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Individual sewage around Källsjön, in municipality of 
Sollefteå and municipalities' enforcement work of 
individual sewers. 
 
Per Nieminen 

 
Abstract 
 
Water is essential for our daily life. Despite this, much of our water has become polluted and 
nutrient-enriched. One main factor contributing to the problem are private sewers. In total, 
there are nearly 1 million private sewers in Sweden, which represent one of the largest point 
sources of nitrogen and phosphorus. A survey was carried out to investigate the status of 
private sewers at Källsjön, Sollefteå municipality. In addition, four municipalities around 
Sollefteå have been interviewed about the implementation of legislation concerning private 
sewers. The study shows that sewers around Källsjön are seemingly in relatively good 
condition. However, 36% of the polled property owners have drains that are over 20 years 
old, and the function of these drains can be questioned. Interestingly, many of the surveyed 
property owners do not even know how old their drains are and what type of facility they 
have. Three of four interviewed municipalities are currently not performing any active 
control of private sewers. All municipalities provided information to property owners 
regarding current legislation. The study suggests that municipalities should act proactively to 
establish comprehensive inventories, a first step towards raising the standard of the 
individual sewers. 
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1 Inledning 
 
Människan är beroende av vatten, det är en av våra viktigaste naturresurser och ett av våra 
viktigaste livsmedel. Trots detta har människan misskött denna naturresurs, vilket har lett till 
att vattnet på många ställen blivit förorenat och övergött (Khan och Ansari 2005). Att detta 
problem tas på allvar märks genom att vatten återfinns som en del i de nationella 
miljömålen. Sju av de totalt sexton nationella miljömålen är direkt kopplade till denna 
problematik. Dessa är: Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande 
skogar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård och Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket 2015).  
 
Varje person frambringar varje dygn mellan 150-200 liter spillvatten (NFS 2006:7). Allt detta 
spillvatten måste på något sätt renas innan det släpps ut i naturen igen. Det är därför 
reningsverk är vanliga i hela världen och är ett nödvändigt steg för att inte orenat 
avloppsvatten skall släppas ut i våra vatten. Under de senaste 50 åren har många länder och 
dess kommuner förbättrat reningsverken samt ökat övervakningen av utsläpp för att minska 
volymen obehandlat avloppsvatten (Carey och Migliaccio 2009). Utbyggnaden av 
kommunala reningsverk i Sverige började i stor omfattning under 1970-talet och det 
medförde att utsläppen av övergödande ämnen minskade. Dock återstår även idag problemet 
utsläpp från enskilda avlopp. Faktum är att de enskilda avloppen är en av de största 
punktkällorna till utsläpp av fosfor och kväve och därmed är dessa utsläpp en betydande källa 
till övergödningsproblematiken i våra vatten (Naturvårdsverket 2014).  
 
I dagsläget finns uppemot en miljon enskilda avlopp i Sverige (Havs- och vattenmyndigheten 
2012). Enskilda avlopp är mindre reningsanläggningar för ett eller ett fåtal bostäder som inte 
är anslutna till det kommunala avloppsnätet (Naturvårdsverket 2008). De enskilda avloppen 
medför höga utsläpp av kväve och fosfor som bidrar till förändringar i vattnen. 
Förändringarna visar sig genom algblomningar, att siktdjupet minskar och syrehalten i 
vattnen minskar vilket kan leda till ändrad artsammansättning i vattnet (Naturvårdsverket 
2014). Enligt siffror från 2005 släpps det ut ungefär 1200 ton kväve per år och 260 ton fosfor 
per år från de enskilda avloppen i Sverige. Detta är mycket om man jämför med det totala 
utsläppet från de kommunala reningsverken som är 1800 ton kväve och 360 ton fosfor per år 
(Naturvårdsverkets 2008). 
 
Förutom miljöproblematiken så är även orenat avloppsvatten problem för människors hälsa. 
En fekal påverkan på vattnet leder till att en mängd olika mikrobakteriella patogena 
organismer såsom kolibakterier, Escherichia coli och Clostridium perfringens släpps ut i 
vattnet. Dessa kan orsaka smittoutbrott via vattnet och därför bör tillräcklig rening av 
avloppsvattnet vara prioriterat för att slippa utbrott (Ajonina et al. 2015). 
 

1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur statusen är på de enskilda avloppen hos 
fastigheterna omkring Källsjön, Sollefteå kommun. Utöver detta ingår även att undersöka 
hur de närliggande inlandskommunerna kring Sollefteå arbetar för att lagstiftningen kring de 
enskilda avloppen efterföljs. I dagsläget råder det stor variation mellan olika kommuner i hur 
efterlevnaden av lagstiftningen kontrolleras.  
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1.2 Frågeställningar:  
För att besvara syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Hur är statusen på de enskilda avloppen på fastigheterna kring Källsjön idag? 

 Hur stor påverkan är det på Källsjön i dagsläget jämfört med ett potentiellt naturligt 
tillstånd, med avseende på näringskoncentrationen? 

 Vad gör inlandskommunerna som är närbelägna kring Sollefteå för att lagstiftningen kring 
enskilda avlopp efterföljs? 

