enskilda avlopp
– ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och
handläggningsrutiner med blanketter och juridiska sunpunkter
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BEDÖMNINGSGRUNDER OM SMÅ
AVLOPPSANORDNINGAR FÖR
HUSHÅLLSSPILLVATTEN, SKÅNE
(slutversion februari 2008)
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1

INLEDNING

Bedömningsgrunderna i detta dokument har tagits fram av projektarbetsgruppen inom delprojekt enskilda
avlopp inom Miljösamverkan Skåne. Målet har varit att fastställa tydliga gemensamma kravregler så att
befintliga enskilda avloppsanläggningar och anläggandet av nya små avloppsanordningar skall få en
likvärdig bedömning oavsett i vilken kommun i Skåne det är.
Med ”små avloppsanordningar” avses avloppsanläggningar som behandlar eller lagrar toalettvatten (WC)
samt bad/dusch, disk och tvättvatten (BDT) från enskilda hushåll upp till 25 personekvivalenter (pe).
Riktlinjerna bör även kunna vara ett underlag för bedömningar av anordningar upp till 200 pe. Utöver
ovanstående finns även toaletter utan avlopp, exempelvis torrtoaletter. För att vara ett användbart och
heltäckande dokument behandlar dessa bedömningsgrunder även sådana avloppsanordningar.
Utgångspunkten vid diskussion och dokumentation har varit; Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7)
[till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd] om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten.

Förkortningar som förekommer i texten
BDT-vatten: avloppsvatten från bad/dusch, disk och tvätt
WC: vattenklosett
BOD: Biochemical Oxygen Demand, biokemisk syrgasförbrukning. Anger mängden syre som åtgår för
att biologiskt bryta ner organiskt material.
2

BEDÖMNING AV SKYDDSNIVÅ - SMÅ AVLOPPSANORDNINGAR FÖR
HUSHÅLLSSPILLVATTEN

Normal och hög skyddsnivå enligt allmänna råd NFS 2006:7 i den kommunala planeringen
Med hög respektive normal skyddsnivå i de allmänna råden avses föreslagna kravspecifikationer med
avseende på anläggningars prestanda som Naturvårdsverket tagit fram. Det finns inget som hindrar
myndigheten att ställa krav som avviker från dessa förslag så länge det är motiverat. Man måste vid
formulering av krav på små avlopp utgå ifrån att behoven av rening kan variera i landskapet, både utifrån
hälsoskydd och miljöskydd.
Det finns inga bemyndiganden för kommunerna att skriva generella föreskrifter om detta. Det krävs
därför ett beslut i varje enskilt fall, där varje enskilt fall bedöms utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt
att ha denna handläggning klar för sig, inte minst därför att det i varje enskilt fall krävs en avvägning enligt
2 kap 7§ MB.
Det är med andra ord inte möjligt varken för kommunfullmäktige eller för någon av kommunens
nämnder att fatta bindande beslut (vad som i realiteten skulle vara normgivning) om huruvida det skall
tillämpas hög eller normal skyddsnivå i ett område på förhand. Det närmaste man kommer är att ta fram
någon form av riktlinje eller policy för hur olika områden eller olika situationer ska behandlas.
Länsstyrelsen i Skåne län kommer under 2008 utforma ett verktyg till hjälp att besluta om utsläpp från
små avlopp kan relateras till normal respektive hög skyddsnivå. Verktyget ska bli utformat så att det går
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att använda för alla kommuner inom vattenförvaltningens deldistrikt Skåne. Verktyget utformas som en
digital karta där det finns uppgifter som möjliggör beslut om vilka utsläpp till grund- eller ytvatten som
kan relateras till hög respektive normal skyddsnivå. Länsstyrelsens mål är att materialet ska vara färdigt att
använda den 1 oktober 2008.
Förhållningssätt i väntan på Länsstyrelsens verktyg om skyddsklassning
Det finns flera olika sätt för hur kommunerna kan förhålla sig till hög/normal skyddsnivå i väntan på
Länsstyrelsen verktyg. Några sådana presenteras i bilaga 1.
3

