

Om ni svarade JA på ovanstående fråga, vilken typ av efterpolering? 

• Allt från markbädd till grusbädd, lite beroende på omständigheter och vad syftet är 
med efterpoleringen, det vägs även in vad tillverkaren rekommenderar. 

• Annars är en vanlig typ av efterpolering en yta på ca 10 m² bestående av ett 30 cm 
tjockt lager av singel/ makadam. I gruslagret läggs 10 m spridningsledning för att 
fördela vattnet över ytan.Varierar beroende på fabrikat av reningsverk. Vissa 
modeller har egna färdiga efterpoleringslösningar t.ex. Baga. 

• Anpassat till fastigheten, kan vara enklare markbädd, kalkbrunn eller UV-ljus. 
• Beroende av anläggningstyp och förutsättningar på platsen 
• Beroende på förutsättningar. 
• Beroende på mrv, stenkista, polerdike, infiltration, markbädd eller minst singlat dike 
• Beroende på utsläppspunktens känslighet och recipienten. 
• Beror lite på vilken typ av minireningsverk det är: Alla behöver inte efterpolering. 

Efterpolering ser olika ut beroende på varför vi kräver den. Om det är ur hälsosynpunkt 
(smittskydd) så ska den vara utformad för att uppehållstiden ska bli sådan att smittämnen 
dör av. Om det är för att verket har ett bräddavlopp men ingen smittskydd krävs räcker ett 
singeldike eller dagvattenkasetter 

• Beror mycket på platsen/utsläppspunkten, allt från en markbädd till ett enkelt täckt 
singeldike. 

• Beror på förutsättningarna på platsen och situationen i övrigt. Minsta krav är en enkel 
efterpolering på 12 kvadrat med 2 spridarledningar. Detta ska enligt Uponor räcka då det 
är partikelfritt vatten. I många fall byggs infiltrationsanläggningar eller markbäddar 
dimensionerade utefter markförhållandena. 

• Beror på kapaciteten på MRV. Efterpolering för att rena bakterier. 
• Beror på plats och anläggning. Ibland krävs inte regelrätt efterpolering men att utsläppet 

görs diffust eller otillgängligt. 
• Beror på reningsverket, men om det inte renar smittoämnen ska efterpoleringen kunna 

hantera dessa, men som sagt beror på hur utsläppet ser ut. I många fall kanske en mindre 
markbädd funkar, men kommer mycket vatten ut åt gången brukar inte markbädd fungera 

• Den som leverantören rekommenderar. 
• Det avgörs från fall till fall. Det ska vara en anordning som är lämplig för just den platsen 

beroende på skyddsnivå, recipientens känslighet samt hur verket fungerar 
• Det beror på fabrikat på verket. Det ska vara enligt tillverkaren av verkets anvisningar. 

Generellt singeldike, men kan också vara markbädd/infiltration eller UV-lampa. 
• Det beror på typ av verk och skyddsnivå 
• Det beror på var avloppsvattnet släpps ut. Om nära dricksvattenbrunn/badplats etc. ska 

det vara en sandbädd. Om det inte finns något av detta i närheten så räcker det med en 
singelbädd. 

• Det beror på verk och var dessa är placerade. 
• Det beror på vilken typ av verk det är och hur förhållandena ser ut på platsen. I vissa fall 

har det räckt med en stenkista/singelbädd men vanligast är en befintlig eller ny 
infiltration/markbädd. 

• Det finns inget generellt svar för denna fråga. Om efterpolering behövs beror på vilket verk 
det är och var utsläppspunkten är. OM efterpolering behövs gäller samma sak, det finns 
ingen generell universalefterpolering. Ett verk med kontinuerlig reningsprocess är lämpat 
för vissa efterpoleringar medan ett verk med satsvis rening där flera hundra liter vatten 
pumpas ut under bara ett par minuter är lämpat för andra modeller. 