1.3 Avgränsning 
Den här studien avgränsades till att kontrollera statusen på de enskilda avloppen vid 
Källsjön, Sollefteå kommun. Enkäterna skickades således enbart att ut till de fastigheter som 
var belägna kring Källsjön. Den kvalitativa intervjustudien begränsades till kommunerna 
Sollefteå, Ånge, Strömsund och Ragunda. Till frågeställningen om näringskoncentrationen 
användes endast data från VISS samt data som Sollefteå kommun hade och därmed 
genomfördes inga egna provtagningar i fält. Arbetet berör inte heller hur de olika 
reningsteknikerna för enskilda avlopp fungerar i detalj.  
 

2 Material och Metod 
 

2.1 Områdesbeskrivning 
Källsjön är en sjö med en area på 2 km2 som ligger i Sollefteå kommun, Västernorrlands län 
(VISS 2015a). Intill sjön ligger 69 fritids och permanentbostäder, där flertalet ligger 
strandnära. Avloppslösningarna vid fastigheterna är enskilda avlopp då fastigheterna inte är 
anslutna till det kommunala avloppsnätet i Sollefteå kommun och en undersökning av 
standarden på dessa avlopp är därför önskvärd av kommunen (Bäckman 2015). Knäsjön, 
som används som referenssjö med avseende på näringskoncentrationen, ligger också i 
Sollefteå kommun och har en area på 2 km2 (VISS 2015b). Till skillnad från Källsjön ligger 
det endast ett fåtal fastigheter kring Knäsjön och det borde därför inte ske en lika stor 
påverkan från enskilda avlopp där.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Översiktskartor över Källsjön (vänster) och Knäsjön (höger, Geodata 2015). 
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2.2 Enkätstudie 
Enkätstudien genomfördes i form av en kvantitativ analys. En enkät innehållande 10 frågor 
skapades och skickades ut tillsammans med ett följebrev (bilaga 1) till totalt 69 fastigheter 
kring Källsjön, Sollefteå kommun. Aktuella fastigheter togs fram genom Sollefteå kommuns 
GIS-program (geografiskt informationssystem) vid namn Solen. Fastigheterna som berördes 
av enkätstudien var fastigheter med adress och någon form av hushåll vid Källsjön, därmed 
berördes både fritidsboenden och permanentbostäder av studien. Skogsfastigheter utan hus 
och adress sorterades bort då dessa inte ansågs beröras av studien.  

2.3 Vattenkemidata 
VISS karttjänst (2015a, 2015b) användes för att inhämta data för de båda sjöarna i studien, 
Källsjön och Knäsjön. De ingående parametrarna som hämtades från VISS var: övergödning 
och syrefattiga förhållanden, övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen, näringsämnen, 
ljusförhållanden, syrgasförhållanden, försurning, ekologisk status och kemisk status. 

2.4 Intervjuer 
Fyra förutbestämda kommuner intervjuades, dessa kommuner var Sollefteå, Strömsund, 
Ragunda samt Ånge. Intervjun, vilken var en kvalitativ datainsamlingsmetod, skedde med tre 
förutbestämda frågor: 

 Arbetar ni aktivt med tillsyn och föreläggande på enskilda avlopp? 

 Sker det någon kommunikation med fastighetsägare angående aktuell lagstiftning? 

 Vad är det som styr att tillsynen genomförs alternativt inte genomförs? 
 
Frågorna skickades ut via mejl i förväg till de ovan nämnda kommunerna, därefter 
intervjuades kommunerna via telefon. Totalt intervjuades fyra miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, som hade kunskap angående arbetet med enskilda avlopp inom 
kommunen.  
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3 Resultat 

3.1 Resultat av enkätstudier 
31 av de totalt 69 enkäterna som skickades ut kom tillbaka, vilket ger en svarsfrekvens på  
45 %. Av de tillbakaskickade enkäterna så var 30 av 31 hushåll fritidsboenden, inga var 
permanentbostäder och vid en enkät var inget alternativ ifyllt (figur 2 a). 27 fastigheter 
används endast under sommaren, två stycken använder fastigheten året runt och två stycken 
angav ej när de använder fastigheten (figur 2 b). I figur 2 c framgår det att det är en stor 
spridning på hur många dagar per år fastigheterna används. Antal dagar som fastigheterna 
används varierar mellan 0 och 200 dagar per år. 
 
Antal personnätter vid bostaden varierade mellan 0 och 300 nätter per år. Totalt nio 
fastigheter angav att de hade fler än 101 personnätter vid fastigheten per år. De fastigheter 
som hade mindre än 100 personnätter per år vid fastigheten var totalt 17 stycken (figur 2 d). 
 
  
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Enkätstudiens resultat. Stapeldiagrammen visar resultatet från följande frågor: a) Hur används huset? b) 
När används huset? c) Antar dagar per år? d) Antal personnätter per år vid huset? 
 

Majoriteten av fastigheterna angav att man har vatten indraget i huset (figur 3 a).  På frågan 
om vilken ålder det är på avloppsanläggningen (figur 3 b) blev det en relativt jämn fördelning 
mellan de olika svarsalternativen. Frågan hade svarsalternativ graderade mellan 0 och 30 år, 
samt ett alternativ för dem som inte visste hur gammalt avloppet är. Huvuddelen av alla 
fastigheterna som besvarade enkäten har avlopp installerad, detta framgår av figur 3 c. Figur 
3 d visar vilken typ av slamavskiljare fastigheterna vid Källsjön har. I figuren framgår det att 
majoriteten av fastigheterna har antingen sluten tank eller trekammarbrunn (totalt 62 %). De 
resterande 38 procenten av fastigheterna är jämt fördelade mellan tvåkammarbrunn, 
enkammarbrunn, annan lösning, vet ej samt alternativet har ingen slamavskiljning. 
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Figur 3. Enkätstudiens resultat. Cirkeldiagrammen visar resultat från följade frågor: a) Har ni vatten indraget? b) 
Hur gammal är avloppsanläggningen? c) Har huset avlopp? d) Slamavskiljare består av. 
 