KRAV PÅ BEFINTLIGA ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

3.1 Slamavskiljare
Utformning och funktion skall uppfylla kraven enligt svensk standard för slamavskiljare för 1-5 hushåll.
Godkänd slamavskiljare för WC- och BDT-vatten är en rätt dimensionerad trekammarbrunn (≥2 m3
våtvolym), medan BDT-vatten skall slamavskiljas i en tvåkammarbrunn (≥1,1 m3 våtvolym), alternativt
typgodkänd slamavskiljare avsedd för respektive avloppsvatten. T-rör skall finnas, vara i gott skick och
med fördel vara av korrosionsbeständigt material. Dag- eller dräneringsvatten får inte belasta
slamavskiljaren.
3.2 Reningsanläggning
Kraven gäller rening av WC- och BDT-vatten. Om separat lösning finns för toalett exempelvis torrtoalett,
förmultningstoalett eller WC ansluten till sluten tank, skall BDT-vatten omhändertas separat i godtagbar
avloppsanläggning, t ex tvåkammarbrunn och infiltration/markbädd.
Utsläpp till öppet vatten, dike, markledning, stenkista, sandfilterbrunn, infiltrationsbrunn eller sjunkbrunn
är normalt inte godtagbart som längre gående rening. En motivering bör finnas i varje enskilt fall.
3.3 Infiltration
För reningen av fosfor i infiltrationsanläggningar kan vi räkna med att en större del avskiljs ovanför
grundvattennivån och om även transport i mättad zon inräknas uppnås en nära nog total rening (enl
Robusta små avloppssystem, Naturvårdsverket). Eftersom infiltrationsanläggningar endast godkänns i
områden som inte är särskilt känsliga för utläckage av näringsämnen (normal nivå) eller kommer att
kompletteras med ytterligare rening, torde behovet av att inom detta projekt utreda förutsättningarna för
en tidsbegränsning av anläggningarnas livslängd vara litet. Om frågan framöver behöver väckas föreslås
denna utredas inom ramen för kommande revideringar av Naturvårdsverkets handbok om enskilda
avlopp.
Vid tillsyn bedöms om anordningen uppfyller gällande krav. Infiltrationsanordningar inrättade före år
1987 har inte haft Naturvårdsverkets allmänna råd som grund för inrättandet. Krav på dokumentation för
en samlad bedömning omfattar minst:
1. ansökan är inkommen till kommunala nämnden
2. synlig fördelningsbrunn
3. ritning/skiss på avloppsanläggningen
4. jorden skall ha tillräcklig infiltrationskapacitet
5. avståndet mellan infiltrationsyta och högsta normala grundvattennivå eller berg inte understiger en
meter
6. tillräckligt skyddsavstånd till vattentäkt (normalt minst 50 meter)
7. bedömning om anordningen ligger inom normal eller hög skyddsnivå
Alternativt: Om ovanstående inte finns men det enskilda avloppet uppfyller krav för befintliga enskilda
avlopp bör ett tillsynsbeslut upprättas.
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3.4 Markbädd
Vid tillsyn bedöms om anordningen uppfyller gällande krav. Markbäddar inrättade före år 1987 har inte
haft Naturvårdsverkets allmänna råd som grund för inrättandet. Analysresultat kan dock inkomma till
myndighetsnämnden för bedömning av anordningens reduktion av fosfor, BOD7 och kväve. Krav på
dokumentation för en samlad bedömning omfattar minst:
1. ansökan är inkommen till kommunala nämnden
2. synlig fördelningsbrunn och utloppsbrunn
3. ritning/skiss på avloppsanläggningen
4. högsta normala grundvattennivå inte får överstiga schaktbotten på markbädden
5. tillräckligt skyddsavstånd till vattentäkt (normalt minst 50 meter, vid tät markbädd 20 meter)
6. bedömning om anläggningen ligger inom normal eller hög skyddsnivå
Alternativt: Om ovanstående inte finns men det enskilda avloppet uppfyller krav för befintliga enskilda
avlopp bör ett tillsynsbeslut upprättas.
Om en avloppsanläggning är inrättad i enlighet med tillstånd och den fungerar som det ursprungligen var
avsett, kan exempelvis krav på långtgående fosforreduktion bli orimligt kostnadskrävande i förhållande till
den miljönytta som en uppgradering av en i övrigt väl fungerande anordning skulle medföra.
4

KRAV VID NYANLÄGGNING AV SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR

4.1 Slamavskiljare
Utformning och funktion skall uppfylla kraven enligt EN - europeiska normen*) för slamavskiljare för 1-5
hushåll. Godkänd slamavskiljare för WC- och BDT-vatten är en rätt dimensionerad trekammarbrunn om
minst 2 m3 och om möjligt ≥3 m3 våtvolym. Med en större volym förbättras anläggningens funktion och
livslängden på anläggningen förlängs. BDT-vatten skall slamavskiljas i minst en tvåkammarbrunn.
Avloppsanläggning med kemisk fällning av fosfor skall om möjligt ha en slamavskiljare om ≥4 m3
våtvolym. T-rör skall finnas på utloppet och vara i gott skick. För att ytterligare minska risken för
slamflykt placeras med fördel en filterborste i slamavskiljarens T-rör. Dag- och/eller dräneringsvatten får
inte belasta slamavskiljaren.
*) Avlopp Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 1: Fabrikstillverkade slamavkiljare. Svensk standard SS-EN 12566-1
och Svensk standard SS-EN 12566-1 T1
Ur den sistnämnda framgår bl a ”Typgodkända slamavskiljare godkända enligt SS 82 56 20, utgåva 1 anses automatiskt
uppfylla kraven på hydraulisk kapacitet enligt SS-EN 12566-1.

