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Efficiency of the single sewage system administration: 
assessment basis for protection level and the possibility to 
demand presentation from the operator 
 
Maja Halling 
 
Abstract 
 
 
In Sweden there are over 600 000 single sewage systems which has a toilet connected to 
them. The sewage water contains a lot of phosphorus and nitrogen, which over fertilize seas, 
lakes and streams. Also, the water holds lots of bacteria’s, which can contaminate drinking 
water and bathing places, if not purified enough. The municipal office determines which 
degree of purification a single sewage needs, and have the supervision over them. Lack of 
resources and time makes it hard to do this as much as required. This study aims to examine 
the possibility to simplify the administration of single sewage errands, in order to make it 
easier to determine purification degree and make operators take more responsibility. The 
study was performed as a literature study and an online questionnaire survey, directed 
against municipal workers, in which 89 individuals participated. Also, in order to examine 
how to apply a determination plan for protection level in a municipality, a practical 
investigation is done. The study has concluded that making operators present their systems is 
a possibility, but because of the fact that the operator often is a private individual and the cost 
can become high, it can be hard to consider it fair according to the Swedish law. The study 
also shows that tools for easier determination of purification is something the municipal 
workers think works and focus on developing tools and guidance for such, is a valid idea. 
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1. Inledning 
 
 
Övergödningen i hav och vatten, orsakad av för höga halter av fosfor och kväve som nått 
mark och vatten via utsläpp från biltrafik, industrier, jordbruk och avlopp (Naturvårdsverket, 
2012), är ett stort problem, framförallt i kust och hav (Naturvårdsverket, 2016). 
Näringsämnenas belastning minskar, men återhämtningstiden är lång. EUs ramdirektiv för 
vatten (2000/60/EG) hade som mål att alla vattenförekomster skulle uppnå en god status 
senast 2015. Flera vattenförekomster uppnådde inte detta mål, vilket resulterade till en 
förlängning som innebär att statusen ska vara uppnådd absolut senast år 2027 
(Vattenmyndigheterna, 2016). Läckage från små avloppsanläggningar är fortfarande ett stort 
problem (Naturvårdsverket, 2016). Utöver övergödning i hav eller närmaste recipient så kan 
dricks- och badvatten förorenas (Havs och vattenmyndigheten, 2015). En enkätundersökning 
visar på att det finns ca 625 000 fastigheter med enskild avloppsanordning med ansluten 
WC, och ytterligare 128 000 fastigheter med enbart BDT-avlopp (Bad, disk och tvätt-vatten) i 
Sverige (Olshammar et al. 2015). Osäkerheten hos kommunerna vad gäller antal små avlopp 
och reningsgraden av dessa är väldigt stor, även om den har förbättrats de senaste 10 åren 
(Olshammar et al. 2015). Med hjälp av lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) kan VA-planer och 
anslutning av fastigheter i kommunerna ske för att öka åtgärdstakten och minska 
övergödningen (Naturvårdsverket, 2016).  
 
Tillsynsmyndigheten, i regel den kommunala nämnden, ska bedriva tillsyn för att säkerställa 
att de enskilda avloppen fungerar och renar som de ska, men det är den som har en 
avloppsanordning som bär ansvaret enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 
(1998:808). Skötseln och underhållet av avloppsanordningen, för att risken för miljö och 
hälsa ska minimeras, ligger på verksamhetsutövaren, dvs. innehavaren av 
avloppsanordningen (Naturvårdsverket, 2008). Många enskilda avlopp renar inte så som de 
ska, och ofta kan det bero på dåligt underhåll eller att anordningen är gammal och kraven var 
lägre vid uppförandet (Havs och vattenmyndigheten, 2015). Vid bedömning av vilken 
reningsgrad en avloppsanordning ska uppnå används normal och hög skyddsnivå som 
hjälpmedel. Alla avlopp omfattas av normal skyddsnivå och ett antal grundläggande krav på 
anordningens reningsgrad, men där det finns ett skyddsintresse av miljö eller hälsoskäl, kan 
ett område omfattas av hög skyddsnivå och högre krav på rening ställs då för att säkra 
skyddsintresset (NFS 2006:7). Naturvårdsverket har upprättat allmänna råd med kriterier 
för när hög skyddsnivå bör gälla (NFS 2006:7) och det är upp till tillsynsmyndigheten i 
respektive kommun att bedöma vart i kommunen det ska gälla (Naturvårdsverket, 2008). Att 
en kommun gör en bedömning om vilka områden som bör omfattas av hög eller normal 
skyddsnivå kan anses som nödvändigt, då det kan underlätta vid beslut och komma att korta 
ner handläggningstiden (Naturvårdsverket, 2008). 
 
1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda om det går att effektivisera arbetet med enskilda 
avlopp för de som arbetar med handläggningen av dessa vid kommunen. Fokus ligger på att 
utreda om handläggare upplever att bedömningsunderlag och hjälpmedel faktiskt bistår dem 
i deras arbete och hur ett sådant bedömningsunderlag kan tas fram, samt om det går att få in 
redovisningar eller rapporter från verksamhetsutövarna som komplement till tillsynen.  
 
1.2.1. Frågeställningar 
• Underlättar hjälpmedel för bedömning av hög skyddsnivå för handläggare i deras arbete? 
• Är det möjligt att utforma tydligare nationella riktlinjer för bedömningen av hög 

skyddsnivå, för att enklare kunna applicera i kommuner? 
• Hur kan en bedömningsplan för hög skyddsnivå utformas på kommunal nivå? 
• Är det möjligt att kunna lägga ett redovisningskrav på verksamhetsutövare med ett 

enskilt avlopp? 
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1.2.2 Avgränsning 
Studien fokuserar på enskilda avlopp och avgränsas därför från större anordningar och 
reningsverk. Bedömningen av hög skyddsnivå styrs av många parametrar, framförallt 
förhållanden på den specifika platsen. Rapporten syftar till att undersöka övergripande 
bedömningsunderlag och går därför enbart ytligt in på många av de parametrar som annars 
bör tas i beaktande vid bedömning. Studien upptar hela Sverige via den enkätundersökning 
som genomförts, men avgränsning sker till Eda kommun i den praktiska appliceringen av 
bedömningskriterierna. Avloppstekniker och olika tekniska lösningar, samt specifika 
reningskrav behandlas inte i denna rapport. 
 
2. Bakgrund 
 
 
2.1 Lagstiftning och myndigheter 
2.1.1 EU-direktiv och bestämmelser 
Vattendirektivet är ett ramdirektiv för vatten inom EU och innefattar allt inlandsytvatten, 
vatten i övergångszon, kustvatten och grundvatten. Direktivet finns för att hindra 
försämringar och skydda och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem, främja en hållbar 
vattenanvändning, få ökat skydd mot utsläpp och spill samt säkerställa en gradvis minskning 
av förorening av grundvatten bland annat. Direktivet återger vikten av vattnets betydelse och 
att medlemsstaterna samarbetar för att uppnå syftet (EG 2000/60). Dricksvattendirektivet 
(98/83/EG) syftar till att skydda människors hälsa från förorenat dricksvatten genom att 
säkerställa att det är rent och hälsosamt. Avloppsvattendirektivet (91/271/EEG) gäller för 
reningsverk för 2000 personekvivalenter (pe) eller mer, och utifrån direktivet är Sveriges 
vatten avloppskänsligt vad gäller fosfor. Art och habitatdirektivet (92/43/EEG) syftar till att 
skydda och bevara känsliga livsmiljöer och arter samt främja biologisk mångfald. Dessa 
direktiv står över svensk lag då Sverige är medlem i EU. 
 
2.1.2 Lagar och förordningar i Sverige 
Den svenska lag som står högst på området är Miljöbalken (1998:808). 2 kapitlet innehåller 
de allmänna hänsynsreglerna som ställer kunskapskrav på verksamhetsutövaren, 
försiktighetsprincipen om att vidtaga försiktighetsmått vid utförande av åtgärd eller 
bedrivande av verksamhet. Det finns också krav om bästa möjliga teknik och även 
rimlighetsavvägning vid bedömning. 5 kapitlet behandlar miljökvalitetsnormer, och dessa 
ska t.ex. ange de störnings och föroreningsnivåer som människa och miljö kan belastas för 
utan att någon olägenhet uppstår. Kapitel 9 i miljöbalken handlar om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. Där står det i 9 kap 1 § 1 p att utsläpp av avloppsvatten är en miljöfarlig 
verksamhet. Detta gör att förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd blir 
aktuell. I denna finns bland annat under 13 § att det krävs tillstånd för att inrätta en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, samt att det krävs 
tillstånd att ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. 26 kapitlet berör 
tillsyn, vilken myndigheten ska utöva för att säkerställa syftet med balken, vilket är att 
tillförsäkra en god och hälsosam miljö. Vattenmyndigheten arbetar för att bevara och 
förbättra kvaliteten på Sveriges vatten, och skapades för att samordnat kunna göra så enligt 
EUs ramdirektiv för vatten (Vattenmyndigheterna). Vattenmyndigheterna delas in fem olika 
distrikt i 5 kap 10 § miljöbalken, med precisering i vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660). Målet var att alla Sveriges vatten skulle uppnå en god ekologisk status 2015, och 
de som inte gjort det ska senast år 2027 ha uppnått det (Vattenmyndigheterna). 
 
2.1.3 Naturvårdsverkets allmänna råd, NFS 2006:7 
Naturvårdsverkets allmänna råd, NFS 2006:7, innehåller tillämpning av vissa bestämmelser i 
miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gällande 
avloppsanordningar i enstaka hushåll eller för gemensamhetsanläggningar för upp till 25 pe. 
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Där finns de överhängande kriterierna för när hög skyddsnivå bör gälla och även kriterierna 
för normal skyddsnivå, som är ett grundkrav som alla ska uppfylla. Hög skyddsnivå gäller då 
recipient eller omgivning är känslig av olika skäl, exempelvis om renat avloppsvatten utan 
uppehåll släpps ut till dike som leds ut till känsligt ytvatten, om belastningen i ett område 
riskerar bli eller redan är hög vilket kan leda till försämrad vattenkvantitet eller kvalité samt 
eventuell närhet till yt- eller grundvattentäkter som avloppsanordningen kan tänkas påverka. 
 