I figur 4 a visas resultatet på frågan om hur ytterligare rening sker av avloppsvattnet. Störst 
andel av fastigheterna har antingen markbädd eller infiltration (totalt 62 %). Resten av 
fastigheterna har antingen minireningsverk, stenkista eller ingen ytterligare rening av 
vattnet. Några få procent av de tillfrågade valde att inte svara på denna fråga. Av figur 4 b 
framgår det att marken är den största mottagaren av vattnet efter reningen (60 %), därefter 
är det jämt fördelat mellan dike, bäck, sjö, ej angivet, annat och vet ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Enkätstudiens resultat. Cirkeldiagrammen visar resultat från följande frågor: a) Ytterligare rening sker 
genom b) Vart leds vattnet efter reningen? 
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Figur 5 a visar vilken typ av vatten avloppsanläggningen hanterar. Tio stycken av hushållen 
vid Källsjön saknar avlopp, åtta stycken har endast BDT- vatten (bad-, disk- och tvättvatten) 
och 14 hushåll har blandat avloppsvatten. Av de hushåll som hade avlopp tyckte alla att 
avloppets funktion var tillfredställande och ingen tyckte att funktionen var otillfredställande 
(figur 5 b). 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Enkätstudiens resultat. a) Typ av avloppsanläggningen som finns installerad i huset. b) Sammanställning 
av svaren på frågan: Hur upplever du att avloppsanläggningen fungerar? 
 

3.2 Jämförelse i ekoligisk status - och näringsstatus mellan Källsjön och 
Knäsjön 
Tabell 1 visar vattenkemidata från de båda sjöarna Källsjön och Knäsjön. Åtta olika 
parametrar ingår, där sjöarna har liknande egenskaper i alla parametrar utom en, nämligen 
försurning. Källsjön har hög försurning medans Knäsjön endast har måttlig försurning. 
 
 
Tabell 1. Tabellen visar en jämförelse mellan Källsjön och Knäsjön, Sollefteå kommun. Data till tabellen är hämtat 
från VISS, som gjort en typklassning av sjöarna utifrån referenssjöar (2015 a, 2015 b). 

 

3.3 Intervju med kommuner 
Resultatet från intervjuerna redovisas nedan i löpande text. Texten är uppdelad efter 
respektive huvudfråga som miljöinspektörerna intervjuades utifrån.  
 
Arbetar ni aktivt med tillsyn och föreläggande på enskilda avlopp? 
Endast en av fyra kommuner arbetar i dagsläget aktivt med tillsyn på enskilda avlopp. Av de 
tre som inte i dagsläget arbetar aktivt med tillsyn skulle en av dessa börja med tillsyn i 
sommar och de resterande två hade inget startdatum för inventeringen i dagsläget. 
Den kommun som i dag bedriver aktiv tillsyn gör detta på prioriterade områden såsom intill 
naturskyddsområden, övergödda sjöar och tätbefolkade områden.  

     
Källsjön 

 
 Knäsjön 

 Övergödning och syrefattiga förhållanden Nej 
 

 Nej 
 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen Nej 

 
 Nej 

 Näringsämnen 
   

God 
 

 God 
 Ljusförhållanden 

   
Ej klassad 

 
 Ej klassad 

 Syrgasförhållanden 
   

Ej klassad 
 

 Ej klassad 
 Försurning 

   
Hög 

 
 Måttlig 

 Ekologisk status 
   

Måttlig 
 

 Måttlig 
 Kemisk status 

   
Uppnår ej god  Uppnår ej god 
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Värt att nämna är att denna kommun har kommit långt i sin inventering och tillsyn på 
enskilda avlopp då kommunen i fråga startade med sin tillsyn redan år 2009.  
En kommun beskrev att de utför tillsyn genom information från slamtömmarna. Dessa ger 
information om dåliga avlopp, vilka exempelvis kan vara där det sker ett tydligt utsläpp till 
mark eller vatten från avloppsanläggningen.  
 
Antalet enskilda avlopp i kommunerna varierade mellan 1500 och 4000 stycken. En 
kommun angav att de hade ca 1500 avlopp, två kommuner angav ca 3000 enskilda avlopp i 
kommunen och en kommun angav att de hade ca 4000 enskilda avlopp. 
 
Sker det någon kommunikation med fastighetsägare angående aktuell 
lagstiftning? 
Alla kommuner har någon form av information till fastighetsägare angående den aktuella 
lagstiftningen. Dock var det varierande hur denna information gavs. Alla kommunerna gav 
information i samband med tillståndsprövningar, men endast en kommun arbetade aktivt 
med att sprida information angående lagstiftningen.  
 
Kommunen som aktivt spred information gjorde detta dels genom information i det utskick 
som gjordes inför varje tillsynsbesök, men även genom speciella informationsinsatser. 
Informationsinsatserna hade hittills genomförts i form av träffar i en bygdegård samt genom 
en speciell avlopps- och energimässa.  
 