Planering och dimensionering
4.2 Infiltrationer
En infiltrationsanläggning ska alltid bestå av minst två (2) stycken spridningsledningar.
Spridningsledningarna ska vara max 10 meter långa (utan pumpning) och max 25 meter vid pumpning.
Jordanalys utförs i form av siktanalys eller perkolationstest och ligger till grund för dimensionering av
infiltrationsytan. Se Naturvårdsverkets faktablad nr 2: Jordprovtagning, grundvattenundersökning och
beräkning av infiltrationsyta för små avloppsanläggningar. Samtliga spridningsledningar ska vara luftade
och luftningsrören får inte sammankopplas.
Avstånd till grundvattnet
För att den mikrobiella avdödningen i infiltrationsanordningen skall bli tillräcklig och för att säkerställa
infiltrationens funktion så att den inte svämmar över bör man säkerställa att avståndet mellan
infiltrationsytan och högsta grundvattenyta inte understiger 1 meter vid något tillfälle under året. Detta
innebär i praktiken att det kan behövas ett ytterligare säkerhetsavstånd för att inte riskera att avståndet blir
för litet vid perioder med mycket nederbörd eller med hänsyn till grundvattenytehöjning under
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infiltrationsytan. För att undvika frysning bör spridningsledningar i icke isolerade rörgravar ligga på minst
60 cm djup. På åkermark bör dock djupet ökas till minst 80 cm.
Dimensionering i enlighet med Naturvårdsverket ”Fakta oktober 2003”.
4.3 Markbäddar
En markbädd ska alltid bestå av minst två (2) stycken spridningsledningar och minst en (1)
uppsamlingsledning. Samtliga spridningsledningar och uppsamlingsledningar ska vara luftade.
Luftningsrör och/eller uppsamlingsledningar får inte sammankopplas. Högsta grundvattennivå får inte
överstiga schaktbotten på markbädden. Spridningsledningarna ska vara max 10 meter långa (utan
pumpning). Möjlighet till provtagning efter reningsanordningen ska finnas. För att undvika frysning bör
spridningsledningar i icke isolerade rörgravar ligga på minst 60 cm djup. På åkermark bör dock djupet
ökas till minst 80 cm. Dimensionering i enlighet med Naturvårdsverket ”Fakta oktober 2003.”
4.4 Kretsloppsavlopp
Liksom Miljöbalken (2:5) förordar de allmänna råden att enskilda avlopp inrättas som kretsloppsavlopp så
att så mycket närsalter som möjligt omhändertas och sprids till växtligheten. Urinsortering är en av de
bättre metoderna då mycket av den fosfor och kväve vi människor lämnar från oss finns i urinen. Kan
man sedan själv, efter tillstånd från kommunal nämnd, sprida vattenspädd urin till växtligheten är det en
mycket bra metod. Särskilt om man kombinerar metoden med ett torrt alternativ för övrig latrin, som då
skall komposteras i slutet kärl, under ca sex (6) månader för att sedan efterkomposteras tillsammans med
trädgårdsavfall och eventuellt hushållsavfall. Resultatet blir en produkt (mull), som kan spridas som
gödning till växtligheten. Även för eget omhändertagande krävs tillstånd från kommunal nämnd!
Vid urinsortering ska helst (krav kan inte ställas) uppsamling ske i två tankar, för intermittent, växelvis,
drift. Risk finns nämligen att urinen kan vara ”smittad” av bakterier från fekalierester eller vid
urinvägsinfektioner. Vid intermittent drift sker då hygienisering i den orörda behållaren och tiden bör i
normalfallet vara minst sex (6) månader.
Den som har tillräcklig spridningsareal kan låta allt avloppsvatten ledas till en sluten tank, med tillräcklig
kapacitet för lagring under tre (3) månader (tid då spridning generellt inte är tillåten). Spridning ska sedan
ske i enlighet med Naturvårdsverkets författningssamling (SNFS 1994:2). Avloppsvattnet ska hygieniseras
innan spridning sker. Godkännande krävs från den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Det finns även andra typer av kretsloppsavlopp men alla grundar sig på möjligheten att ta tillvara de
närsalter vi lämnar ifrån oss. Detta kan ske genom urinsortering, med eget omhändertagande, och eget
omhändertagande av slamavskiljarslam eller från avvattnande kompostanordning av fekalieslam.
Förutom det egna omhändertagandet förordar Naturvårdsverket att kommuner ska skapa förutsättningar
för insamling, behandling och lagring av avloppsfraktioner. Överlåtelse ska sedan ske till lantbrukare för
spridning till växtlighet efter det att fraktionen lagrats för hygienisering. I de flesta fall innebär detta att
den kommunala renhållningsordningen ska omarbetas för möjligheten att överlåta, och transportera,
avloppsgödsel till lantbrukare.
4.5 Fosforreduktion
I de nya allmänna råden för små avloppsanordningar för hushållsspillvatten ställs långtgående krav på
fosforreduktion, vid normalnivån krävs minst 70 % och vid den höga nivån krävs minst 90 %
fosforreduktion. Markbädd når inte upp till den normala nivån utan måste kompletteras med annan
teknik.
Fosforreduktion kan ske genom att man avskiljning innan reningsanläggningen eller i markbäddens fall
även efter anläggningen. Det finns även tänkbara tekniker för att öka upptaget av fosfor i
reningsanläggningarna, som t.ex. att blanda in fosforbindande material eller att öka avståndet till
grundvattnet i infiltrationsanläggningar.
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Exempel på tekniker för reduktion av fosfor före reningsanläggningen
4.5.1 Kemisk fällning