2.2 Miljökvalitetsmålen 
Riksdagen i Sverige beslutade 1999 att anta 15 nationella miljökvalitetsmål, och 2005 tillkom 
ytterligare ett (Miljömål, 2014). Idag finns ett övergripande generationsmål som är 
vägledande för miljöarbetet, och anger samhällsomställningen som behöver ske för att vi ska 
få en bra miljö inom en generation. Tanken är att år 2020 ska samhället kunna lämnas över 
utan några stora miljöproblem i Sverige. De 16 miljömålen med ett antal etappmål finns för 
att förtydliga och konkretisera generationsmålet. De mål som främst berör vatten och avlopp 
är fyra stycken; Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande 
sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet (Naturvårdsverket, 2012). I den årliga 
rapporten om uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål som sammanställs av 
Naturvårdsverket hade inget av dessa fyra mål uppnåtts på nationell nivå 2016, och väntas 
inte heller kunna uppnås till år 2020. Det går inte heller att se någon tydlig riktning för 
utveckling i miljön för något av dessa mål (Naturvårdsverket, 2016). 
 
2.2.1 Värmland och miljökvalitetsmålen 
På regional nivå arbetar länsstyrelserna med miljökvalitetsmålen. I Värmlands län arbetas 
det med 11 mål, och av dessa bedöms ett vara uppnått till 2020, Grundvatten av god kvalitet. 
Målen ’Ingen övergödning’ och ’Levande sjöar och vattendrag’ väntas inte kunna uppnås. I 
Värmlands län är det främst de södra delarna som har problem med övergödning eftersom 
det är tätbefolkat, mycket industrier och jordbruk. I övriga delar är det övergödning i en 
mindre grad. Ca 7 % av vattendragen och ca 17 % av sjöarna i Värmland har sämre än god 
status på grund av övergödningen, som också påverkar haven, Kattegatt samt indirekt 
Östersjön. Rapporten om regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2014 konstaterar att 
kommunernas arbete med näringsläckage från enskilda avlopp inte är tillräcklig. Av länets 
ytvattentäkter är det 40 % som saknar skyddsområde. Arbetet och intresset för strategiska 
VA-planer ökar dock bland kommunerna, och förslag till skyddsföreskrifter arbetades fram 
enligt uppföljningsrapporten (Naturvårdsverket, 2015). 
 
2.3 Avlopp och vattenstatus i Värmland 
I Värmlands län finns det ca 20 000 enskilda avlopp som inte uppfyller kraven enligt 
naturvårdsverkets allmänna råd (Länsstyrelsen Värmland, 2011). Ca 110 vattenförekomster i 
Värmland var vid den första statusklassningen av sjöar och vattendrag i länet, som gjordes av 
vattenmyndighetens distrikt Västerhavet inför första förvaltningscykeln, år 2004-2009, 
påverkade av övergödning och förväntades inte uppnå god status. För dessa togs då beslut 
om miljökvalitetsnormer och ett mål att dessa vattendrag skulle uppnå god ekologisk status 
2021. För att målet ska gå att genomföra behöver länsstyrelse och kommuner strategiskt 
arbeta för att uppnå målet (Länsstyrelsen Värmland, 2011). I åtgärdsprogrammet 2009-2015 
(Vattenmyndigheten Västerhavet, 2010) berör punkt 33 enskilda avlopp och riktar sig till 
kommunerna. Den återger att det behöver ställas krav på hög skyddsnivå av kommunen på 
de enskilda avlopp som bidrar eller riskerar bidra till att målet god ekologisk status inte 
uppnås. Efter förfrågan från kommunerna om ett planeringsunderlag för bedömningen av 
hög och normal skyddsnivå med avseende på kraven i vattenförvaltningen (SFS 2004:660), 
sammanställde länsstyrelsen Värmland ett kartunderlag för varje kommun som samlades i en 
rapport. Syftet med rapporten var att ge stöd åt handläggare som arbetade med tillsyn av 
enskilda avlopp vid kommunen, och att arbetet med bedömning skulle bli så jämlikt som 
möjligt inom länet. Kartläggningen fokuserar enbart på fosfor då det är den begränsande 
faktorn i sötvatten, och alltså enbart avsett för miljöskydd, då underlag för hälsoskydd 
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bedömts tillräckligt via dricksvattentäkter och kartmaterial för badplatser bl.a. 
(Länsstyrelsen Värmland, 2011). 
 
2.3.1 Eda kommun 
Eda kommun är beläget i västra Värmland med en befolkningsmängd på ca 8500 personer. 
Av dessa personer bor ca 52 % i tätort med viss tillgång till kommunala lösningar för vatten 
och avlopp, medan resterande bor på landsbygden och har enskilda lösningar. En VA-plan är 
under framtagande som följd av vattenmyndigheten Västerhavets åtgärdsplan, med hjälp av 
LOVA-bidrag. Detta är för att kunna möta utvecklingens framtida behov och krav och på så 
sätt kunna följa de miljökvalitetsnormer som satts i landet. I kommunen finns det kännedom 
om 1811 avloppsanordningar via slamtömningsregistret, men hur många av dessa som i 
dagsläget är godkända är oklart. För att ta reda på det krävs en inventering. Den kartläggning 
som länsstyrelsen i Värmland gjort i avseende på hög skyddsnivå av miljöskydd upplevs som 
stora och inte så precisa, vilket har lett till att kommunen har ett behov av utredning kring 
vilka områden samt kriterier som ska gälla för hög skyddsnivå (Eda kommun, 2016). 
 
2.4 Ansvar och tillsyn 
En avloppsanordning betraktas som en verksamhet, och den som innehar en 
avloppsanordning betraktas således som en verksamhetsutövare enligt miljöbalken 
(1998:808). Verksamhetsutövaren bär det huvudsakliga ansvaret för sin verksamhet. Enligt 
miljöbalken 2 kap 1 § ska verksamhetsutövaren se till att de allmänna hänsynsreglerna i 
andra kapitlet efterlevs. Vid prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet gäller omvänd 
bevisbörda (Naturvårdsverket, 2008). Verksamhetsutövaren har det huvudsakliga ansvaret 
och ska besitta den kunskap som miljöbalken 2 kap 2 § ställer krav på, vilken säger att 
verksamhetsutövaren ska besitta den kunskap som anses behövlig för att kunna bedöma 
avloppsutsläppets effekt på miljö och hälsa. Med hjälp av entreprenör som är en så kallad 
sakkunnig person, dvs en person som besitter relevant kunskap genom yrkeserfarenhet 
och/eller deltagande i utbildningar, kan verksamhetsutövaren skaffa sig denna kunskap (NFS 
2006:7). Verksamhetsutövaren är skyldig att se till så avloppsanordningen fungerar och inte 
utgör en olägenhet för hälsa och miljö och att villkoren i tillståndet uppfylls (Miljöbalken 
1998:808). En operativ tillsynsmyndighet, i regel kommunen, ska enligt 
Miljötillsynsförordningen (2011:13) ha en utredning om tillsynsbehovet för hela det 
ansvarsområde som myndigheten har. Många kommuners avloppssituation är oacceptabel, 
då åtgärdstakten är väldigt låg på många avlopp. För att minska mängden avlopp som inte 
uppfyller kraven bör tillsynstakten vara högre än åtgärdstakten, vilket skulle kräva ett besök 
vart tionde år för att säkerställa skötseln av anordningen, något som skulle kunna bli en stor 
utmaning resursmässigt för många kommuner (Havs och vattenmyndigheten, 2015). 
 
3. Metod 
 
 
3.1 Litteraturstudie 
För att samla information om hur arbete och bedömning sker med hög skyddsnivå samt vilka 
skyldigheter och ansvar verksamhetsutövaren har, gjordes en litteraturstudie. Gällande 
lagstiftning gicks igenom, miljöbalk med förordningar, EU-direktiv, föreskrifter och 
allmänna råd från naturvårdsverket. Publikationer från Naturvårdsverket och Havs och 
vattenmyndigheten på ämnet enskilda avlopp och hög skyddsnivå användes. De kommuner 
vars information har tillämpats är de vars publikationer upplevdes vara relevanta under 
sökningen. Sökningarna skedde med hjälp av sökmotorerna bing och google. Sökorden som 
främst användes, i olika kombinationer, var ”enskilda avlopp”, ”hög skyddsnivå”, 
”bedömning av skyddsnivå”, ”små avlopp”, ”verksamhetsutövare”, ”policy”, ”skyddade 
områden”, ”jordarter”, ”genomsläpplighet”. 
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3.2 Enkätstudie 
En kvantitativ undersökning i form av en enkätstudie gjordes i syfte att utreda behovet av att 
underlätta handläggandet genom hjälpmedel för bedömningen av skyddsnivå samt 
redovisningskrav på verksamhetsutövare. En elektronisk enkät skickades ut via 
Avloppsguidens maillista den 7 april 2016 med sista svarsdag 21 april 2016. Enkäten fick en 
svarstid på två veckor för att säkerställa att alla hinner se sin mail, får tid att svara samt ifall 
avloppsguiden skulle skicka ut enkäten senare än vad som var tänkt. 222 kommuner är 
medlemmar i avloppsguiden, och de som arbetar med handläggande av avlopp vid dessa 
kommuner prenumererar på mailen som enkäten skickades ut på. Exakt hur många av de 
som mottar mejlet som arbetar med enskilda avlopp på kommunal nivå är oklart, och därför 
går inte svarsfrekvensen att utläsa. För att utforma enkäten användes verktyget Textalk 
Websurvey.  
 
3.3 Tillämpning av bedömningsunderlag 
Genom att studera kartor och statusen på olika områden i Eda kommun utreddes det hur 
praktisk tillämpning av de bedömningskriterier som finns för skyddsnivå, vilka inhämtades 
under litteraturstudien, kan ske. Eda kommuns egna kartor, föreskrifter och bedömningar 
låg som grund, tillsammans med VISS databas för vatten, naturvårdsverkets karta över 
skyddad natur, SGU kartor över jordarter och genomsläpplighet, Vattenmyndigheten 
Västerhavets publikationer och dokument samt rapporter från länsstyrelsen Värmland 
användes främst för att identifiera lokala faktorer och områden som kan vara i behov av en 
högre skyddsnivå inom kommunen. 
 
4. Resultat 
 
 
4.1 Bedömningsunderlag för hög skyddsnivå 
4.1.1 Bedömning utifrån litteraturstudie 
Att kartlägga eller göra upp en annan mall i en kommun över vart hög skyddsnivå ska gälla 
kan inte bli någon form av föreskrift eller på annat sätt juridiskt bindande, den typen av 
bemyndigande finns inte i lagstiftningen. Bemyndiganden om att upprätta lokala föreskrifter 
om renhållning, hälsoskydd samt vattenskydd finns dock och kan användas som underlag för 
bedömning. För att bedöma om hög skyddsnivå råder måste varje enskilt fall behandlas och 
prövas, och hänsyn tas till att reningsbehovet skiljer sig i landskapet både i avseende på 
hälsoskydd och miljöskydd. För att bedöma vilken skyddsnivå som råder kan dock 
förhållandena både i det enskilda fallet och i det berörda området användas, vilket gör att 
hjälpmedel för att identifiera områden som är extra känsliga kan tas fram (Naturvårdsverket, 
2008). Vilken skyddsnivå som gäller, normal eller hög, ska bedömas både för miljöskydd och 
hälsoskydd, men nivån behöver inte vara samma på de två (NFS 2006:7).  
 