Vad är det som styr att tillsynen genomförs alternativt inte genomförs? 
Två av tre kommuner som inte genomförde någon aktiv inventering eller tillsyn av enskilda 
avlopp menade att det främst är resurser, tid och ekonomi som styr att inte inventeringen 
genomförts ännu.  
 
En av de tillfrågande kommunerna beskrev att det inte var prioriterat från politiskt håll att 
genomföra någon tillsyn och därför inte inkluderat i verksamhetsplanen. 
 
Kommunen som i dagsläget genomför aktiv tillsyn beskrev att inventeringen genomförs 
eftersom politikerna ser nyttan med inventeringen. Inventeringen var ett prioriterat område 
på miljöförvaltningen i kommunen.  
 

4 Diskussion 
 

4.1 Resultat av enkätstudien 
Enkäten skickades ut till totalt 69 fastigheter och av dessa svarade 31 stycken, vilket gav en 
svarsfrekvens på 45 %. Ingen påminnelse angående enkäten skickades ut till fastighetsägarna 
då svarsfrekvensen ansågs vara godkänd. Det är svårt att veta vilka som svarat på enkäten. 
Möjligtvis är det de som anser sig ha god status på sin avloppsanläggning och därmed inte 
har något att dölja som har svarat. Dock var enkäten anonym så förhoppningsvis är 
spridningen på de svarande bra då fastighetsägarna inte behövde känna att deras svar kunde 
spåras till just deras fastighet.  
 
Fastigheterna kring Källsjön ligger väldigt nära sjökanten (figur 1). Denna placering kan 
medföra problem för fastighetsägare med en enskild avloppsanläggning samt för miljön. 
Enligt Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2006:7) skall lokaliseringen av 
avloppsanläggningen ske så att det blir minsta möjliga påverkan på recipienten, vilket även 
är förenligt med andra kapitlets fjärde § miljöbalken (SFS 1998:808). Vidare beskrivs att 
ytterkanten på en avloppsanläggning inte skall ligga närmare än 10 meter från ett ytvatten 
eller dike, men helst 30 meter ifrån, med undantag från utloppsledningar. Detta borde då 
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kunna innebära problem för de fastigheterna med tomt nära vattnet. Som exempel behöver 
en markbädd ca 20-50 m2 för att fungera optimalt och måste anpassas efter vilken typ av 
avloppsvatten det är, antal personer, markförhållanden samt eventuella försiktighetsmått 
(Avloppsguiden 2015). Ifall avloppsanläggningen placeras för nära sjökanten finns risken att 
orenat avloppsvatten kommer ut i vattnet och miljöproblem kan uppstå.  
 
Ett fritidshus kan ha stor variation i antalet personnätter med exempelvis många gäster vid 
några tillfällen. Naturvårdsverket (2003) nämner att en avloppsanläggning bör anpassas 
efter antalet personer i hushållet. De fastighetsägare som tillbringar många dagar samt har 
många personnätter vid sin fastighet (figur 2c och 2d) bör därmed ha anpassat sin 
avloppsanläggning för de variationer och belastningar som anläggningen kan utsättas för. 
Varje person frambringar mellan 150-200 liter spillvatten varje dygn (NFS 2006:7), så 
antalet personer och personnätter vid fastigheten har stor betydelse för mängden 
avloppsvatten. Avloppet måste även anpassas efter vilket typ av avloppsvatten som skall 
renas. En fastighet med vattentoalett ansluten har ett så kallat blandat avloppsvatten, för 
dessa krävs en bättre rening än för BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) (NFS 2006:7). 
Vid studerande av resultatet från enkätundersökningen kan man se att en stor del av 
fastigheterna har blandat avloppsvatten (figur 5a). Det blandade avloppsvatten är en stor 
bidragande orsak till tidigare nämnd problematik och det ställs därför högre krav på dessa 
avlopp (Naturvårdsverket 2008).  
 
I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydds (FMH) 12 § finns det ett 
minimikrav på att avloppsvatten måste genomgå längre rening än enbart slamavskiljning 
(SFS 1998:899). Ett orenat avloppsvatten kan leda till övergödningsproblematik samt 
olägenhet för människors hälsa (Ajonina et al. 2015, Naturvårdsverket 2014). I figur 3d kan 
man utläsa att 10 % av de tillfrågade fastigheterna i enkätundersökningen saknar 
slamavskiljning. Vidare i figur 4a visas att 14 % av de tillfrågade inte har någon 
efterbehandling av avloppsvattnet. Detta medför att minst 14 % av fastigheterna inte klarar 
de lagkrav som ställs då dessa inte har någon efterbehandling av avloppsvattnet och därmed 
släpper ut orenat avloppsvatten.  
 
Även åldern på en avloppsanläggning kan påverka reningsgraden av avloppsvattnet. Äldre 
avloppsanläggningar verkar vara ett problem vid Källsjön då hela 36 % av de tillfrågade 
fastigheterna har avloppsanläggningar som är äldre än 20 år (figur 3b). Naturvårdsverket 
(2004b) beskriver att funktionen hos avlopp som är över 20 år kan ha försämrats avsevärt. 
Exempelvis kan fosforreduktionen hos en markbädd endast ligga på ungefär 25 % vid en 10 
till 20 år gammal avloppsanläggning (Naturvårdsverket 2003). Detta medför att över en 
tredjedel av Källsjöns fastigheter inte förväntas uppnå de krav som ställs på en 
avloppsanläggning. Det framgår dock av figuren (figur 3b) att 43 % har ett avlopp som är 
modernare än 10 år, vilket måste anses som en bra siffra.  
 