• Det är en individuell bedömning beroende på var utsläppet sker. Vi har flest infiltrationer, 
men även en UV-lampa. 

• Efterbehandling krävs endast i vissa fall. Ex pågrund av närliggande dricksvattentäkter, 
betande djur samt badplatser. 

• Efterpolering i grus- eller sandbädd, kompaktfilter på plats där infiltration är lämplig. 
• Efterpoleringstank, markbädd, grusbädd, UV-ljus, i vissa fall befintlig 
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markbädd/infiltration om den fungerar. 
• En enkel sand- eller grusbädd. 
• En infiltration på minst 10 m² 
• En markbädd eller stenkista beroende på om det är hög eller låg skyddsnivå och ligger 

sjönära. 
• Enbart i vissa fall, om det är extra känsligt område, Natura 2000 eller liknande 
• Enkla efterpoleringar i form av stenkista, singeldike. Vid behov kan vi ställa krav på fullstor 

markbädd (om det är väldigt nära till sjö eller liknande) 
• Enklare form av infiltration, t.ex. 10 dräneringsledning i marken eller liknande. 
• enklare infiltration 
• Enligt tillverkarens anvisningar eller annat godtagbart steg. T.ex. stenkista, äldre 

markrening och resorption. 
• Finns ett reningsverk som klarar av att rena även smittämnen så skulle vi godta detta utan 

efterpolering. I annat fall (vilket än så länge gäller för alla verk i kommunen) krävs 
efterpolering som i de flesta fall utgörs av infiltration eller markbädd. 

• fråga 10 och 12 är svaret ja beroende på behov av skyddsnivå. 
• Helst någon markbaserad rening, främst för bakteriereduktion. 
• I de allra flesta fall kräver vi ett efterpoleringssteg. Det beroende på vilka utsläppsvärden 

verket har naturligtvis. Tillverkaren kan rekommendera efterpolering för sitt verk, beror 
även av recipienten, kan var en enklare bädd efter. 

• I ett ärende om MRV ställdes krav på efterpolering som en liknande stenkista 
• I vattenskyddsområde. Annars är det enbart en rekommendation, dock ska MRV:et inte 

bidra till bakteriell försämring av grundvatten eller ytvatten. 
• Ibland krävs efterpolering, beror på närhet till dricksvattenbrunnar mm. Kan t ex vara en 

mindre markbädd. 
• Ibland, beror på utsläppspunkten och reningsverkets reningsresultat/bakteriereduktion. 
• Infiltration, markbädd eller UV. Men det är inget absolut krav från vår sida på 

efterpolering. Vi tillåter ibland utan efterpolering också. En vanlig lösning är en 
singeldränering för diffus spridning till vägdike eller liknande. Av estetiska skäl försöker vi 
undvika raka rör ut i diken. Det ser lite tråkigt ut och ger lätt upphov till "klagomål" från 
grannar som passerar förbi. Helst bör man dölja utsläppspunkten så att den inte syns av 
estetiska skäl.   

• Infiltration, markbädd, beväxt dike 
• Infiltration, markbädd, grusat dike, damm 
• Infiltrationsanläggning. 
• Inte alltid men för det mesta och det beror på vad tillverkaren har, det kan räcka med UV-

lampa t .ex. eller någon form av bädd konstruktion om det är en känslig miljö. 
• Ja, om det bedöms krävas i det enskilda fallet. Typ beror på verk, lokalisering etc. 
• Jag vill svara, Ja ibland. Det beror på var utströmningspunkten hamnar och om verket 

också klarar kraven på bakteriereduktion. Ibland passar markbädd bäst och ibland har vi 
godkänt UV-lampa eller Polonite-säck. 