Första kriteriet enligt de allmänna råden om när hög skyddsnivå bör gälla handlar om då en 
avloppsanordning riskerar ha negativ inverkan på ett skyddat intresse som finns med i det 
register som vattenförvaltningen har upprättat. Vattenförvaltningen ska enligt förordningen 
2004:660 om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön 3 kap 2 § upprätta ett sådant. 
Registret visar vilka EU-direktiv som är aktuella i vilka delar av distriktet. Andra punkten i 
allmänna råden (NFS 2006:7) innefattar övriga vattentäkter än de som första punkten tar 
upp, förutsatt att en avloppsanordning kan utgöra en olägenhet för dessa, vilket innebär att 
den aktuella kommunen bör se över om och vart dessa skulle finnas. Tredje punkten kan 
tolkas på samma sätt, då de områden som inte finns med i vattenförvaltningens lista i första 
punkten ska innefattas i den utsträckning det kan behövas för att skydda dem från eventuell 
olägenhet. Punkt tre handlar om skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken, vars 
skyddsintresse anses ha ett behov av särskilda försiktighetsmått (NFS 2006:7). Det innebär 
att de områden som inte listats av vattenförvaltningen, till exempel områden som omfattas av 
habitatdirektivet eller ett naturreservat som bevarar en vattenförekomst, bör lokaliseras. De 
skyddade områdena i miljöbalkens 7 kap innefattar vattenskyddsområde, nationalparker, 
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naturreservat, biotopskyddsområden, kulturreservat, naturminne, djur och 
växtskyddsområde, miljöskyddsområde, strandskyddsområde eller särskilda skyddade 
områden, vilka kan vara Natura 2000 (Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.). För varje uppfört skyddat område ska föreskrifter, beslutsplaner eller 
andra bestämmelser finnas, som reglerar vad som får göras i eller i närheten av området, för 
att syftet med det ska uppnås (Miljöbalken 1998:808). Det innebär att för att kunna bedöma 
om vilken skyddsnivå och vilka skyddskrav som behöver ställas, så måste varje sådan 
bestämmelse som kan vara relevant i fallet iakttagas. För särskilt skyddade områden, som 
Natura 2000, står det i miljöbalken 7 kap 28 a § att det krävs tillstånd för att bedriva 
verksamhet som betydande kan påverka miljön. Tillstånd får ges endast om verksamheten 
inte kan skada eller störa de arter som syftar till att skyddas (Miljöbalken, 7 kap 28 b §). En 
avloppsanordning som har ett utlopp inom eller i närhet till ett skyddat område, och kan 
antas påverka skyddsintresset kan hög skyddsnivå vara relevant för, om skyddsintresset är 
vatten eller vattenberoende organismer. 
 
Fjärde punkten behandlar utsläpp av avloppsvatten utan fördröjning, exempelvis till dike, 
som sedan riskerar nå känsligt ytvatten, exempelvis en badplats (NFS 2006:7). Enligt 
handboken till de allmänna råden (Naturvårdsverket, 2008) ges förslag på att hög 
skyddsnivå bör gälla då utsläpp sker direkt eller i nära anslutning till en havsvik som är 
påverkad av övergödning eller ett sötvattensområde som kräver restriktioner för utsläpp av 
fosfor och är påverkat av övergödning. Också ytvattenförekomster som inte uppnått en 
godtagbar ekologisk status enligt vattenmyndigheten bör kunna medföra att krav om hög 
skyddsnivå ställs (Naturvårdsverket, 2008). I VISS kan en översikt ges om 
vattenförekomsten uppnått god ekologisk status eller ej, samt detaljer om vad som är 
anledningen till att statusen inte uppnås. Då den främsta problematiken med enskilda avlopp 
är övergödning (Havs och vattenmyndigheten, 2015) kan det vara aktuellt att se om det är 
anledningen till att god ekologisk status uppnås eller ej. De minsta vattendragen är inte heller 
alltid klassade (Naturvårdsverket, 2008; VISS). För att kunna göra en preliminär bedömning 
i kommunen kan också egen kunskap om de lokala förhållandena vägas in (Naturvårdsverket, 
2008). Dessa parametrar kan även appliceras in på femte punkten i de allmänna råden, som 
berör den sammanlagda belastningen i området, i nuläget och vad den riskerar bli (NFS 
2006:7). Eftersom god ekologisk status ska uppnås absolut senast 2027 så kan den lokala 
kännedomen och annan information i kommunen vad gäller olika områden vara viktigt för 
att kunna förutse vilken belastning som kommer kunna ske i framtiden. Speciellt då 
omvandlingsområden där fritidshus blir permanentboende ofta ligger vid känsliga områden, 
sjöar, vikar och badplatser (Naturvårdsverket, 2008).  
 
Andra recipienter eller omgivningar som kan vara känsliga av olika skäl enligt sjätte punkten 
i de allmänna råden, ska tas i beaktande. En punkt som kan vara tillämpbar då andra 
nationella eller internationella mål eller intressen finns men som inte passar in under 
resterande punkter (Naturvårdsverket, 2008). Miljömålen är exempel på nationella mål, och 
exempelvis finns klassningen av värdefulla vatten inom målet ”Levande sjöar och vattendrag” 
där vatten som anses extra värdefulla utpekas (Naturvårdsverket, 2007). Regionala och 
lokala mål för att t.ex. uppnå miljömålen är värda att beakta och bedöma ifall avloppsvatten 
kan riskera att målen inte uppnås. 
 
Strandskyddet gäller generellt 100 meter från strandkant, men max 300 meter som utvidgat 
strandskydd. Det tillkom främst för att säkra allmänhetens tillgänglighet till strandnära 
lägen, men är idag också ett sätt att bevara land och vattenområden med biologiskt värde, 
och det krävs dispens för att exempelvis bygga eller installera anordningar på sådan plats 
(Naturvårdsverket och Boverket, 2010; Miljöbalk 1998:808). Strandskyddet kan på så sätt 
fungera som ett förbud och därav skydd mot enskilda avloppsanläggningar genom att det i 
grunden inte tillåter att det upprättas (Naturvårdsverket och Boverket, 2010; Miljöbalk 
1998:808), men då dispens ges av olika skäl kan anordningar få inrättas. En anordning 
placerad utanför strandskyddsområdet kan eventuellt också ha ett utsläpp som når det 
skyddade området. Vid känsliga recipienter kan därför hög skyddsnivå behöva gälla även om 
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strandskyddet råder, utifall dispens skulle ges på en plats, samt ifall en anordning inrättas 
med utsläpp till strandskyddat område, i vilket fall den höga skyddsnivån också behöver 
täcka ett område utanför strandskyddet. 
 
Ytterligare en faktor att ha i beaktande vid bedömning av skyddsnivå, och också 
skyddsavstånd till vattentäkter och grundvatten, är de geologiska förutsättningarna i området 
(Naturvårdsverket, 2003). Beroende på vilken sammansättning jordarterna har och vilken 
lutning det är på marken, kan det förutses hur snabbt och i vilken riktning avloppsvattnet 
rinner. Det är viktiga aspekter att veta i förväg, framförallt vid en infiltrationslösning, då 
avloppsvattnet filtreras direkt i det befintliga jordlagret (Naturvårdsverket, 2003). Vattnet 
rör sig lättare genom grövre jordarter som sand och grus (Naturvårdsverket, 2003), vilket gör 
att känslig recipient kan utsättas för orenat avloppsvatten. Genom att använda SGUs kartor 
över jordarter och genomsläpplighet kan områden med mer genomsläppliga jordarter 
lokaliseras för en översiktlig bild (SGU). Lokala förutsättningar måste dock undersökas med 
fältbesök och provgropar för att kunna bedöma varje fall (Naturvårdsverket, 2008). 
 
4.1.2 Exempel på bedömningsunderlag i kommuner 
I Sala kommun har de lokaliserat berörda områden utifrån de sex punkterna i de allmänna 
råden. De har sedan valt att ha en observationszon på 200 meter för vattendrag och sjöar 
med negativ påverkan av övergödning, samt till skyddade, känsliga områden. För hälsoskydd 
har de en observationszon (100 meter) till badplatser och fritidshusområden, samt att ett 
antal områden i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna omfattas av hög skyddsnivå (Sala 
kommun, 2009). De har dessutom kartlagt områden för hälsoskydd, naturskydd och 
övergödda sjöar för att visa vart vad gäller i kommunen.  
 
I Alingsås har några sjöar och åar inklusive tillrinningsområde fått hög skyddsnivå 500 meter 
från strandlinjen, samt 100 meter till några mindre bäckar. Också områden som finns med i 
de lokala hälsoskyddsföreskrifterna finns med (Alingsås, 2013). Surahammars kommun har 
lokaliserat känsliga ytvatten och fastställt utifrån miljöskydd hög skyddsnivå 300 meter från 
ett antal vattenförekomster. För hälsoskydd har de mer generella krav som anger när hög 
skyddsnivå bör gälla. Bland annat om det rör sig om en badplats i förtätad bebyggelse där 
utsläpp sker till ytvatten eller om det är inom den zon som motsvarar tre månaders transport 
till vattentäkt samt om det planeras en infiltrationsanläggning där det finns 
infiltrationsbenägna jordar inom förtätad bebyggelse. De kartor de har berör mest 
övergödning och näringsämnen (Surahammar, 2009). Älvkarleby kommun har pekat ut ett 
antal områden för hög skyddsnivå. Kustområden inom 300 meter, vattenskyddsområden 
samt större vattentäkter (för mer än 50 personer eller uttag större än 10m3 /dygn), inom 200 
meter för badplatser med kommunal provtagning samt ett antal platser som finns angivna i 
de lokala hälsoskyddsföreskrifterna (Älvkarleby kommun, 2011). Detta är policys, riktlinjer 
och bedömningsunderlag som kommunerna ovan tagit fram, men i samtliga betonas vikten 
av att bedömning sker för varje enskilt fall, och skyddsnivån kan därför skilja sig.  
 