Genom att tillsätta en korrekt doserad fällningskemikalie (t.ex. järnklorid, aluminiumklorid eller
polyaluminiumsulfat) till utgående spillvatten kan man fälla ut över 90 % av fosforn i slamavskiljaren.
Tekniken kräver utökad kontroll/uppsyn av fastighetsägaren, alternativt någon form av avtal för påfyllnad
av fällningskemikalier. Vidare ökar slammängden vilket innebär tätare intervall för slamtömning och det
ställs större krav på slamavskiljarens effektivitet och slamhållande volym. Vad det gäller små
avloppsanordningar är tekniken relativt ny och det finns frågetecken hur pass väl fällningskemikalien
stannar i slamavskiljaren och vilka problem som kan orsakas i den efterföljande reningsanläggningen. Det
finns kommersiellt tillgängliga doseringsutrustningar och det går att komplettera befintliga anläggningar
med den här tekniken.
4.5.2 Urinsortering
Genom att sortera bort urinen innan den når avloppsanläggningen kan man avskilja bortåt 50 % av
fosforn och 80 % av kvävet och därmed erhålla motsvarande bättre reningsresultat. Dessutom kan man
på ett enkelt sätt knyta kretsloppet genom att återföra urinen till växande gröda. Det är enkel och robust
teknik som provats i många olika sammanhang och under förutsättning att installationen är utförd på ett
korrekt sätt innebär det inget merarbete för verksamhetsutövaren. Urinen bör lagras så att kvävet inte kan
avgå som luftkväve. Kommunerna bör tillhandhålla ett system för tillvaratagande av urin och återföring
till kretsloppet. Det går att komplettera befintliga anläggningar med den här tekniken.
Exempel på teknik för reduktion av fosfor efter reningsanläggningen
4.5.3 Fosforfälla
I de fall reningsanläggningen har ett utlopp kan man reducera fosfor i det utgående vattnet. Ett exempel
på en enkel teknik är fosforfällan som i princip är en brunn med ett fosforabsorberande material. För att
underlätta återföringen av fosfor till kretsloppet bör materialet i fosforfällan vara av sådan beskaffenhet
att fosforn inte binds permanent och materialet måste vara lämpligt för nedmyllning i åkermark eller
uppblandning av kompost. Tekniken kräver utökad tillsyn, alternativt någon form av avtal för påfyllnad av
fosforabsorbent. Kommunerna bör tillhandhålla system för tillvaratagande av fosforabsorbent och
återföring till kretsloppet. Det går att komplettera befintliga anläggningar med den här tekniken och det
finns även prefabricerade fosforfällor.
4.6 Minireningsverk
Minireningsverk använder liknande teknik som stora reningsverk, dvs. slamavskiljning, biologisk och
kemisk rening.
Funktionen är väsentlig för bedömning av tillåtligheten, se bilaga 2, bedömning av tekniklösningar.
Vid prövning skall hänsyn tagas till var det utgående vattnet leds. Vid känsliga miljöer som vid sjöar,
vattendrag etc. kan efterbehandling krävas.
Tömning av slam ska ske i enlighet med leverantörens anvisningar. Intentionen är att anläggningarna ska
producera ett slam av sådan kvalitet att det kan användas som växtnäring i jordbruket.
Gemensamt för alla minireningsverk är att de är i behov av regelbunden skötsel och kontroll. I regel krävs
serviceavtal för minireningsverk för en säker drift.
Minireningsverket skall installeras och skötas enligt fabrikantens anvisningar.
Provtagningspunkt skall finnas för eventuell provtagning av utgående vatten.
4.7 Kompaktfilter
Kompaktfiltertekniken kan användas med samma krav på dimensionering som för infiltration och
markbädd.
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För att den mikrobiella avdödningen skall bli tillräcklig och för att säkerställa anordningens funktion så att
den inte svämmar över bör man säkerställa att avståndet mellan infiltrationsytan och högsta
grundvattenyta inte understiger 1 meter vid något tillfälle under året. Detta innebär i praktiken att det kan
behövas ett ytterligare säkerhetsavstånd för att inte riskera att avståndet blir för litet vid perioder med
mycket nederbörd eller med hänsyn till grundvattenytehöjning under infiltrationsytan.
Vid hög skyddsnivå på miljö- och/eller hälsoskydd krävs kompletterande fosforrening.
Vid användning av kompaktfilter som markbädd krävs kompletterande fosforrening för att uppnå
funktionskrav. Antal moduler avgörs av vilket fabrikat som används. Fabrikants anvisningar om antal
moduler skall följas.
4.8 Sluten tank
En sluten tank kan i undantagsfall godkännas för uppsamling av avloppsvatten.
För installation av sluten tank görs en enskild bedömning. För att myndighetsnämnd eller motsvarande
ska kunna ta ställning till installation av sluten tank begärs med stöd av 26 kap 21 § miljöbalken (1998:808)
följande uppgifter:
1. Mängden avloppsvatten som beräknas tillföras avloppsanläggningen per år.
2. Redovisning över möjligheten att lösa avloppsfrågan, genom inrättande av annan
avloppsanläggning. Även kostnadsmässig jämförelse med alternativet sluten tank önskas.
För WC-vatten krävs en volym av minst 3 m3. För uppsamling av såväl WC- som BDT-vatten bör tanken
ha en volym om minst 6 m3. Nivålarm skall finnas. För anslutning av WC-vatten till sluten tank krävs
snålspolande toalett.
Om system finns tillgängligt för omhändertagande, hygienisering och spridning av klosettvatten som
kretsloppsprodukt, kan tillstånd till sluten tank ges även som permanent lösning.
4.9 ”Udda anläggningar”
Övriga reningsanläggningar skall bedömas individuellt.
5