• Liten infiltration, ca 10 kvm/hushåll. 
• Markbaserad om det är hög skyddsnivå för hälsoskydd. I normal skyddsnivå för 

hälsoskydd: ok med kalkfilter och filter med leca. 
• Markbädd, infiltration eller fosforfälla 
• Mindre infiltrationsanläggning 
• Många olika typer är tänkbara. Se bilaga/handbok allmänna råd. Även UV-lampa. 
• Någon typ av markbaserad 
• När det handlar om verk som har ett inbyggt kalkfilter kan vi godkänns att man inte har 

efterpolering. Dock vill man då ha ett diffust utsläpp (ej direkt i recipient p.g.a. högt pH) 
mindre markbädd eller infiltration. Kalkfilter (fosforfälla) kan också fungera eftersom pH 
är högt. Ibland godkänns enklare stenkista/sandbädd. 

• Oftast en mindre infiltration/markbädd, ca 10 m2 
• Oftast krävs efterpolering. Oftast väljer fastighetsägaren att lägga ner en mindre bädd. 
• Oftast men inte alltid. Infiltration, UV-lampa, 
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• Om det är hög skyddsnivå utifrån hälsoskydd ska de uppfylla kraven för badvattenkvalité, 
t.ex. uv-lampa eller markbädd. om det är normal skyddsnivå för hälsoskydd räcker det med 
grusat dike eller åkerdränering. 

• Om tillverkaren inte redovisar/redovisar värden som inte uppnår gällande skyddsnivå 
ställer vi krav på efterpolering. Oftast gäller detta efterföljande fosfor- och bakterierening 

• Om vi gör bedömningen att det är hög skyddsnivå för hälsoskydd, så någon typ av 
bakterierening. Om verket klarar hög skyddsnivå enligt standarden, så ställer vi inga krav 
på efterpolering av fosfor. 

• Singelbädd eller annan typ av bädd 
• Stenkista, singlat dike, infiltration el markbädd, mm beror på förhållandena på platsen. 
• Svar från 12: Oftast, bedömning görs i varje enskilt fall, var anläggningen är placerad, 

omgivning etc.Tillägg fråga 10+11: Ställer de kraven för större anläggningar. 
• Svårt att svara på fråga 12. Både ja och nej. Huruvida efterpolering krävs beror på vilken 

typ av MRV det är och hur markförhållanden, vattenförekomster och andra geografiska 
aspekter ser ut på platsen. Bedöms alltid individuellt i varje enskilt fall. 

• Syftet med efterpoleringen är att den ska förhindra direktutsläpp om anläggningen 
missköts samt säkerställa bakteriereningen (hälsoskyddet).En efterpolering av kan även 
vara ett indirekt sätt att säkerställa att anläggningen sköts eftersom annars kan 
efterpoleringen att överbelastas och anläggningen sätta igen och då får 
fastighetsägaren/VU lokalt problem.markbaserad anläggning (kanske något mindre yta än 
trekammaranläggningar). 

• Tät reningsbädd 
• Vanligen en  mindre infiltration 
• vanligtvis infiltration, alternativt vattenförande dike. 
• Varierar ofta är det utifrån vilken typ  
• Varierat beroende på hur känsligt område. Alltifrån markbädd till stenkista. 
• Vi gör det inte alltid. Huvudsakligen vid hög nivå på hälsoskydd och liknande 

omständigheter.De kan i stort sätt välja själva vilken typ men vanligen blir det "tillhörande 
efterpoleringspaket", d.v.s. en mindre infiltration eller markbädd (runt 10 m²). 

• Vi har endast haft ett minireningsverk och där fick de göra en mindre efterpolering/mindre 
infiltration, för att släppa ut vattnet.Det fanns inget vattendrag eller dike i närheten, så vi 
har inte diskuterat frågan om möjligheten att släppa till vattendrag. 

• Vi kräver efterpolering i syfte att klara bakteriereningen samt att ta emot spillvatten vid 
driftstörningar och bräddning. Oftast räcker det med en infiltration eller markbädd. 