Karlstad kommun har en interaktiv karta i vilken en hushållare kan skriva in den egna 
postadressen (Karlstad kommun, 2015). Kartunderlaget är till stor del detsamma som 
länsstyrelsens framtagna förslag (Länsstyrelsen Värmland, 2011) över vilka områden som 
omfattas av hög skyddsnivå, samt vilka områden som omfattas av kommunalt avloppsnät och 
primära vattenskyddsområden. I Kristinehamns kommun finns en karta över kommunens 
delar som omfattas av hög skyddsnivå, men med uppdelning så det går att läsa av om 
skyddsnivån beror på fosfor, med avseende på bakterier eller med avseende på bakterier vid 
badplats (Kristinehamns kommun, 2009). 
 
4.2 Enkätstudie om hjälpmedel för bedömning av skyddsnivå 
Totalt svarade 89 personer som arbetar med handläggande av enskilda avlopp vid kommuner 
på den elektroniska enkät som skickades ut. Några handläggare representerade flera 
kommuner och andra angav inte vilken kommun de arbetade vid. Totalt fanns 81 kommuner 
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representerade i enkäten. Fullständig enkät kan ses i bilaga 1. På den första frågan om deras 
kommun hade någon form av hjälpmedel för bedömning av hög skyddsnivå svarade 70 
personer att det fanns. 5 personer angav att det inte finns men har diskuterats, 7 personer 
angav att det inte finns och inte heller diskuterats, 6 personer angav att arbete med att ta 
fram ett hjälpmedel pågick. 1 person angav ”vet ej/ingen uppfattning” som svarsalternativ, se 
figur 1.  
 

 
Figur 1. Svar på enkätfrågan om den tillfrågade handläggarens kommun har hjälpmedel för bedömning av hög 
skyddsnivå. 

Av de 70 personer som svarade ja på första frågan om det fanns ett hjälpmedel i deras 
kommun svarade 35 personer att de ansåg att hjälpmedlet var till lite hjälp, och 33 stycken 
att det är till stor hjälp. 2 personer lämnade inget svar. Svarsstatistiken visas i figur 2.  
 

 
Figur 2. Svar på enkätfrågan riktad till handläggare vid kommuner som har ett hjälpmedel för bedömning av hög 
skyddsnivå. 

Av de 18 som angav att det inte hade ett hjälpmedel i kommunen på den första frågan ansåg 
11 personer att ett hjälpmedel vore till stor hjälp, 6 personer ansåg att det inte vore till någon 
hjälp, 1 person ansåg att det vore till liten hjälp. Svaren redovisas i figur 3. En fråga riktade 
sig till personer som arbetat med avloppsärenden både innan och efter att ett hjälpmedel 
tagits fram för bedömningen av hög skyddsnivå. På den frågan svarade totalt 69 personer. 
Majoriteten, 30 personer, angav ”vet inte/ingen uppfattning” som svar. 16 personer svarade 
att det underlättat arbetet mycket, och 21 personer svarade att det underlättat arbetet en del. 
2 personer angav att det inte hade påverkat arbetet alls. Svaren redovisas i figur 4. Samtliga 
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Har din kommun någon form av hjälpmedel 
för bedömning av hög skyddsnivå?
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Totalt: 89 svar
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handläggare svarade på frågan om vilken typ utav hjälpmedel de hade i sin kommun. De 
olika svarsalternativen var; ”Områden som omfattas av hög skyddsnivå är kartlagda”, 
”Allmänna riktlinjer inom kommunen om hur man ska bedöma”, ”Rekommendationer om 
vilka områden inom kommen som bör omfattas finns”, ”Inget hjälpmedel på kommunal eller 
länsnivå finns”. Dessutom fanns alternativet ”Annat” efter vilken möjlighet att ange eget svar 
fanns. Allra vanligaste hjälpmedlet var kartlagda områden, 18 personer hade enbart detta 
som svarsalternativ. 11 personer angav allmänna riktlinjer i kombination med kartlagda 
områden som alternativ, och ytterligare 11 personer angav enbart allmänna riktlinjer. Många 
hade dock flera alternativ i olika kombinationer, dessa går att se i figur 1 i bilaga 2. Bland 
svaren som de som angav ”Annat” (totalt 24 svar) som alternativ angavs bland annat att VISS 
användes, GIS-kartor eller annan kartläggning av områden. Också policys, vägledningar och 
riktlinjer, exempelvis specifika avståndsbedömningar förekom. Två stycken angav också att 
hög skyddsnivå gällde i stort sett i hela kommunen. Fullständiga svar finns att se i bilaga 2. 
 

 
Figur 3. Svar på enkätfrågan riktad till de handläggare vid kommuner som inte har hjälpmedel för bedömning av 
hög skyddsnivå. 

 

 
Figur 4. Svar på enkätfrågan riktad till de handläggare som arbetat både före och efter att hjälpmedel för 
bedömning av hög skyddsnivå tagits fram. 
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4.3 Eda kommun 
4.3.1 Lokalisering av områden 
I Eda kommun är badvattendirektivet, avloppsvattendirektivet och ramdirektivet för vatten 
aktuella EU-direktiv, baserat på vattenförvaltningen Västerhavets register över skyddade 
områden i VISS. Avloppsdirektivet omfattar avloppskänsliga vatten i hela området i avseende 
på fosfor, men eftersom direktivet endast avser avloppsreningsverk för >2000 pe är det 
därför inte relevant i denna studie som berör enskilda avloppsanordningar. Vattendirektivet 
omfattar Koppom, Köla, Eda Glasbruk och Åmotfors, och Badvattendirektivet avser 
Haganäset vid Bysjöns nordvästra del. I Eda kommun finns hälsoskyddsföreskrifter 
beslutade av den kommunala nämnden, men dessa berör inte avlopp på något sätt, och kan 
därför inte tillämpas i någon bedömning. De fyra vattenskyddsområdena är de som också 
finns i vattenförvaltningens register. Eda kommun har skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkterna, exempel har lästs i besluten om Eda glasbruk (17 FS 1990:28) och 
Åmotfors (17 FS 1991:2), och ingen känd förändring har skett sedan dess. Kartor över 
samtliga vattentäkter med inre och yttre skyddsområde runt brunnen finns (Länsstyrelsen 
Värmland, 1992). En bilaga innehåller allmänna skyddsföreskrifter (17 FS 1991:2; 17 FS 
1990:28) i vilken det tas upp i 2 § att avloppsvatten inte får släppas ut på eller i marken inom 
både inre och yttre skyddsområde. Miljö och hälsoskyddsnämnden får också ge tillstånd om 
avloppsutsläpp i området om det bedöms inte utgöra någon risk för grundvattnet. Ytterligare 
en grundvattentäkt finns i Skillingsfors, men till skillnad från övriga grundvattentäkter finns 
inga skyddsområden utmärkta. Enligt kommunens VA-plan är det uppmärksammat att 
vattenskyddsområde bör tas fram för grundvattentäkten. Samtliga vattenskyddsområden är 
markerade i karta 1 i bilaga 3. Badplatser som är aktuella att ta hänsyn till i Eda är framförallt 
Haganäsets badplats i nordvästra delen av Bysjön. Detta baserat på vattenmyndighetens 
register, där den badplatsen tas upp i samband med Badvattendirektivet, och är därför 
skyddsvärd ur EUs synpunkt. Kommunen har dock ett antal badplatser till som finns på 
deras hemsida (Eda kommun) samt på Hav och vattenmyndighetens karta över badplatser 
(HaV, 2016). Lokaliseringen av badplatser och vattenskyddsområden kan ses i karta 1 i bilaga 
3.  
 
Länsstyrelsen Värmlands kartunderlag för hög skyddsnivå avser endast miljöskydd, och 
kartunderlaget är framtaget baserat på utsläpp av fosfor, som oftast är det begränsande 
näringsämnet i sötvatten (Länsstyrelsen Värmland, 2011). Sjön Hugn bland annat innefattas i 
länsstyrelsens kartunderlag, då sjön är påverkad av övergödning (VISS; Eda kommun, 2016). 
Sedan 2014 har ytterligare områden lagts till i området för hög skyddsnivå av Eda kommun. I 
karta 1 kan länsstyrelsens förslag ses på kartan som det ljusröda området, medan de 
mörkröda områdena är de delar Eda kommun lagt till. Enligt kommunens undersökningar är 
sjöarna Bysjön och Kunttjärnet påverkade av övergödning (Eda kommun, 2016) och har 
därför lagts till. Bysjön är också klassat som ett värdefullt vatten (Länsstyrelsen Värmland, 
2011), och dessutom påverkar ytvattnet den kommunala dricksvattentäkten i Åmotfors (Eda 
kommun, 2016), vilket innebär att området bör innefattas av hög skyddsnivå både i avseende 
på hälsoskydd och miljöskydd. Utöver Bysjön och Kunttjärnet lades också ett område 
nordväst om Bysjön till i området för hög skyddsnivå. Dessutom lades den resterande delen 
av Kölaälven till, som ligger i direkt anslutning till sjön Hugn, vilket kan vara rimligt ur miljö 
och hälsoskyddssynpunkt, eftersom två grustäkter med hög genomsläpplighet ligger i det 
området (SGU), vattendrag leder ut till övergödda sjön Hugn, samt att dricksvattentäkt ligger 
där. Sjön Ränken, belägen söder om Hugn vilken den delar utlopp med, är i dagsläget inte 
påverkad av övergödning (Eda kommun, 2016). Belastning i form av enskilda avlopp och 
jordbruk förekommer, men inte i så stor utsträckning runt sjön. I dagsläget är den inte 
inräknad som hög skyddsnivå. Kommunen har dock ingen reservvattentäkt i händelse av 
kris, och Ränken är då påtänkt som ny ytvattentäkt (Eda kommun, 2016). Länsstyrelsen har 
dock utvidgat strandskyddet till 200 meter runt större delar av Ränken (Länsstyrelsen 
Värmland, 2014).  
 
I närhet till de flesta vattendragen är jordarterna till stor del lera och silt, vilka är finkorniga 
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och har därför lägre genomsläpplighet än områden med större kornstorlekar. Morän och 
isälvssediment dominerar tillsammans med berg på resterande delar (SGU). 
Genomsläppligheten är till största delen klassad till låg eller medel i hela kommunen, och 
generellt har få områden hög genomsläpplighet baserat på SGUs kartor. De platser där hög 
genomsläpplighet dominerar är främst samma platser där också grundvattenmagasinen 
finns, dvs. Charlottenberg och största delen av Vrångsälven som mynnar ut i Hugn, samt 
Koppom, Köla och en bit av Kölaälven däremellan. Ett område nordväst om Bysjön har också 
en hög genomsläpplighet (SGU), och det innefattas dessutom av hög skyddsnivå sedan Eda 
kommun lagt till det, se rödmarkerade området i karta 1.  
Den nordvästra och norra delen av Eda kommun gränsar till Norge, vilket innebär att en del 
näringsämnen och föroreningar kommer därifrån.  