Det finns sätt att minska utsläppet av kväve och fosfor från avloppsanläggningen. 
Naturvårdsverket (2008) nämner att en urinsorterande avloppslösning, ofta en sluten tank, 
är en bra lösning för att minska utsläpp av fosfor och kväve från avloppsanläggningar. 
Faktum är att en urinseparerande lösning släpper ut ungefär 80 procent mindre kväve och ca 
50 % mindre fosfor än en avloppsanläggning som belastas med blandat avloppsvatten. Bland 
de tillfrågade fastigheterna vid Källsjön så har 28 % en sluten tank för slamavskiljningen 
(figur 3d). Detta måste anses som en bra siffra, med tanke på att detta vatten då inte kommer 
att belasta recipienten, som är sjön i detta fall. Dock måste den slutna tanken tömmas 
regelbundet, vilket kan bli relativt ofta om det är många personer vid fastigheten och ifall en 
liten tank används.  
 
Det är anmärkningsvärt att relativt många av de tillfrågade fastighetsägarna inte har kunskap 
om sin avloppsanläggning. 17 % vet inte hur gammal deras avloppsanläggning är (figur 3 b), 
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5 % vet inte vilken typ av slamavskiljare som används (figur 3 d) samt att det är 5 % som inte 
vet vart vattnet leds efter reningen. Därtill alla som inte har angivit något av alternativen, av 
okunskap eller av slarv. I miljöbalkens (SFS 1998:808) andra kapitels andra § står det 
angivet att alla som bedriver en verksamhet skall skaffa sig den kunskap som krävs för att 
skydda människa och miljö mot olägenheter. Vidare i nionde kapitlets sjunde § (SFS 
1998:808) anges det att avloppsvatten skall renas så att ingen olägenhet för människorna 
hälsa eller miljö uppstår. Flertalet fastighetsägare strider med andra ord i dagsläget mot 
gällande regelverk angående enskilda avlopp eftersom de anger att de inte vet hur gammal 
deras avloppsanläggning är, vilken typ av slamavskiljare de har eller vart vattnet leds efter 
reningen.  
 
Vart vattnet leds efter reningen har också betydelse. Naturvårdsverket (2003) nämner att 
utsläppspunkten skall placeras så att risken för exponering minimeras. Detta kan vara 
exempelvis täckt dike, inhägnat område, eller i marken. Dock nämns att utsläpp i mark inte 
skall användas där risk för frysning i marken förekommer. I figur 4 b framgår det att just 
marken är den dominerade mottagaren för avloppsvattnet. Så detta kan då bli ett problem 
om marken fryser. Noterbart är även att ett direkt utsläpp till bäck och sjö förekommer. Om 
inte dessa utsläppspunkter är avskärmade på något sätt så kan troligtvis människor och djur 
exponeras relativt lätt där.  
 
Vid Källsjön har 68 % av fastigheterna indraget vatten (figur 3 a). Dock framgår det inte ifall 
det är drickvatten från borrad brunn alternativt endast sjövatten avsett för disk och tvätt. 
Dricksvatten kan bli förorenat av dåligt renat avloppsvatten. Detta kan ske ifall 
dricksvattenbrunnen är placerad på ett olämpligt ställe i förhållande till avloppsanläggningen 
samt att det sker en dålig rening av avloppsvattnet. Detta kan då leda till att människor och 
djur drabbas av smittoutbrott av de mikrobakteriella patogena organismer som i många fall 
finns i avloppsvatten (Ajonina et al. 2015). 
 
Alla som har avlopp vid sin fastighet svarade att funktionen var tillfredställande (figur 5b). 
Frågan är då vad de tycker är tillfredställande? Har personerna i undersökningen så bra 
standard på sina avlopp eller är det enbart att de blir av med avloppsvattnet? 
Fastighetsägarna ser antagligen fördelarna med att de blir av med avloppsvattnet utan att det 
uppkommer någon lukt vid bostaden. Men troligtvis är det få som vet om deras 
avloppsanläggning har en godtagbar funktion ur en miljö- och hälsomässig synvinkel. 
Eftersom det bevisligen är några av avloppen som inte uppfyller lagkraven kring enskilda 
avlopp så borde inte dessa fastighetsägare tycka att funktionen är tillfredställande. Dessa 
kanske inte vet att funktionen är undermålig alternativt är de enbart nöjda över att 
avloppsvattnet försvinner. 
 
Vid tidigare studier har det konstaterats att många enskilda avlopp har en dålig funktion och 
alltså inte enbart vid Källsjön. Engström (2014) beskriver att många av de enskilda avloppen 
i Nordmalings kommun är dåliga. I studien framgick det att nästan 60 % av fastigheterna har 
enskilda avlopp som inte förväntas klara funktionskraven. Detta kan relateras till 
Naturvårdsverkets (2004 a) siffror från 2004 där det framgår att ungefär 40 procent av de 
enskilda avloppen i Sverige är underkända. Både myndigheter och privatpersoner måste ta 
tag i detta problem. Förslagsvis borde myndigheterna i Sverige utreda möjligheten till att de 
enskilda avloppen byts ut mot kommunala avloppssystem, där så är möjligt. Detta måste 
såklart anses rimligt både ut kostnadssynpunkt samt ur rimlighetssynpunkt för att 
genomföras. Men det skulle säkerligen göra en stor nytta för miljön ifall så skedde.  