INSPEKTION I SAMBAND MED FÄRDIGSTÄLLANDE

I tillståndsbeslut är angivet att verksamhetsutövare (oftast genom entreprenör) i god tid skall anmäla till
tillsynsnämnden när reningsanläggning med infiltration i mark eller schakten till en markbädd är klar eller
när fosforfällan är klar att fylla med fosforbindande materiel. Då skall också ”fraktsedlar” på mängd och
kvalitet materiel i markbädden kunna uppvisas.
Efter det att inrättandet av det enskilda avloppet är klart skall tillsynsmyndigheten ha en kvalitetsförsäkran
från sökanden och den sakkunnige (entreprenören) om vilka komponenter, som ingår i reningsanläggning
och efterbehandling. Formulär har bifogats tillståndsbeslutet.
6

KRAV PÅ SAKKUNNIG

I enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) skall inrättandet ske av sakkunnig (definition:
person som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på annat sätt har tillägnat sig tillräckliga
kunskaper att utföra de arbeten, som avses). Dokumentation, eller referenser, är exempel på uppgifter
som bör presenteras för tillsynsmyndigheten i de fall den sakkunnige inte tidigare är känd av
tillsynsmyndigheten
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7

TIPS OCH TRIX

1. Före driftsättning samt efter slamtömning ska slamavskiljaren vattenfyllas för att minska risken för
slamflykt till reningsbädden.
2. För att ytterligare minska risken för slamflykt placeras med fördel en filterborste i
slamavskiljarens T-rör.
3. För att minska fosforutsläppen rekommenderas användning av disk- och tvättmedel
utan fosfor eller med låg fosforhalt.
4. Snålspolande toalett rekommenderas.
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BILAGA 1. BEDÖMNING AV NORMAL ELLER HÖG SKYDDSNIVÅ

Generellt
Under första halvåret kommer Länsstyrelsen att utforma ett verktyg där det går att utläsa vilka utsläpp från små
avloppsanläggningar, som kan relateras till normal respektive hög skyddsnivå. Verktyget utformas som en digital
karta för alla kommuner inom vattenförvaltningens deldistrikt Skåne kan utläsa vilka utsläpp till grund- eller
ytvatten som kan relateras till hög respektive normal skyddsnivå.
Utifrån de allmänna råden kan områden indelas efter känslighet för avloppsutsläpp i två nivåer, normal respektive
hög skyddsnivå. Vid bedömningen om vilken skyddsnivå som ska gälla för en viss fastighet bör man utgå från
förhållandena både i det enskilda fallet och i det aktuella området. Att en anläggning är belägen eller avses inrättas
inom t.ex. ett skyddat område enligt miljöbalken eller vattenförvaltningsförordningen (2004:660) innebär inte i sig
att hög skyddsnivå automatiskt bör gälla. Det avgörande är i stället i vilken mån skyddsintresset i det aktuella
området medför behov av särskilda försiktighetsmått. Förhållandena kan antas variera lokalt inom ett skyddat
område. En anläggning som exempelvis inte bedöms skada miljöskyddsintresset behöver således inte uppfylla
kraven för hög miljöskyddsnivå enbart av det skälet att den är belägen inom ett skyddat område. Detta hindrar dock
inte att anläggning av hälsoskyddsskäl bör uppfylla kraven för hög skyddsnivå.

Kriterier för hög skyddsnivå
Ur AR till 2 kap. 3 § MB
Skyddsnivå
Den kommunala nämnden bör i varje enskilt fall relatera skyddsåtgärder beträffande hälsooch miljöskydd för den enskilda anordningen till en normal eller hög skyddsnivå.
Bedömningen av vilken skyddsnivå som behövs bör göras utifrån naturgivna och andra
förutsättningar för området ifråga. Kommunala strategier och planer såsom översiktsplaner
eller bevarandeplaner för Natura 2000-områden kan vara ett stöd i arbetet. Därutöver bör
förhållandena på fastigheten beaktas. Skyddsnivå för hälsoskydd behöver inte vara den
samma som för miljöskydd.
Om ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda bör hög skyddsnivå gälla för det skyddade
intresset.
1. Utsläppet från anordningar av aktuell typ kan befaras ha negativ inverkan på det skyddade
intresset i ett område som enligt 3 kap. 2 § förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön är upptaget i registret över skyddade områden.
2. Andra yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten än sådana som avses i 1, finns inom
anordningens påverkansområde och anordningen kan befaras bidra till olägenheter vad
beträffar tillgången till vatten eller vattnets kvalitet i dessa täkter såsom dricksvatten till djur.
3. Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap. MB medför ett behov av
särskilda försiktighetsmått.
4. Utsläpp av renat avloppsvatten sker direkt, utan föregående fördröjning i exempelvis dike,
till känsligt ytvatten, t.ex. nära badplats.
5. Den sammanlagda belastningen i området är eller riskerar att bli, hög på grund av antalet
utsläppskällor; exempelvis inom s.k. omvandlingsområden där fritidsbebyggelse har
omvandlats till permanentbostäder och där detta kan medföra successivt försämrad
vattenkvalitet eller -kvantitet.
6. Recipient eller omgivning är känslig av andra skäl.
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Nedan följer exempel på olika områden som kan hänföras till punkterna ovan och beskrivning på vilka
särskilda skyddskrav respektive typ av område kan medföra.
•