Karta 1. Karta över Eda kommun. Ljusröda områden är länsstyrelsen Värmlands förslag till hög skyddsnivå 
(2011:15). Mörkröda partier är de områden Eda kommun lagt till. (Eda kommun, 2014. Egen bearbetning). 
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Ett antal så kallade LIS-områden, dvs. landsbygdsutveckling i strandnära lägen, planeras i 
kommunen (Eda kommun, 2016). Fyra områden som uppmärksammas med bland annat 
detta i åtanke är Asksjön, Borgsjön, Hemsjön och Helgesjön. Dessa områden har redan en del 
bebyggelse runt sig (se karta 2) och är i dagsläget inte påkopplade till något kommunalt 
reningsverk (Eda kommun, 2016). Dessa fyra sjöar är också märkta som värdefulla vatten 
(Länsstyrelsen, 2011), vilket innebär att det finns ett skyddsvärde att ta i beaktande. 
Områdena finns inringade i karta 2. Även Kunttjärnet, som redan har en motiverad 
anledning till hög skyddsnivå pga. övergödning, har ett LIS-område, vilket kan motivera hög 
skyddsnivå ytterligare där. 
 
Elva naturreservat och fem Natura 2000 områden, varav ett område är både naturreservat 
och Natura 2000 (Naturvårdsverket, Skyddad natur) finns i Eda kommun. Dessa kan ses i 
karta 2 i bilaga 3. Det finns även ett större antal biotopskyddade områden, men dessa avser 
skog och har därför bedömts inte vara relevant för bedömningen av hög skyddsnivå för 
enskilda avloppsanordningar. Två stycken Natura 2000 områden som ligger inom Eda 
kommun berör vattenberoende arter, Torgilsrudsälven (Länsstyrelsen Värmland, 2010a) 
sydväst om Charlottenberg, och Billan (Länsstyrelsen Värmland, 2010b) nordöst om 
Charlottenberg, se karta 2. Båda omfattas av Art och Habitatdirektivet (92/43/EEG) och 
framförallt flodpärlmussla är något som anses vara skyddsvärt (Länsstyrelsen Värmland, 
2010a; 2010b). Torgilsrudsälven har ett strandskydd på 100 meter, medan Billan i dagsläget 
inte har något skydd alls (Eda kommun, 2014). Bland de elva naturreservaten i Eda kommun 
omnämns inte vatten som ett främsta syfte till bevarandet även om flera reservat har mindre 
vattenförekomster eller våtmarker i området. En del skyddade områden fortsätter över till 
grannkommunen, liksom en del vattendrag också gör, både till grannkommuner och i detta 
fall även i kontakt med norska sidan. 
 
4.3.2 Sammanställning av bedömningsunderlag 
Områden där hög skyddsnivå bör finnas i avseende på miljöskydd är runt sjöarna Hugn, 
Bysjön och Kunttjärnet, som är bekräftat övergödda (Eda kommun, 2016) och därför i behov 
av hög skyddsnivå i omgivningen och i de tillrinnande områdena och vattendragen. 
Kölaälven rinner till övergödda Hugn, genom områden där hög genomsläpplighet råder och 
också bitvis där grundvattenmagasin finns, och bör därför också omfattas av hög skyddsnivå i 
omgivningen för att inte riskera få en sämre ekologisk status, påverka grundvattnet negativt, 
eller påverka Hugn ytterligare. Genomsläppligheten i marken runt Charlottenberg samt 
Vrångsälven är också hög, och med extra tanke på att Vrångsälven mynnar ut i en sjö med 
befintliga övergödningsproblem så bör området runt vattendraget också hålla en hög 
skyddsnivå i avseende på miljöskydd, men också i avseende på hälsoskydd på grund av 
dricksvattnet.  

Natura 2000 områdena Torgilsrudsälven och Billan, som enligt habitatdirektivet har 
vattenlevande organismer värda att bevara, bör också omfattas av hög skyddsnivå för att 
säkerställa dess syften. Sjöarna Asksjön, Helgesjön, Hemsjön och Borgsjön är värdefulla 
vatten och ligger i områden med mycket bebyggelse och en del planerade LIS områden och 
bör därför övervägas ha en hög skyddsnivå för att säkra att belastningen inte blir för stor. I 
avseende på hälsoskydd bör hög skyddsnivå gälla i områdena med dricksvattentäkt, vilket är 
Eda Glasbruk, Koppom, Köla, Åmotfors samt Skillingsfors. Eda Glasbruk kan även riskera en 
påverkan från norsk sida, då det ligger nära gränsen. Vattenskyddsområdena bör användas 
som riktlinje, men avstånd bör bedömas för att säkerställa att olägenhet för dricksvattnet inte 
kan uppstå. Samtliga kommunala badplatser, de som finns med på den kommunala 
hemsidan (Eda kommun) samt Hav och vattenmyndighetens karta över badplatser (Havs och 
vattenmyndigheten, 2016) bör omfattas av hög skyddsnivå för att inte bakterier ska kunna 
spridas. Sjön Ränken bör i händelse av att den blir reservytvattentäkt i så fall också innefattas 
av hög skyddsnivå, och också högre krav ställas kring de närmsta tillrinnande vattendragen. I 
dagsläget är det ett värdefullt vatten, men har ett utökat strandskydd på 200 meter 
(Länsstyrelsen Värmland, 2014) som fungerar som skydd tills dess att eventuellt beslut blir 
taget. I karta 2 är det befintliga området för hög skyddsnivå markerat, och de områden som 
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enligt detta resultat bör utredas för hög skyddsnivå och ligger utanför dagens markering, är 
inringade.  

Att göra en bedömning av vilka geografiska gränser eller skyddsavstånd som bör gälla för hög 
skyddsnivå är upp till kommunen själv att välja, då det inte finns något som reglerar det. Det 
handlar om en uppskattning av lokala förhållanden och värdet av skyddsintresset på den 
aktuella platsen, för att sedan ta egna beslut inom kommunen vart gränserna bör dras och 
hur själva bedömningsplanen ska utformas. 

 
Karta 2. Karta över Eda kommun. Befintlig kartläggning av hög skyddsnivå är ljusröd markering. Inom röd ring 
är områden som i dagsläget inte inkluderas men som enligt resultat bör utredas för hög skyddsnivå. (Eda 
kommun, 2014. Egen bearbetning). 
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4.4 Verksamhetsutövarens ansvar 
4.4.1 Litteraturstudie 
Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, som är kopplad till miljöfarliga 
verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, omfattar endast de som yrkesmässigt bedriver en 
verksamhet, vilket i regel inte omfattar vanliga små avlopp till bostadsfastigheter. Den 
egenkontroll som omfattar de som innehar en avloppsanordning är istället 26 kap 19 § 
miljöbalken, med grund i de allmänna hänsynsreglerna, bland annat med den omvända 
bevisbördan 2 kap 1 §, och kunskapskravet i 2 kap 2 § miljöbalken (1998:808). 26 kap 19 § 
återger att den som bedriver verksamhet som kan befaras kunna utgöra en olägenhet för 
människors hälsa och miljö ska kontrollera och motverka att verksamheten orsakar sådan 
olägenhet. Vidare ska verksamhetsutövaren vidta undersökningar och hålla sig underrättad 
om verksamhetens påverkan på miljön. Förslag till kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder ska lämnas till tillsynsmyndigheten om denne begär det. I 26 kap 9 § 2 stycket finns 
en mening, med grund i de allmänna hänsynsreglerna 2 kap 7 §, som handlar om rimlighet. I 
26 kap 9 § återges att åtgärder som är mer ingripande än vad det enskilda fallet behöver får 
inte tillgripas. På samma sätt återger 2 kap 7 § att en rimlighetsavvägning alltid ska göras, för 
att bedöma om kraven som ställts utifrån 2 kap miljöbalken (1998:808) kan anses orimliga 
att uppfylla eller inte.  
 
I de allmänna råden (NFS 2006:7) om tillståndsgivande enligt 13 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, anges det att den kommunala nämnden bör ställa 
krav på att sakkunnig ska kontrollera anordningen minst vart tionde år, eller annan tidsrymd 
om det anses mer lämpligt. Krav bör även ställas på att protokoll från sådan kontroll ska 
finnas på fastigheten för uppvisande på begäran av tillsynsmyndigheten (NFS 2006:7). 
Kraven vid tillståndsgivande får dock inte vara orimliga, exempelvis anses provtagning av 
infiltrationsanläggning vara ett sådant (Naturvårdsverket, 2008). Provtagningar kan dock bli 
dyra och inte alltid ge ett tydligt resultat av avloppsanordningen (Naturvårdsverket, 2008). 
För att en åtgärd av avloppsanordningen ska ske krävs oftast att initiativ tas eller att krav 
ställs från miljö och hälsoskyddsinspektör (Wallin et al. 2011). Kunskapen om att 
fastighetsägaren själv är ansvarig för reningen av det enskilda avloppet finns inte alltid. Ett 
hushåll ställer ofta kostnaden mot nyttan, exempelvis miljö eller hur mycket avloppet 
används, och viktiga aspekter för att vilja åtgärda är bland annat rättvis bedömning, att andra 
hushåll i närheten får samma krav och förutsättningar för att åtgärda sina anordningar 
(Wallin et al. 2011). Wallin et al. refererar till Olander och Thogersen, som i en studie från 
1995 menar att behovet av åtgärder som myndigheten ställer kan accepteras enklare av den 
berörda om denne själv får komma med handlingsförslag och insikt om varför åtgärden bör 
ske, medan Wallin et al. i sin studie från 2011 visar på att vissa hushåll inte vill åtgärda först 
de blir ett förläggande. Svårigheten ligger i att få verksamhetsutövaren att förstå miljönyttan. 
(Wallin et al. 2011).  
 