• Vi kräver efterpolering om vi bedömer att det är nödvändigt. Typ kan variera efter 
förutsättningarna på platsen. 

• Vi ställer inte ett generell krav utan bedöms från fall till fall. Ofta en mindre 
markbädd/infiltration, UV-ljus eller dylikt, enligt tillverkarens rekommendationer ofta. 

• Vilken som helst; stenkista är OK (om det är normal hälsoskyddsklass) 
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Bilaga 5 - Fullständiga enkätsvar från fråga 17 

Övriga kommentarer på frågorna i enkäten 

• 51-100 anläggningar om man räknar BAGA Easy med bädd. Annars 1-50. 
• Största problemet vid ansökan är bristen på nationellt godkännande av mrv. Jmf med om 

du vill köpa en ny bil då behöver du inte fråga polisen/transportstyrelsen om den här bilen 
är godkänd i din kommun. Och det är inte 290 olika myndigheter som bestämmer. Där har 
samhälle tagit ett ansvar, men för mrv kan vem som helst bygga vad som helst och med fin 
reklam börja kränga det. Visserligen finns ett testsystem 12566-? men om jag fattat rätt, 
innebär inte det att vissa utsläppskrav har godkänts och kommunen kan inte heller neka 
mrv som inte har genomgått testen.Ett bra system ska klara följande: 

• Krav på mrv att klara utsläppsvärden t ex nivå A,B eller C. 
• Central myndighet har aktuell webbsida med godkännanden. 
• Lokal myndighet anger vilken kravnivå som gäller för aktuell fastighet. Om inte sökt mrv 

klarar kravet är det avslag på ansökan. Det är en sak att begära in uppgifter och en annan 
sak att få in dem. Även skrivbordstillsyn tar stora resurser i anspråk när det blir många 
anläggningar. 

• Fastighetsägare som är intresserade av minireningsverk har ofta inställningen att de vill ha 
en "quickfix", förklarar man att minireningsverk innebär mer drift och driftkontroll än 
traditionell markbaserad anläggning så är intresset mer begränsat.  Det kan finnas enstaka 
fastighetsägare som läst reklam för minireningsverk och tror att de innebär bättre rening 
på alla sätt (miljö och hälsoskydd) och därför är intresserade trots merkostnad.  

• Minireningsverksbranschen känns fortfarande inte helt seriös, den kanske mognar med 
tiden men präglas fortfarande av svepande uttalande, förenklade teknikredovisningar och 
svårbedömda kvalitetsredovisningar.I våra kommuner accepteras i allmänhet 
trekammarbrunn + markbaserad rening. Det betyder att minireningsverken har en 
begränsad konkurrensmöjlighet eftersom de är dyrare i inköp och drift och ändå kräver ett 
markbaserat polersteg (även om det är mindre till ytan så kostar det inte så mycket mindre, 
det är ofta grävningen som är kostar). 

• Fråga 12 går inte att svara ja eller nej på eftersom en bedömning i varje enskilt fall alltid 
görs. 

• Fråga 2: Kommunen ligger inte vid kusten men väl i Mälaren. Vattenskyddsområde 
omfattar hela kommunen. Mälaren är vattentäkt för mer än två miljoner människor. 

• Fråga 9: Det går juridiskt sett inte att ställa krav på att avtal ska slutas med tredje part. 
Man kan inte förutsätta att fastighetsägaren har någon att sluta avtal med. 

• Vi skriver i våra beslut att service och underhåll ska utföras av sakkunnig person. 
Dokumentation av service och underhåll ska finnas tillgängligt. Det innebär i praktiken 
samma sak, eftersom en sakkunnig person behöver ha utbildning från leverantören om hur 
anläggningen fungerar. 

• Fråga 9: Vi kräver inte serviceavtal men vi kräver att tillsyn ska ske av person med 
kunskap. 