 

4.2 Jämförelse mellan Källsjön och Knäsjön 
För att ta reda på avloppens påverkan på Källsjön med avseende på näringskoncentrationen, 
valdes en referenssjö ut. Sjön som valdes ut har i dagsläget endast ett fåtal fastigheter (VISS 



 
10 

 

2015b) och borde på så sätt påverkas mindre av utsläpp från enskilda avlopp. Data till 
jämförelsen togs fram via VISS (Vatteninformationssystem Sverige), som är databas för 
klassningar av vatten inom Sverige. Av de data som finns tillgängligt skulle det inte vara en 
märkbar skillnad mellan sjöarna (tabell 1). I tabellen kan man utläsa att sjöarna endast skiljer 
sig på en punkt, nämligen försurning. Enligt VISS klassning skall Källsjön ha hög försurning 
medans Knäsjön endast har måttlig försurning. Naturvårdsverket (2002) beskriver att de 
främsta orsakerna till försurning är nedfallet av svavel och kväve, samt skogsavverkningar. 
Detta tyder på att de enskilda avloppen inte är anledningen till den ökade försurningen. Men 
eftersom ingen mer ingående studie gjorts om vilka källor som bidrar till försurningen i 
Källsjön så kan inga ytterligare slutsatser dras om detta. 
 
Anmärkningsvärt är att det inte finns mer data för dessa sjöar. Det är tydligt att det inte sker 
någon mer detaljerad miljöövervakning i dagsläget av dessa två sjöar, varken av kommunen 
eller av någon annan myndighet. Många av de nationella miljömålen är direkt kopplade till 
vatten (Naturvårdsverket 2015) och miljöövervakning borde vara ett prioriterat område för 
att kunna veta vilka insatser som skall genomföras. Sverige har mer än 100 000 sjöar som är 
större än 1 hektar (Vattenmyndigheterna 2013) och det är då nästan omöjligt att ha en bra 
miljöövervakning på alla sjöar. Däremot skriver vattenmyndigheterna (2013) att det endast 
sker en operativ övervakning i 16 % av sjöarna samt kontrollerande övervakning i 26 % av 
sjöarna, vilket kan tyckas vara i underkant.  
 
I nationella kalkdatabasen (2015) framgår det att både Knäsjön och Källsjön kalkas. 
Naturvårdsverket (2010) beskriver att målet med kalkning är att motverka försurningens 
negativa effekt på växt- och djurlivet i sjön. Enligt nationella kalkdatabasen (2015) så började 
Knäsjön att kalkas år 1986 och Källsjön började kalkas år 1987. Detta tyder ändå på att en 
viss miljöövervakning sker av dessa två sjöar då beslutet togs att börja kalka dessa två sjöar 
under 80-talet, för att motverka försurningen. Enligt nationella kalkdatabasen (2015) är 
kalkningen av Källsjön vilande medans Knäsjön har en pågående kalkning. Detta är inte 
förenligt med de resultat som visas i tabell 1, där Källsjön har hög försurning. Om Källsjön 
har en hög försurning borde sjön kalkas för att motverka detta och inte ha en vilande 
kalkning. Att kalkningen är vilande kan vara en bidragande faktor till att Källsjön har hög 
försurning. 
 
Med de data som finns tillgängliga för Källsjön och Knäsjön är det svårt att dra några vidare 
slutsatser angående de enskilda avloppens påverkan på näringskoncentrationen. För att 
vidare besvara frågeställningen skulle en noggrannare provtagning i fält behöva genomföras. 
Dock med de data som presenteras i tabell 1 så skulle det inte vara någon märkbar skillnad 
mellan sjöarna med avseende på näringskoncentrationen.  
 

4.3 Intervjustudiens resultat 
I de intervjuade kommunerna finns det mellan 1500 och 4000 enskilda avlopp. I resultatet 
framgår att det är en stor spridning på hur långt dessa fyra kommuner har kommit i sin 
inventering. En av kommunerna har kommit långt i sin inventering och de andra tre har inte 
börjat alternativt är i upp starten av inventeringen. Det är anmärkningsvärt att tre av de fyra 
kommunerna inte i dagsläget inte bedriver någon aktiv tillsyn på befintliga enskilda 
avloppsanläggningar.  
 
Enligt vad som kom fram under intervjuerna anges främst tid, resurser och prioriteringar 
som den främsta orsaken till varför inte en inventering har påbörjats hos kommunerna. Jag 
anser att kommuner borde göra mer åt problematiken än vad som görs i dagsläget. En studie 
som gjorts i England och Wales visar att övergödningen har fler konsekvenser än enbart 
övergödning och hälsoproblem (Pretty et al. 2003). Faktum är att övergödningen kostar stora 
summor pengar. De stora kostnaderna beror exempelvis på reducerat värde på strandnära 
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fastigheter och merkostnader för mer ingående rening av drickvatten men även minskat 
värde för rekreations- och turistnäringen. Det faktum att problematiken med övergödningen 
kostar pengar kan vara positiv ur en annan synvinkel. Detta kan få de styrande inom 
kommunerna att prioritera en inventering av enskilda avlopp. Enskilda avlopp en av de 
största punktkällorna till övergödning (Naturvårdsverket 2014), så en aktiv tillsyn av dessa 
kan vara mycket positiv om det leder till att standarden blir bättre och utsläppen minskar. 
 