4.4.2 Enkätstudie om redovisningskrav 
  I enkäten som skickades ut tillfrågades handläggarna om de kunde tänka sig ställa krav på 
att en verksamhetsutövare ska redovisa att deras avloppsanordning fungerar som den ska (se 
svar i figur 5). Av de 89 personer som svarade uppgav 42 personer att de kunde tänka sig 
göra det. 5 personer svarade ja, vid hög skyddsnivå och 4 personer svarade nej. En fjärdedel, 
dvs 22 personer, svarade Annat, till vilken de gav ett svar. Bland svaren påpekades bland 
annat att verksamhetsutövaren inte besitter tillräcklig kunskap för att kunna redovisa sin 
anläggning och betoning på svårigheten att provta samt påvisa att en anläggning fungerar. En 
del uppgav också att de redan ställde dessa krav och vissa att kraven ställdes då 
verksamhetsutövaren inte uppfyller kraven eller vill acceptera att vidta åtgärder. Fullständig 
lista över de svar som lämnats finns i bilaga 2. Handläggarna tillfrågades också om hur de 
trodde att deras arbete skulle påverkas om verksamhetsutövare redovisade sin anläggning (se 
svar i figur 6). På den frågan svarade 39 personer att det skulle underlättas till viss del och 26 
personer att de trodde det skulle underlätta mycket. 4 personer trodde att arbetet inte skulle 



 15 

påverkas av det och 6 personer att det skulle försvåras ifall verksamhetsutövaren redovisade 
anläggningen. 14 personer hade ingen uppfattning i frågan. Från svaren på den tidigare 
frågan där egna svarsalternativ kunde lämnas, framgick det att det fanns en oklarhet om 
exakt vad frågan menade att beröra. Detta gör att svaren till denna del av enkäten inte kan 
antas spegla den frågeställning som studien berör fullt ut. 
 

 
Figur 5. Svar på enkätfrågan om handläggarna kan tänka sig ställa redovisningskrav på verksamhetsutövare. 

 

 
Figur 6. Svar på enkätfrågan om hur handläggarna tror arbetet skulle påverkas som följd av att 
verksamhetsutövaren redovisade sin anläggning. 
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5. Diskussion 
 
 
5.1 Bedömningsunderlag för hög skyddsnivå 
De allmänna råden (NFS 2006:7) är en central del i bedömningen av skyddsnivå. Efter att 
analyserat framförallt handboken (Naturvårdsverket, 2008) till de allmänna råden kan det 
konstateras att det finns många tips på hur kommunerna ska gå till väga, men dessa är 
många gånger väldigt övergripande och diffusa. Detta beror mycket på att varje fall ska 
bedömas enskilt, men också att variationerna i kommunerna är så pass stora. Att tydliggöra 
hur en bedömningsplan kan tas fram är möjligt, med hjälp av tydligare instruktioner på en 
praktisk tillvägagång. Exempelvis kan resultatet i denna rapport, den praktiska appliceringen 
på Eda kommun, delvis visa på tillvägagångssätt men också visa på behovet av hjälpmedel för 
att kunna göra sådana bedömningar. 
 
Under den här studiens gång har endast en överblick kunnat göras över hur en 
bedömningsplan på kommunal nivå kan tas fram, eftersom tid till att göra en djupgående 
inventering av Eda inte var möjlig. Många kommuner, framförallt mindre, sitter säkerligen 
med detta problem, tid och resurser räcker inte till för att kunna ta fram en ordentlig 
bedömningsplan. För att kunna veta vart platser som har ett behov av högre rening finns, så 
måste en utredning göras, och tydligare vägledning från högre myndigheter skulle säkerligen 
kunna bidra till att enklare kunna göra en bedömning. Att göra allt för detaljerade riktlinjer 
eller råd som går att applicera nationellt är inte möjligt, det är en alldeles för stor osäkerhet 
och det enskilda fallet har, och bör ha, den största avgörande rollen i vilken rening som krävs. 
Med det sagt kan också kostnaden för att ta fram mer detaljerade hjälpmedel på nationell 
nivå ifrågasättas, eftersom det finns en sådan befintlig svårighet. Lösningen kan ligga i att 
länsstyrelse och kommuner får ta fram sina egna bedömningsplaner, men studier, 
vägledningar och flera exempel kan vara bra för att hjälpa till i processen.  
 
Att just ta fram en vägledning över hur, kanske steg för steg, en bedömningsplan kan tas 
fram, skulle kunna vara ett alternativ utan att styra för många lokala parametrar. Att faktiskt 
lägga, åtminstone en del, resurser på att ta fram hjälpmedel kan anses nödvändigt, baserat på 
svaren i enkätstudien. Svaren visade på att majoriteten av de som hade hjälpmedel för 
bedömning av skyddsnivå ansåg att det var till hjälp (av 70 personer var det 68 stycken som 
ansåg att det var till en stor eller liten hjälp, se figur 2). Av de 18 som inte hade ett hjälpmedel 
tillgängligt ansåg 12 stycken att det vore en hjälp att få tillgång till ett hjälpmedel (se figur 3). 
Trots att det fanns ett antal personer som ansåg att ett hjälpmedel för bedömning inte var till 
någon nytta eller inte upplevde sig behöva ett, så visar en majoritet på att det finns ett behov 
och användning för att ta fram bedömningsplaner och hjälpmedel. Det kan antagligen finnas 
en tanke om att en översiktlig plan är överflödig, eftersom område, geologiska 
förutsättningar och andra parametrar alltid ska bedömas för varje fall, oavsett hur detaljerad 
en bedömningsplan skulle vara. För en erfaren inspektör kan det säkerligen vara en enkel sak 
att se den översiktliga bilden utan ett hjälpmedel, ifall denne kan processen och framförallt 
känner till hela kommunen, men inte en lika stor självsäkerhet för en ny eller mer oerfaren 
person. Idén med att ta fram bedömningsplaner över kommuner för att underlätta 
handläggandet av enskilda avlopp behöver inte heller nödvändigtvis vara låst till 
inspektörens egna bedömning vid skrivbordet, det kan också vara en möjlighet till att ge 
fastighetsägarna ett försprång med sin ansökan, då de undersöker vilken avloppslösning de 
ska ha. Om en fastighetsägare som söker om tillstånd för sin avloppsanordning är medveten 
om att det ställs högre krav på denne från början, så blir det även enklare för denne att välja 
rätt tekniker, vilket kan bli tidsbesparande för handläggaren. Exempelvis fungerar Karlstad 
kommuns interaktiva karta (Karlstad, 2015) mycket bra i ett sådant fall, då det innebär att 
det är enkelt för fastighetsägare att själva undersöka vad som gäller på deras tomt.  
 
Av de som deltog i enkätundersökningen hade en majoritet idag hjälpmedel för 
skyddsnivåbedömning (79% av de totalt 89 som svarade, se figur 1.). Hjälpmedlen varierar 
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dock mycket mellan olika alternativ, även om det vanligaste är kartläggning av områden med 
hög skyddsnivå (se figur 1 i bilaga 2). Uppenbarligen är det ett populärt sätt att göra 
bedömningen, vilket kan vara mycket rimligt då det enkelt ger en överskådlig bild av 
området. Det är dock inte heller ovanligt att kartläggning kombineras med allmänna 
riktlinjer eller en policy, såsom det till exempel gjorts i Sala kommun (2009). Policys för var 
bedömning ska göras, exempelvis att fastställa ett specifikt avstånd till övergödda sjöar och 
anslutande vattendrag, kan bidra till en jämlik bedömning i hela kommunen. Det som Wallin 
et al. (2011) kom fram till i sin studie som berörde åtgärdande av avloppsanordningar, var 
bland annat vikten för hushållare att känna sig rättvist behandlad och att andra hushåll fick 
samma krav på sig. Eftersom hög skyddsnivå alltid bedöms i det enskilda fallet är det aldrig 
en garanti, inte heller nödvändigtvis ett argument, för att grannar kommer ha samma 
reningskrav på sina anläggningar, men en policy eller riktlinjer gör åtminstone att 
bedömningen sker på ett likvärdigt sätt, vilket minimerar risken för en olik bedömning på en 
plats. Eventuell policy eller riktlinjer kan säkerligen med fördel tas fram med 
grannkommuner eller med länsstyrelse för att gälla i hela länet. I scenarier där vattendrag 
exempelvis går över gränserna så kan samarbeten om jämlik bedömning där kunna vara 
behövligt, både för det skyddade intresset och den jämlika bedömningen för hushållaren. 
 
Att få fram precisa linjer på en karta är en ansträngning som inte kan anses värd att lägga för 
mycket tid på, eftersom enskilda fallet kommer styra i slutändan i vilket fall. En grövre 
uppskattning är då enklare bara för att påvisa ungefär vart det känsliga området ligger. För 
känsligare områden kan det vara aktuellt att sätta ett större område på kartan för att 
säkerställa skyddsintresset. I enkätundersökning var det två kommuner som angav att de 
hade hög skyddsnivå i stort sett hela kommunen (se svar i bilaga 2), vilket innebär att det 
antas från start att områdena är så pass känsliga att hög skyddsnivå kan behövas. Ett enkelt 
sätt att kompromissa för en diffus kartläggning eller generella områdesbedömningar är 
allmänna riktlinjer och policys, där fasta avstånd vanligtvis bestäms. Detta blir i slutändan 
beslut som förslagsvis tas av miljö och hälsoskyddsnämnden i den egna kommunen för att 
kunna fastställas. Kartläggning är dock alltid ett bra alternativ, om inte annat som 
komplement. Kartläggningen effektiviseras mest troligt som hjälpmedel om den får ske med 
olika skikt eller angivelser om i vilket avseende skyddsnivån råder, för hälsoskydd eller 
miljöskydd och om det är för fosfor eller bakterier till exempel. Hjälpmedlet kan då 
underlätta, som tidigare nämnts, för hushållaren som ska planera och ansöka om avloppet, 
och också för handläggaren som ska göra bedömningen.  
 
Bedömningen för hög skyddsnivå i Eda kommun är svår att göra. Att lokalisera områden som 
kan vara aktuella att sätta hög skyddsnivå i är förhållandevis enkel. Problematiken dyker upp 
då mer exakta avståndsbedömningar och geografiska avgränsningar ska göras. Detta var 
också det ursprungliga problemet med det kartunderlag baserat på fosfor som länsstyrelsen 
tog fram (Länsstyrelsen Värmland, 2011), det upplevdes alldeles för oprecist. Lokaliseringen 
av områdena kan göras såsom det gjorts övergripande i resultatet, men för kunna sätta mer 
precisa avgränsningar måste antingen grundläggande studier göras i hur området ser ut vad 
gäller avrinning och jordarter och andra aktuella parametrar. Sedan måste en riskbedömning 
göras vilket är en avvägning. I fallen om vilken belastning som väntas kunna bli i ett område, 
där det kan krävas förutseende över hur många som förväntas flytta till en plats, är det 
naturligtvis väldigt svårt att veta i förväg och blir därför en uppskattning av de som arbetar 
med en bedömningsplan. Sammanfattningsvis kan det sägas att den befintliga 
kartläggningen med hög skyddsnivå idag uppfyller ett syfte och platser som kan anses behöva 
innefattas av hög skyddsnivå gör det. Dock bör de enligt resultatet inringade platserna (se 
karta 2) undersökas och kartläggningen utökas för att innefatta också hälsoskydd samt alla 
platser relevanta för miljöskydd. 
 