•
•
•
•
•
•
•

I bevarandeplaner för Natura 2000-områden kan det finnas restriktioner för avloppsutsläpp p.g.a.
näringsbelastade vattenområden. Om man inom kommunen har sådana områden och saknar
kunskapsunderlag kan Lst kontaktas för information om eventuella restriktioner som kan innebära behov av
att ställa krav på hög skyddsnivå (miljö och/eller hälsoskydd).
Fiskevatten enligt Fiskevattendirektivet (78/659/EEG), om sådana förekommer inom kommunens gränser.
Musselvatten enligt Skaldjursdirektivet (79/923/EEG).
Badplatser enligt Badvattendirektivet (76/160/EEG).
Nitratkänsliga områden enligt Nitratdirektivet (91/676/EEG).
Avloppsvattenkänsliga områden enligt Avloppsvattendirektivet (91/271/EEG), områden känsliga för kväve
respektive fosfor.
Natura 2000 områden enligt Habitatdirektivet (92/676/EEG) och Fågeldirektivet (79/409/EEG).
Områden fastställda enligt vattendirektivet för uttag av vatten eller som är avsedda att användas som
dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer.

Angående Natura 2000-områden ska enligt 3 kap. vid inrättande av avloppsanordningar även en prövning göras om
avloppsutsläppet kan komma att påverka Natura 2000-området negativt. Kommunen gör denna prövning i ärenden
som rör tillståndspliktiga anordningar medan LSt ska pröva anmälningspliktiga åtgärder.
2. Vattentäkter som omfattas av kap 9 MB, d.v.s. enskilda brunnar och mindre anläggningar.
3. Områden som är skyddade enligt kap 7 MB och för vilka det finns föreskrifter som kan begränsa eller förbjuda
utsläpp av avloppsvatten, främst för vattenskyddsområden. För ett vattenskyddsområde med fastställda föreskrifter
så är det dessa som reglerar vilka särskilda krav och begränsningar som gäller. T.ex. kan förbud för avloppsutsläpp
råda i primär zon eller så kan det finnas restriktioner vid nyinrättande av avlopp. Därför måste man vid sådana
ärenden titta på de specifika skyddsföreskrifterna som gäller för området i fråga. I Naturvårdsverkets råd (2003:16)
om vattenskyddsområden finns riktlinjer för vilka krav och restriktioner man bör ställa avseende avloppsutsläpp
inom vattenskyddsområden.
•

Dricksvattenförekomster, kan indelas enligt följande:
Vattenskyddsområden fastställda av länsstyrelsen eller kommunen.
Områden som används för uttag av vatten som är avsett att användas som dricksvatten och som ger mer
än 10 m3 per dag i genomsnitt eller betjänar mer än 50 personer och alla vattenförekomster som är
avsedda för sådan framtida användning.
III. Vattentäkter som inte omfattas av vattenskyddsområden fastställda av länsstyrelsen eller kommunen. 2
• Naturreservat som skyddar vatten och vattenberoende arter. Miljöskyddsområde som skyddar vatten och
vattenberoende arter.
I.
II.

4. Exempel på känsliga ytvatten som kan medföra krav på hög skyddsnivå är följande:
•
Badplatser (ingår även i punkten 1 – skyddade områden enligt badvattendirektivet). Om utsläpp
sker med kort vattentransportsträcka till badplatsen är det lämpligt att minst krav på hög
skyddsnivå för hälsoskydd ställs.
•
Utsläpp direkt eller i nära anslutning till ett sötvattenområde som är påverkat av övergödning och
kräver restriktioner avseende utsläpp av fosfor.
•
Utsläpp direkt till eller i nära anslutning till ett grundområde, exempelvis en havsvik som är
påverkat av övergödning.
•
Områden som av Vattenmyndigheten utpekats som att ha en inte godtagbar ekologisk status.
5. Tätbebyggda områden med permanent- och/eller fritidsboende där förhållandevis stora vattenuttag sker på en
begränsad yta. Ofta förekommer många enskilda brunnar och avlopp. Hög skyddsnivå för framförallt hälsoskydd
samt även miljöskydd bör ställas. Ofta ligger sådana områden i nära anslutning till känsliga vattenområden, t.ex.
sjöar med badplatser, grunda havsvikar.
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6. Särskilda skyddade områden, enligt internationella eller nationella mål om skydd för naturområden.