Ungefär 40 % av de enskilda avloppen i Sverige beräknas vara underkända (Naturvårdsverket 
2004a). Detta medför att kommuner och andra styrande myndigheter har ett stort arbete 
framför sig. Eftersom det finns uppemot en miljon enskilda avlopp i Sverige (Havs- och 
vattenmyndigheten 2012) så medför det att ungefär 400 000 avlopp beräknas vara 
underkända. Dessa avlopp måste inventeras och förbättras så att de uppnår en godtagbar 
funktion. Detta kräver så klart både tid och resurser, något som de intervjuade kommunerna 
nämnde som anledningen till att inte inventeringen genomfördes. 
 
Havs och vattenmyndigheten (2013) beskriver att åtgärdstakten för de enskilda avloppen är 
dålig. Idag åtgärdas ungefär 1-2 % av Sveriges underkända avlopp varje år, vilket medför att 
det skulle ta omkring 70 år för att åtgärda alla underkända avloppsanläggningar. Eftersom 
livslängden på ett enskilt avlopp är ungefär 20 år (Naturvårdsverket 2004b) så är 70 år 
alldeles för lång tid. Det är tydligt att inventeringen måste ske i betydligt raskare takt om 
problematiken skall undvikas. Målet är i dagsläget är att åtgärdstaken skall ligga på 5 % 
(Havs och vattenmyndigheten 2013), vilket måste anses som betydligt bättre än dagens 1-2 
%. Havs och vattenmyndigheten (2013) skriver även att olika typer av styrmedel kan införas 
för att förbättra åtgärdstakten för enskilda avlopp. Som exempel på dessa nämns 
avloppsdeklaration, en recipientskatt med skattebefrielse och olika bidragssystem. Någon 
form av styrmedel måste ses som en positiv åtgärd, detta borde skynda på åtgärdstakten. 
Styrmedel av något slag skulle möjligtvis få fastighetsägarna att engagera sig mer i 
problematiken ifall en förbättringsåtgärd skulle vara gynnsam ur fastighetsägarens synpunkt.  
 
Som framgick av enkätstudien verkar det råda viss okunskap hos fastighetsägare angående 
lagstiftningen kring enskilda avlopp. Alla kommuner ger fastighetsägare någon form av 
information angående lagstiftningen i dagsläget, dock varierar det hur den ges. Kommunerna 
borde kanske vara mer aktiv i sin informationsutlämning, detta med tanke på den rådande 
okunskapen. En ökad kunskap hos fastighetsägarna skulle kunna bidra till att statusen på de 
enskilda avloppen förbättras. 
 

4.4 Val av metod 
Valet av metod för frågeställningen angående statusen på de enskilda avloppen kan 
diskuteras. I denna studie valdes inventeringen att göras i form av en enkätundersökning. 
Risken vid en enkätstudie är att svarsfrekvensen blir låg, vilket skulle leda till att resultatet 
endast skulle omfatta ett fåtal fastigheter. Studien kunde ha genomförts genom en fältstudie 
av avloppen vid Källsjön för att få klarare bild av vilka avloppslösningar fastigheterna vid 
sjön innehar. Dock skulle en fältinventering varit betydligt mer omfattande och tidskrävande 
än en enkätstudie. Enkätstudiens resultat måste ändå ses som ett bra underlag för vidare 
inventering av avloppen kring Källsjön. 
 
En intressant fråga som kunde ha adderats till enkätstudien är ifall det skett några 
smittoutbrott vid fastigheten, och om fastighetsägarna trodde att detta kunde ha en koppling 
till avloppsvattnet. Som tidigare beskrivits så kan orenat avloppsvatten smitta dricksvatten, 
och det vore intressant att veta om detta någon gång har skett vid Källsjön. 
  
Intervju studien genomfördes via telefon, vilket medförde att problemet med tid och rum 
frångicks. Till skillnad från om intervjudelen skulle ha genomföras via mejl så tillät 
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telefonintervjun en diskussion med de berörda personerna. Detta medförde att eventuella 
oklarheter kunde redas ut direkt och att frågorna förstods på rätt sätt. Under dessa intervjuer 
skedde dokumentation under samtalet med noteringar på dator. I direkt anslutning till 
intervjun gjordes en sammanställning av svaren. Att frågorna skickades ut till 
intervjupersonerna i förväg kan ses som positivt. Personerna i fråga kunde då i lugn och ro 
tänka igenom frågorna innan intervjun via telefon genomfördes. Kontakt togs med personer 
som arbetar med enskilda avlopp på respektive kommun. Detta medförde att personerna i 
intervjun utan problem kunde svara på frågorna eftersom dem är insatta i kommunens 
arbete med de enskilda avloppen. 
 

5 Slutsatser 
 
Av den här studien kan flertalet olika slutsatser dras;  

 Statusen på de enskilda avloppen vid Källsjön är varierande. Många av avloppen bedöms 
vara godkända. Dock har 36 % av fastigheterna avloppssystem som är äldre än 20 år samt 
att 14 % av fastigheterna har för dålig rening av avloppsvattnet. Dessa måste anses som 
icke funktionsdugliga.  

 Flertalet fastighetsägare har dålig kunskap om deras avloppsanläggning. 