5.2 Verksamhetsutövarens ansvar 
Utifrån svaren i enkäten verkar det som att en stor del av de som arbetar med handläggande 
av enskilda avlopp kan tänka sig att ställa redovisningskrav (se figur 5). Frågans resultat kan 
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dock bli aningen missvisande, detta på grund av att flera kommenterade att de var osäker på 
vad den syftade till (se fullständiga svar i bilaga 2). Många av de svar som lämnades menade 
på att de redan ställer krav och menar på att kravet redan finns, vilket innebär att den hel del 
redan använder sig av den omvända bevisbördan. Många syftade också till att det var svårt 
att kunna kräva redovisning av anläggningen, exempelvis på grund av att 
verksamhetsutövaren oftast inte har tillräcklig kunskap. Detta ställer givetvis en vidare fråga 
kring om det är en rimlig anledning till att inte ställa kravet på verksamhetsutövaren. 
Eftersom denne har bevisbörda enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (1998:808) 
bör denne besitta dessa kunskaper, och i annat fall anlita en sakkunnig för att kunna förstå 
sin anläggning.  
 
Då handläggarna tillfrågades om de trodde att deras handläggande skulle underlättas av att 
verksamhetsutövaren redovisade sin anläggning så svarade ändå 73 % att det skulle 
underlätta deras arbete (29 % mycket underlättande, 44 % till viss del, se figur 6), vilket visar 
på att de flesta tror att en form utav redovisningskrav skulle bidra snarare än försvåra 
arbetet. En del gör som sagt detta redan, men frågan är varför inte fler väljer att göra det. De 
allmänna råden (NFS 2006:7) uppmanar till att i tillståndsbeslut ha ett krav om att 
sakkunnig ska kontrollera anordningen vart tionde år, eller annan lämplig tidsrymd, och att 
protokoll från detta ska kunna uppvisas på begäran. Steget till att kunna få denna typ av 
protokoll inskickad, och på så sätt påvisa att anordningen har blivit kontrollerad skulle kunna 
bidra mycket till övervakningen av de befintliga avloppen. Förutsättningarna finns till att 
kunna ställa sådana krav i ett beslut. Givetvis är det dock också en svår fråga om hur mycket 
krav som kan ställas på verksamhetsutövaren, eftersom det handlar om mycket pengar om 
exempelvis konsulter behövs tas in kontinuerligt för att kontrollera att anläggningen fungerar 
ordentligt. Om det ens går att kontrollera så pass detaljerat, vilket inte är möjligt med alla 
anläggningar, exempelvis infiltration (Naturvårdsverket, 2008). Det får inte glömmas att 
verksamhetsutövaren i dessa fall i regel är vanliga privatpersoner och inga företag. Dessutom 
är tillgången till en toalett och ett avlopp en basal del för varje människa, dvs. att det inte är 
självvalt i samma bemärkelse som andra typer utav verksamheter kan vara.  
 
Att ställa krav, som oftast blir kostsamma krav, på privatpersoner på det sätt som 
avloppsanordningar ofta kräver gör att rimlighetsavvägningen blir extra viktig. Frågan är 
också om kravet skulle behövas på alla personer. Av de som svarade att de kunde tänka sig 
ställa redovisningskrav på verksamhetsutövare (se figur 5) svara fem personer ja, vid hög 
skyddsnivå. I de egna angivna svaren (se bilaga 2) svarade också en del att de kunde tänka sig 
ett krav vid behov och som sista utväg, om inte verksamhetsutövaren vill åtgärda sitt avlopp 
till exempel. Detta ställer såklart frågan om när ett krav i ett beslut bör gälla, och för vilka 
personer. Är det när det misstänks eller anses behövas en redovisning för att kunna 
säkerställa det specifika avloppets rening och funktion, eller om det bör ske från början i 
besluten, och ska det gälla alla personer, eller bara dem som har ett högre reningskrav? För 
att fungera i ett förebyggande och på ett effektiviserande sätt är det något som bör finnas i 
besluten från start, eller på ett annat sätt införlivas så att kontroll och redovisning av att 
funktionen finns, görs regelbundet. På så sätt kommer en annan press läggas på 
verksamhetsutövaren vilket innebär att kunskapskravet blir mer tydligt. Vidare om det bör 
ställas enbart på dem med högre reningskrav, så är det antagligen en bättre idé att inte 
enbart låsa sig på dessa anläggningar om införlivandet av ett sådant krav skulle bli aktuellt. 
Verksamhetsutövarens ansvar är detsamma, även om vissa anläggningar kan ligga på mer 
känslig mark än andra. Även om reningskraven är olika, ska fortfarande normal rening 
uppnås. Dessutom är den rättvisa bedömningen bevisad viktig (Wallin et al. 2011). 
 
Att kunna ställa ett krav på detta sätt skulle säkert kunna bidra i arbetet med att handlägga 
avlopp, på det sättet att uppgifter om kontroll och status på avlopp finns hos 
kommunkontoret. Dessutom ökar de på medvetenheten hos den som har avloppet att se till 
så det hålls i gott skick. Att kombinera detta med ett krav i beslutet kan då vara en god idé, 
exempelvis tyder Wallin et als. (2011) studie på att det mer eller mindre krävs att 
myndigheten sätter krav på att det ska hända något. Konflikten landar i 
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rimlighetavvägningen då det handlar om kostnader framförallt. Det kan dock bli en 
verklighet att det mer konkret kommer bli hårdare krav vad gäller driften. Havs och 
vattenmyndigheten skriver i sin slutrapport till regeringen om enskilda avlopp (Havs och 
vattenmyndigheten, 2013) om förslag till att tillståndsprövningen också ska innehålla själva 
driften av anläggningen, vilket skulle innebära att skyldigheten att underhålla sin anordning 
blir mer konkret i det beslut en fastighetsägare får. 
 
En annan fråga är också om hur mycket det skulle gå att lita på en sådan redovisning alla 
gånger, eftersom kunskapen är så pass låg. Med alla som inte anlitar en sakkunnig och gör 
det själv finns också aspekten av att man t.ex. inte vill erkänna att ens anläggning är dålig om 
så skulle vara fallet. En sådan aspekt betonar också vikten av att ett eventuellt 
redovisningskrav inte kan ersätta tillsyn på plats, utan ska ses som ett komplement där 
handläggare i dagsläget inte hinner med. Komplikationer finns på området, men om större 
ansvar skulle läggas på verksamhetsutövaren på ett mer konkret sätt så skulle kanske en del 
enskilda avlopp behålla den reningsgrad och funktion som krävs, som en följd av att de 
enskilda avloppen också blir lättare att övervaka för tillsynsmyndigheten.  
 
5.3 Slutsatser 
Handläggare vid kommunen verkar utifrån enkätstudien överlag uppleva hjälpmedel för 
bedömningen av hög skyddsnivå som en hjälp i deras arbete. Att lägga resurser på att ta fram 
hjälpmedel som praktiskt tydliggör de allmänna råden kan därför anses som nödvändigt. Att 
få fram tydligare riktlinjer som går att applicera nationellt är dock inte möjligt. Det enskilda 
fallet och de lokala förhållandena är alldeles för väsentliga. Bedömningen av hög skyddsnivå i 
en kommun bör därför tas fram för sig. Fokus bör dock ligga på att utforma en kartläggning 
och en policy med allmänna riktlinjer för att kunna kombinera specifika platser med 
förutsättningar för jämlik och rättvis bedömning i hela kommunen, och med fördel även i 
grannkommuner och län också. Vad som kan göras på nationell nivå däremot är att ta fram 
vägledning som mer konkret visar på hur det kan gå till, för att kunna göra arbetet mer 
effektivt när ett bedömningsunderlag ska tas fram. Inte minst kommuner med små resurser 
skulle kunna gynnas av det. Att ställa redovisningskrav på verksamhetsutövare för att 
underlätta handläggandet är en process som kan bli svår, mycket på grund utav att ha avlopp 
är en väsentlig del som är svår att kompromissa bort samt att de som oftast har de små 
avloppen är privatpersoner. Möjligheten att kunna ställa krav på redovisning är dock möjlig, 
och det skulle kunna fungera som ett bra komplement där den vanliga tillsynen inte räcker 
till samt sätta mer krav på det redan befintliga ansvaret hos verksamhetsutövaren. 
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Bilaga 1 
Enkät 
 
Denna enkät riktar sig till dig som handlägger ansökningar om enskilda avloppsanordningar 
vid kommunen. Svaren kommer ligga som grund i ett examensarbete som syftar till att 
utreda möjligheten att underlätta handläggningen av enskilda avlopp.  
Tack för din medverkan!  
 
Ange vilken kommun du arbetar för (valfritt):_____________________ 
 
Bedömning av hög skyddsnivå 
Observera att frågorna avser hjälpmedel på kommunal och länsnivå, 
Naturvårdsverkets föreskrifter och andra nationellt täckande hjälpmedel 
innefattas inte. 
 
1. Har din kommun någon form av hjälpmedel för bedömning av hög 
skyddsnivå? 
 
a) Ja, det finns framtagna hjälpmedel i kommunen.  
b) Nej, men arbete pågår med att ta fram hjälpmedel.  
c) Nej, men det finns planer på att ta fram hjälpmedel.  
d) Nej, men det har diskuterats.  
e) Nej, det har inte diskuterats alls. 
f) Vet ej. 
 
2. Om svaret på fråga 1 är nej, hur tror du ditt arbete skulle påverkas med ett 
hjälpmedel? 
 
a) Det vore till stor hjälp. 
b) Det skulle vara till liten hjälp. 
c) Det skulle inte hjälpa alls. 
d) Det skulle försvåra arbetet. 
e) Vet ej/Ingen uppfattning 
 
3. Om svaret på fråga 1 är ja, hur anser du att det påverkar ditt handläggande? 
 
a) Mycket stor hjälp i handläggandet 
b) Lite hjälp i handläggandet 
c) Hjälper inte mycket i handläggandet 
d) Hjälper inte alls 
e) Försvårar handläggandet 
f) Vet ej/Ingen uppfattning 
 
4. Om hjälpmedel finns, vad för typ av hjälpmedel är det? Kryssa ett eller flera 
alternativ. 
 
a) Områden som omfattas av hög skyddsnivå är kartlagda. 
b) Rekommendationer om vilka områden inom kommunen som bör omfattas finns. 
c) Allmänna riktlinjer inom kommunen hur man ska bedöma. 
d) Inget hjälpmedel på kommunal eller länsnivå nivå finns. 
e) Annat, vad? ____________________________________________________ 
 
Följande fråga riktar sig till dig som arbetat vid en kommun med avlopp både 
innan och efter att någon form av kartläggning/hjälpmedel med skyddsnivåer 
tagits fram. 