Exempel på olika förhållningssätt till hög/normal skyddsnivå i kommunernas planering.
Förhållningssätt till hög/normal skyddsnivå i
kommunernas planering
Arbeta stegvis och göra regelbundna
uppföljningar av hur bedömningar av
normal/hög skyddsnivå har gjorts i de
enskilda fallen.
Utifrån detta kan ev. ställningstaganden
göras för särskilda områden eller delar i
kommunen samt ev. till och med för vissa
typer av planeringssituationer.

Besluta om en generell utgångspunkt för
skyddsnivån i policy eller motsvarande t ex
normal nivå i hela kommunen eller hög
skyddsnivå i hela kommunen.
Observera att om man gör på detta vis måste
man tydligt kommunicera policyns status
och att prövning alltid ska göras i det
enskilda fallet. Detta är inte alltid helt lätt att
kommunicera till
verksamhetsutövare/fastighetsägare.
Göra en detaljerad genomgång av områden i
kommunen vilka bedöms behöva få hög
skyddsnivå utifrån de aspekter/kriterier som
listas i de allmänna råden.

Peka ut specifika områden i kommunen
utifrån noggranna undersökningar och
kunskap om vattendragens och kustvattnens
ekologiska status och deras respektive
skyddsklassning. Detta innebär att man i hög
grad avgränsar avrinningsområden vilka får
olika krav på hög respektive normal
skyddsnivå.

Kommunexempel - kommentar
De flesta kommuner har eller är på väg att
arbeta på detta sätt eftersom man
kontinuerligt handlägger ärenden och
beviljar tillstånd/utövar tillsyn.
En risk med detta förhållningssätt är att man
arbetar på som tidigare utan att pröva sina
ställningstaganden relativt de allmänna
råden.
Det är viktigt att kommunen/Miljönämnden
hela tiden gör bedömningar om vilken
skyddsnivå som är rimlig och vilka krav som
ska ställs i det enskilda fallet, särskilt i mer
problematiska situationer vilka kan leda till
mer principiella ställningstaganden.
Eskilstuna hade redan 1999 motsvarande hög
skyddsnivå i sin policy för enskilda avlopp .
Man valde efter de allmänna råden att ha hög
skyddsnivå som utgångspunkt i hela
kommunen. Detta finns också tydliggjort i
Vattenplanen som antogs oktober 2006
vilken redovisar ytvatten- och
grundvattenresurserna och ska försvara dessa
med mål och åtgärdsplaner.
Huvudinriktningen är att arbetet ska följa
EU:s ramdirektiv för vatten.
Alingsås har en pekat ut områden med hög
skyddsnivå bl a vattenskyddsområden,
områden inom 500 m avstånd till känsliga
sjöar och åar, 100 m avstånd till andra sjöar
och åar, ett specifikt fritidshusområde samt
inom 100 m till utpekad badplats.
Lysekil har riktlinjer vilka pekar ut hög
skyddsnivå för utvalda avrinningsområden,
vilka i sin tur identifierats genom ett
utvecklingsprojekt med analys av
vattendragens känslighet i samarbete med
Länsstyrelsen.
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BILAGA 2. BEDÖMNING AV TEKNIKLÖSNINGAR, ur Helsingborgs handläggningsprocess