• Frågeställningar som förmodligen tillämpas väldigt olika mellan olika kommuner. 
Riktlinjer borde tas fram av Hav och vatten samt tillsynsvägledning från Länsstyrelserna. 

• För generella ja/nej frågor, varje prövning är individuell, ex kan efterpolering vara aktuell 
för vissa lokaliseringar och vissa verk osv 

• I vår kommun finns det endast 2 stycken minireningsverk (som jag känner till) varav ett 
har jag godkänt. Då var det inte aktuellt exempelvis att ge tidsbegränsat tillstånd. Enkäten 
är svarad utifrån det sista minireningsverket som fick tillstånd. 

• Jag har roat mig med att ringa runt till olika reningsverkstillverkare några gånger under 
årens lopp och frågat om serviceavtal. Glädjande nog har det då visat sig att mer eller 
mindre 100 % av deras anläggningar i kommunen har serviceavtal. Tack vare detta känns 
tillsynsbehovet från kommunens sida ärligt talat minimalt. Det känns ganska meningslöst 
att tillsyna eventuella markbaserade efterpoleringssteg när det mesta av reningen sker inne 
i själva reningsverket. Bättre då att lägga ner tillsynsresurserna på andra typer av WC-
avlopp. Skulle serviceorganisationerna i framtiden haverera uppstår naturligtvis en annan 
situation som vi får ta tag i då.Vid prövning av avloppsansökan kontrollerar vi att föreslaget 
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reningsverk är CE-märkt och att det placeras så att man inte riskerar att påverka 
närliggande dricksvattenbrunnar. En ritning där det framgår var reningsverket skall 
placeras var grannarnas eventuella dricksvattenbrunnar är belägna skall bifogas ansökan. 

• Det är mycket som händer på avloppsfronten nu för tiden och speciellt när det gäller MRV. 
Kommentar till Fråga 9: Vi kräver att MRV ska ha fackmannamässig kontroll varje år som i 
99% av fallen innebär serviceavtal men kan FÄ visa på kompetens kan de få lösa det själva. 

• Kräver inte att de många teckna serviceavtal, kräver istället att verket ska servas av 
sakkunnig person minst 1 gång/ år.Bedriver ingen tillsyn, skulle dock behövas.  

• Krävs mkt kunskap och bedömningsgrunderna skiljer sig stort mellan område och produkt. 
Har svårt att svara tydligt på vissa frågor då det beror på.Inte alltid så enkelt som ja eller 
nej, är inte svart/vitt område. 

• När det gäller avlopp så måste det alltid vägas in de lokala förutsättningarna i princip kan 
det vara så att t.ex. ett minireningsverk kan släppa spillvatten direkt utan efterpolering på 
en plats men ett likadant verk på en annan plats behöver man ha en "riktig" markbädd 
utförd enligt NVV anvisningar. 

• När det gäller serviceavtal så skriver vi att serviceavtal ska upprättas mellan 
fastighetsägaren och återförsäljare eller likvärdig person. Då vi inte kan ställa krav på att de 
ska ha serviceavtal. 

• När det kommer till MRV så kollar vi om det finns CE-märkning och vilka parametrar CE-
märkningen omfattar. Många tillverkare redovisar enbart miljöbiten (kväve fosfor bod) 
därför ställer vi ofta krav på efterpolering i form av bakteriereducering. Om reningsverket 
uppnår normal skyddsnivå och fastigheten ligger inom hög skyddsnivå så kräver vi 
efterpolering för de parametrar som inte uppnås. 

• På fråga 6: Vi kräver inte in dokumentationen som standard utan när ansökan gäller ett 
mrv som är nytt för oss.Fråga 9: Vi kan inte kräva serviceavtal utan skriver att 
"Anordningens funktion ska kontrolleras minst en gång per år av sakkunnig person" och 
"Serviceavtal bör tecknas". På fråga 12 hade jag velat svara "ibland". Vi gör en bedömning i 
varje enskilt fall om det finns behov av efterpolering eller inte.På fråga 6: Vi kräver inte in 
dokumentationen som standard utan när ansökan gäller ett mrv som är nytt för oss. 