 Det sker i dagsläget för lite inventering av enskilda avlopp. Kommunerna har för lite 
resurser och det är för tillfället inte prioriterat av kommunerna att inventera enskilda 
avlopp. 

 Det finns relativt lite vattenkemidata tillgängligt för Källsjön och Knäsjön, Sollefteå 
kommun.  

 

6 Förslag till fortsatta studier 
 
Av de slutsatser som dras av detta arbete kan vidare studier vara av intresse. Förslag på 
kompletterande studier är: 

 Fördjupad inventering av avloppen vid Källsjön i fält. 

 Vattenprovtagningar vid Källsjön för att öka miljöövervakningen av sjön och på så sätt få 
kompletterande resultat angående näringskoncentrationen. 

 Kunskapsöversikt hos fastighetsägare angående enskilda avlopp och aktuell lagstiftning 
kring området. 

 En djupare undersökning av hur kommuner i Sverige jobbar med inventering av avlopp. 
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Bilaga 1 – Enkät och följebrev 
 
Enkät angående enskilda avlopp vid Källsjön – Sollefteå kommun 
DNR 0270.15.520 (Miljö) 

 
1. Hur används huset? 
          Permanentbostad 
          Fritidshus, antal dagar/ år ___________         Sommartid               Året runt  
 
2. Antal personnätter/år vid huset, ca: ____________________ 
 
3. Har ni vatten indraget? 
 
          Ja 
          Nej 
 
4. Vilka installationer finns i huset? 
          Dusch/badkar   
          Diskmaskin     
          Tvättmaskin 
           Tvättställ/diskbänk                      
          Vattentoalett  
           Torrtoalett/förbränningstoalett   
 
 5. Har huset avlopp? 
 
          Avlopp saknas (Hoppa över frågorna 6-10)   
          Avlopp finns   
          Gemensam avloppsanläggning med andra fastigheter   
           Vid gemensam avloppsanläggning, ange antal anslutna hus ________________ 
 
6. Hur gammal är avloppsanläggningen? 
          Mindre än 5 år 
          Mellan 6 – 10 år 
          Mellan 11- 20 år  
          Mellan 21- 30 år 
          Äldre än 30 år  
          Vet ej  
 
7. Slamavskiljare består av: 
 
         Sluten tank, ange volym__________________m3 

          Trekammarbrunn                              
          Tvåkammarbrunn 
          Enkammarbrunn   
          Har ingen slamavskiljning  Vänd på papperet  
          Vet ej  
         Annat, ange vad:  
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 



 

  
 
8. Ytterligare rening av avloppsvattnet sker genom: 
 
          Markbädd med en yta på ca_______________m2 

         Infiltrationsanläggning med en yta på ca______________m2 

         Minireningsverk  
         Stenkista 
         Har ingen behandling av avloppsvattnet 
         Vet ej 
         Annan typ av rening, ange vad: 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
9. Vart leds vattnet efter reningen?  
 
          Bäck 
          Dike 
           Sjö 
          Mark 
          Vet ej 
          Annat, ange vad: 
______________________________________________________________ 
 
 
10. Hur upplever du att avloppsanläggningen fungerar? 
 
       Tillfredställande 
       Ej tillfredställande  
 
Om avloppsanläggningen ej är tillfredställande, ange varför: 
 
 

 
 
STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                
    

                      Exjobbare, E-post, telefon 

                 Per Nieminen 

                 peni0037@student.umu.se 

                 070-3243951 

 

                                         

 

 

EXJOBB           

Datum                             DNR        

2015-04-01          0270.15.520    
 
 
 
    

Status på enskilda avlopp kring Källsjön 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Per Nieminen och jag gör ett examensarbete inom miljö- och hälsoskydd vid 
Umeå universitet, i samarbete med Sollefteå Kommun. Min studie går ut på att undersöka 
statusen på de enskilda avloppen vid Källsjön. Du har fått det här brevet eftersom du äger 
en fastighet vid Källsjön och därför omfattas av mitt examensarbete. 
 
Varför ska du svara på enkäten och vad kommer svaren att användas till? 
 
Tanken är att jag skall få underlag till mitt examensarbete där syftet är att undersöka hur 
statusen är på de enskilda avloppen kring Källsjön och vad dessa har för inverkan på sjön. 
Detta underlag ligger sedan till grund för vidare inventering av avlopp i Sollefteå kommun.  
Enkäten är anonym och kommer inte att kunna kopplas till just dig och din fastighet. Att 
svara på enkäten är frivilligt, men jag är tacksam för alla svar så att dataunderlaget för 
examensarbetet blir så heltäckande som möjligt.  
 
Hur fylls enkäten i? 
 
Enkäten tar max 10 minuter att besvara och innehåller 10 frågor. Frågorna innehåller olika 
alternativ och du kryssar i det alternativ som bäst stämmer överens med din 
avloppsanläggning. Den ifyllda enkäten postar du i det medföljande frankerade kuvertet. 
 
 
Tisdagen den 14 april är sista dagen för att besvara och posta enkäten. 
 
 
Har du frågor kan du kontakta mig via kontaktuppgifterna längst upp i detta brev, eller så 
kan du även kontakta miljöinspektör Hanna Sjödin på Sollefteå kommun via 0620-68 23 
22 eller via mail på hanna.sjodin@solleftea.se 
 
 
Tack på förhand! 
Per Nieminen 
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