 

 
5. Hur upplever du att ditt arbete påverkats efter att hjälpmedel för 
bedömningen av hög skyddsnivå togs fram? 
 
a) Det underlättade arbetet mycket 
b) Det underlättade arbetet en del 
c) Det påverkade inte arbetet alls 
d) Det försvårade arbetet 
e) Vet ej/ingen uppfattning 
 
Ställa krav på verksamhetsutövaren 
 
Baserat på miljöbalkens 2 kap så har verksamhetsutövaren (VU) det 
huvudsakliga ansvaret för sin verksamhet och att den fungerar. Genom att ställa 
redovisningskrav på VU kan inspektörer lättare överse de enskilda avloppen. 
 
6. Skulle du kunna tänka dig ställa krav på att verksamhetsutövare med 
enskilda avlopp regelbundet ska redovisa att deras avlopp uppfyller kraven? 
 
a) Ja 
b) Ja, i enstaka fall 
c) Kanske 
d) Vet inte/ingen uppfattning 
e) Nej. 
 
Kommentar:_________________________________________ 
 
7. Hur tror du att handläggandet skulle påverkas om verksamhetsutövare 
redovisar sina avloppsanordningar? 
 
a) Det skulle underlätta mycket. 
b) Det skulle underlätta till viss del. 
c) Det skulle inte påverkas. 
d) Det skulle försvåras. 
e) Vet inte/Ingen uppfattning. 
 
 
  



 

Bilaga 2 
Fullständiga svar till enkätfrågorna 4 och 6 samt diagram över 
svarskombinationer till fråga 4 
 
 
Svar på fråga 4 om vilka hjälpmedel kommunen har för de som valde 
svarsalternativ ”Annat”. 
• Riktlinjer om hög skyddsnivå (miljö) inom 100 m från recipient, men vi bedömer alltid 

från fall till fall utifrån de aktuelle förutsättningarna och markbeskaffenhet. 
• VISS, vattenskyddsområden, 
• VISS, vattenskyddsområden, 
• Skyddsnivåer finn i våra GIS-system 
• I Eskilstuna är är det hög skyddsnivå i hela kommunen. Det är förstås inte 

oproblematiskt. Det gör dock handläggningen lätt gällande bedömningen om det ska vara 
hög eller låg... 

• Bedömer att det är hög skyddsnivå i stort sätt hela kommunen. 
• Kommunal policy med kartlagda områden och generella riktlinjer för hög skyddsnivå 

men kan vara svårt att göra lika bedömningar i olika fall, exempelvis närhet till större 
diken och vattendrag. 

• Vi har ju inga hjälpmedel än. Så frågan som är obl. är irrelevant 
• Kartering av detaljplaner och restriktioner, grundvattenkartor, förorenade områden, 

berggrund och jordarter, mm 
• Länsstyrelsens tjänst VISS 
• Delvis kartlagt inga politiska beslut utan bedömningen utförs i varje enskilt fall. 
• Vår kommunekolog bedömer i varje fall om det är hög skyddsnivå eller ej. 
• VISS kan användas 
• Riktlinjer genom miljösamverkan i Östergötland, kartstöd 
• Vägledning för bedömning i Jönköpings län 
• Lathund för handläggare, inga "antagna" riktlinjer dock 
• Områden som omfattas av hög skyddsnivå är kartlagda av länsstyrelsen i Örebro län 

2010. 
• WPs testverktyg för sammanställning av avloppspåverkan 
• En kommunal vattenöversikt. 
• GIS-skikt med strandskydd, klorid, strandbad 
• Bedömning görs i varje enskilt fall vid inspektion, om det finns närhet till vattendrag och 

brunnar samt om vattendragen är näringsämnesbelastade (vilket vi innan har koll på). 
Jag upplever inte att bedömning av skyddsnivå är det som gör att handläggning av avlopp 
tar tid. Vi behöver hjälp med helt andra saker: Bra, enhetliga diariesystem och 
beslutsmallar, borde finnas en samordnad backup för det i hela landet. 

• Bara miljöskydd kartlagt, inte hälsoskydd 
• GIS-kartor 
• Riktlinje inom 300 meter till närmaste sjö, hav, vattendrag. Men man ska självklart titta 

på fall till fall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diagram till enkätfråga 4 

 



 

 
Svar på fråga 6 om handläggaren kunde tänka sig ställa krav på 
verksamhetsutövare för de som valde svarsalternativet ”Annat”. 
 
• Sådana krav ställs ibland vid prövning av nya avloppsanordningar. T.ex. minireningsverk 

eller avloppsanordningar med fosforfälla. För befintliga avlopp saknas kunskapen hos 
verksamhetsutövarna att göra en sådan bedömning. Många avloppsanordningar är inte 
möjliga att ta prover på utgående avloppsvatten varför det behöver göras en övergripande 
inspektion av hela avloppsanordningen. 

• Vi har delat ut enkäter till fastighetsägare i samband med kommunal anslutning i privat 
regi och fann att fastighetsägarna ofta har väldigt dålig kunskap om sitt eget avlopp. Vi 
använde Naturvårdsverkets röd, grön, gul uppskattningen. 

• Detta gör vi redan vid de tillfällen vi bedömt avloppsanordningen som undermålig och 
fastighetsägaren inte håller med. Det är dock väldigt svårt att bevisa att 
avloppsanordningar uppfyller ställda krav. 

• verksamhetsutövaren saknar både kompetens och incitament till att göra den 
bedömningen, ingen (!) skulle bedöma att den egna anläggningen inte är ok så länge den 
hydrauliskt fungerar, en viktig pedagogisk uppgift som ingår vid tillsynen av enskilda 
avlopp är att förklara hur det fungerar och vilka risker som finns när det inte fungerar. 

• Konstigt formulerad fråga. Stycke ett och två borde byta plats. 
• I inventeringsstarten ber vi fastighetsägaren att fylla i en enkät där de då ska redovisa sin 

anläggning. Ser att dessa redovisningar inte alltid stämmer, då vi inventerar de som inte 
har tillstånd eller är äldre än 20 år. Oftast vet de inte var de har för avlopp, speciellt om 
det inte finns något tillstånd. Redovisningen underlättar en del då man ser var avloppet 
ligger, vid eventuell inventering. 

• Det ska framgå av ansökningshandling och entreprenörsrapport samt att VU kan visa 
protokoll på att anläggningen sköts. 

• Solklart ja om du menar en redovisning av typ av anläggning. Kanske om du menar en 
mer ingående redovisning som innefattar t.ex. provtagning och rapportering av service 
och egenkontroll. (För minireningsverk har vi nyligen börjat med krav på årlig 
rapportering av service och egenkontroll, så där blir det ja.) 

• En sista utväg om vu inte accepterar att åtgärder måste vidtas 
• Svårt att visa i praktiken. 
• Bevisbördan ligger redan på VU. Förstår inte hur detta skulle kunna ske. Kunskapen är 

dålig gällande enskilda avlopp och i vår inventering bedöms endast anläggningar som har 
en godkänd anmälan och en besiktats från MoH som okej. 

• Förstår inte riktigt frågan, omvänd bevisbörda gäller ju enligt MB? Vi använder av 
avloppsdeklaration vid tillsyn och krav på egenkontroll m.m. vid tillstånd. 

• Osäker på om jag tolkat frågan rätt. Men prioritering ligger på att avlopp utan tillstånd 
eller inom känsliga områden/vattenskyddsområden. Men de ska kunna visa om vi ställer 
den frågan. 

• Om det är rimligt 
• Ja, när avloppen inte uppfyller dagens krav eller saknar giltiga tillstånd. 
• Vi gör det vid behov 
• Inte alla typer av avloppsanläggningar kan provtas, ex infiltration. Innan tillstånd ställs 

krav på redovisning av förutsättningar men i dagsläget har vi bara årlig tillsyn på 
anläggningar som omfattar fler än 5 hushåll. Löpande redovisning kräver spontant mkt 
arbete för oss. Påminnelser, vad händer om ingen redovisning sker, bedömning av 
inkommet material, provtagningens trovärdighet/metodik. kostnad? 

• Vet inte om jag förstår frågan. Sådana krav ställs vid inventering om tillstånd saknas. 
• Verksamhetsutövaren vet ofta inte ens vad det är för skillnad på en sluten tank och en 

trekammarbrunn och än mindre skillnaden på markbädd och infiltration så det är svårt 
att bedöma vilket värde det skulle ge och hur en sådan redovisning skulle gå till. 

Hela poängen med en avloppsansökan är att verksamhetsutövaren ska visa att den 
anläggning som planeras uppfyller de krav som finns i miljöbalken och dess förordningar och 
föreskrifter. Jag tänker att de redan gör det. 



 

 
Bilaga 3 
Kartor över Eda kommun 

 
Karta 1. Karta över Eda kommun. Mörkblå ringar visar vart vattenskyddsområden finns, och ljusblå ring visar 
vart badplatser finns lokaliserade. (Eda kommun, 2014. Egen bearbetning). 



 

 
 
 
 

 
Karta 2. Karta över Eda kommun. Lila ring visar Natura 2000 områden och grön ring visar naturreservat. (Eda 
kommun, 2014. Egen bearbetning). 



 

 

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) 
901 87 Umeå, Sweden 
Telefon 090-786 50 00 
Texttelefon 090-786 59 00 
www.umu.se 


	1.2 Syfte
	1.2.2 Avgränsning
	2.1 Lagstiftning och myndigheter
	2.1.1 EU-direktiv och bestämmelser
	2.1.2 Lagar och förordningar i Sverige
	2.1.3 Naturvårdsverkets allmänna råd, NFS 2006:7
	2.2 Miljökvalitetsmålen
	2.2.1 Värmland och miljökvalitetsmålen
	2.3 Avlopp och vattenstatus i Värmland
	2.3.1 Eda kommun
	2.4 Ansvar och tillsyn
	3.1 Litteraturstudie
	3.2 Enkätstudie
	3.3 Tillämpning av bedömningsunderlag
	4.1 Bedömningsunderlag för hög skyddsnivå
	4.1.1 Bedömning utifrån litteraturstudie
	4.1.2 Exempel på bedömningsunderlag i kommuner
	4.2 Enkätstudie om hjälpmedel för bedömning av skyddsnivå
	4.3 Eda kommun
	4.3.1 Lokalisering av områden
	4.3.2 Sammanställning av bedömningsunderlag
	4.4 Verksamhetsutövarens ansvar
	4.4.1 Litteraturstudie
	4.4.2 Enkätstudie om redovisningskrav
	5.2 Verksamhetsutövarens ansvar
	5.3 Slutsatser
	Hämtad: 2016-04-17