• Resultaten från provtagningarna visar att funktionen beror i stor utsträckning på graden av 
skötsel av verket. 

• Serviceavtal och provtagningar och redovisning av provresultat krävs inte generellt, 
bedöms i det enskilda fallet. 

• Till fråga 5. Nej, men vi kommer att börja snart. Vi sitter just nu och går igenom hur vi ska 
bedriva tillsynen. T.ex. finns material från Miljösamverkan Halland som vi tittar på. (vi är 
fem kommuner med gemensam miljönämnd; Skövde, Hjo, Karlsborg, Tibro och 
Falköping). 
Till fråga 13. Om tillverkaren inte kan garantera t.ex. rening av bakterier så ställer vi krav i 
det enskilda fallet att det ska finnas efterpolering. Efterpoleringen kan ske genom dam, 
våtmark, dike eller infiltration. 

• Vad är ett minireningsverk? 
• Vi anser att tidigare undersökningar bla Kungälvs, visar att mrv är en typ av anläggning 

som inte är så robust som vi önskar....vi har inte resurser att kolla mrv i nuläget. Vi anser 
att markbunden rening är att föredra i de allra flesta fall. Inte minst med tanke på att vi har 
tusentals dåliga avlopp. Skulle vi komma upp i hundratals mrv skulle det troligen medföra 
att allt för många av dem efter några år skulle fungera som enbart slamavskiljare..... 

• Vi godkänner normalt sätt inte MRV för färre än motsvarande 6 hushåll (30 pe). 
• Vi har få minireningsverk i vår lilla kommun. De flesta har fosforfälla som leds till 

stenkista. 
• Vi har goda infiltrationsförhållanden varför vi inte har så många reningsverk. Inga 

minireningsverk har direktutsläpp utan allt vatten infiltreras i enklare infiltrationsbädd. 
• Vi kräver inga speciella handlingar vid ansökan. Det utreds dock om MRV klarar aktuell 

skyddsnivå osv. Det ska tilläggas att MRV är sällsynta i vår kommun. 
• Vi tillåter inte minireningsverk i sammanhang där det planeras mindre än 5 anslutna 

fastigheter, och är verken större vet jag inte om de kan kallas för minireningsverk. 
minireningsverken anses inte robusta nog och kräver sådant underhåll att risken att detta 
inte sköts är överhängande. större verk kan innefattas av samfälligheter och underhåll och 
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kontroll kan skötas på ett annat sätt. tillsyn på en mängd små minireningsverk kan kräva 
stora resureser av en kommun. Serviceavtal kan knytas med "fackman" som kan vara 
granne el liknande. Med villkor i tillstånd kan ingen specifik knytas till serviceavtal. 
Ytterligare argument till ev bristande skötsel. 

• Vi är ett miljöförbund bestående av fem kommuner. Svaren gäller för hela vårt område, 
d.v.s. vi har ännu inte över 200 minireningsverk i någon enskild kommun (tror jag). Om 
något år är vi uppe i över 500 totalt. 

• Vi är ganska skeptiska till minireningsverk för avloppsrening. Vi tror inte att 
fastighetsägarna är tillräckligt intresserade för att klara av att sköta anläggningen. Vi säger 
inte nej när någon söker om att få installera ett verk men vi försöker övertala dom om att 
istället ha något robustare som är enklare att sköta. 

• Vi är gemensam förvaltning för 4 kommuner så vi har alltså mellan 101-200 
minireningsverk fördelat i 4 kommuner. 

• Fråga 9: Serviceavtal kan knytas med ”fackman” som kan vara granne eller liknande. Med 
villkor i tillstånd kan ingen specifik knytas till serviceavtal. Ytterligare argument till ev. 
bristande skötsel.  
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