Ett sätt att förhålla sig till det stora teknikutbudet och uppgifterna om olika produkters prestanda är att ta fasta på
teknikleverantörens uppgifter och sedan göra en bedömning av hur vederhäftig och relevant denna information är.
Detta innebär att man bedömer själva utvärderingen/funktionstestet som gjorts för produkten/tekniklösningen i
fråga. Utifrån detta kan man sedan avgöra hur tillförlitliga man anser att uppgifterna om produktens/anläggningens
prestanda är.
I Sverige finns idag inget system för typgodkännande eller oberoende funktionstest av små avloppsanläggningar och
att göra en klassificering är en ansats för att bedöma tillförlitligheten i olika tillverkares information om prestanda.
Ett förslag på klassificering av utvärderingar presenteras nedan och innehåller fyra klasser för att bedöma
tillförlitligheten i uppgiven prestanda hos produkten.
Klass A: Oberoende utvärdering av hög kvalitet lång tid i svenska förhållanden
Detta skulle kunna vara en utvärdering som inte är äldre än 5 år av produkten/systemet vilken genomförts av
oberoende organisation, institut, forskargrupp etc. och som gör det möjligt att med hög säkerhet bestämma
reduktionsgrad, innehåll i restprodukter samt robusthet. Utländska undersökningar kan uppfylla kraven om de yttre
förhållanden är direkt överförbara till svenska anläggningar.
Provtagning ska ha skett på fullskaleanläggningar i normal drift under alla delar av året. Provtagning ska ha skett på
in- och utgående vatten. Provtagning ska antingen vara flödesrelaterad eller bestå av stort antal stickprov kopplade
till mätning av vattenanvändning. Exempel på utvärderingar och projekt som kan tänkas uppfylla detta är: Projektet
Bra Små Avlopp, utvärderingar från t ex Finland, Tyskland och andra länder utifrån Europastandard 12566-3,
forskningsprojekt i Norge vid Norges Lantbrukshögskola och BioForsk vilka utvärderat filterbäddar,
minireningsverk och olika typer av gråvattenrening.
Klass B: Oberoende utvärdering av mindre omfattning eller utvärdering utanför Sverige som inte gjorts i enlighet
med Europastandard CEN 12566-3
Utvärdering genomförd av produkten/systemet i full skala av oberoende organisation, institut, forskargrupp etc.
men i alltför liten omfattning för att man med stor säkerhet ska kunna bedöma reduktionsgrad, innehåll i
restprodukter eller robusthet.
Provtagning har skett på anläggningar i normal drift under hela eller delar av året och innefattar mätningar på
utgående vatten. En större mängd stickprov krävs samt helst bedömning av flöde t ex via vattenmätning.
Exempel på utvärderingar som uppfyller detta är: Västerås Stads fastighetskontors provtagning på minireningsverk,
Norska typgodkännande av minireningsverk,
Hajasampu-projektet i Finland. Dessutom kan till denna kategori hänföras längre mätserier som krävts i villkor av
myndigheter eller vilka kommuner eller universitet/högskolor genomfört i form av examensarbeten / mindre
forskningsprojekt.
Klass C: Icke oberoende utvärdering, t ex tillverkares/leverantörs egna mätningar vilka håller relativt god kvalitet
Utvärderingar, mätdata och åberopad prestanda som endast styrks av företagets/teknikleverantörens egna
uppgifter. Provtagningen som genomförts bedöms dock vara av god kvalitet, transparent och väl dokumenterad om
än inte utförd av oberoende part.
Exempel på utvärderingar som hamnar i denna kategori är:
Tillverkares respektive teknikleverantörs egna eller av dem upphandlade mätningar, som baseras på mer än ett fåtal
stickprov och vilka kan ge någon typ av vägledning vad gäller tekniklösningens prestanda.
Klass D: Inaktuell eller av annan anledning undermålig utvärdering, t ex tillverkares/leverantörs egna data vilka
saknar underlagsrapport eller källa
Utvärderingar, mätdata och åberopad prestanda som endast styrks av företagets/organisationens egna uppgifter.
Det kan också vara uppgifter från utlandet vilka inte kan verifieras eller uppgifter som ej är överförbara till svenska
förhållanden.
Provtagningen som genomförts bedöms vara på ett eller annat sätt undermålig t ex är för gammal/inaktuell (mer än
5-10 år gammal), bristfällig i omfattning, inte är utförd av oberoende part, eller inte med säkerhet kan kopplas till
den/de produkter som säljs på marknaden. Exempel på utvärderingar som hamnar i denna kategori är:
Uppgifter från utvärderingar vilka tillverkare lämnar i informationsblad, broschyrer och på webbplatser. Tillverkares
respektive teknikleverantörs egna mätningar, som baseras på ett fåtal stickprov samt utländska mätningar vilka inte
kan verifieras eller kan överföras till svenska förhållanden.
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Bedömning av serviceorganisationens tillförlitlighet
Viktigt att notera är att det i klassificeringen ovan enbart görs bedömningar av funktionstestets vederhäftighet.
Behov finns också av att hitta en motsvarande klassificering för att bedöma vilken grad av service och underhåll
som krävs och vilka kvalitetskrav och säkerhet som de serviceorganisationer som avses sköta anläggningen
uppfyller. Om inte driften kan säkerställas så kommer även många av de anläggningar som har bra resultat i
funktionstest att medföra för stora utsläpp.
Vad ger vi då tillstånd till rent praktiskt (ur Helsingborgs handläggningsprocess)
•
•
•
•

Anordningar som uppfyller klass A och B ovan om reningsresultat motsvarar funktionskrav för aktuell
skyddsnivå både avseende miljö- och hälsoskydd.
Sorterande anordningar där urin sorteras separat och resten behandlas i slamavskiljare och markbädd eller
motsvarande.
Torr toalettlösning där BDT behandlas i slamavskiljare och markbädd eller motsvarande.
Anordning enligt klass C och D om reningsresultat motsvarar funktionskrav för aktuell skyddsnivå både
avseende miljö- och hälsoskydd som kompletteras med lämplig efterpolering för att höja säkerheten för
innehållande av funktionskraven.

Om en markbädd används som efterpolering ska den utformas på samma sätt som en ”vanlig” markbädd. Det är
vattenflödet som avgör markbäddens storlek, den sand (tvättad 0,5-3,5) som används i markbäddar klarar av att
släppa genom 40-50 liter vatten per kvadratmeter och dygn, därför ska markbädden inte vara mindre än 20 m2 för
både WC och BDT samt 15 m2 för enbart BDT. Man kan tänka sig att man vid efterpolering efter exempelvis ett
minireningsverk får tillräcklig reduktion av mikroorganismer i markbäddar som utformas på annat sätt än den
traditionella, exempelvis att den görs med mindre mäktighet i sandlagret än 80 cm. Ofta rekommenderar
leverantörer av minireningsverk att det är möjligt att efterpolera i en markbädd med mindre yta. Det finns dock
inga kända tillförlitliga beräkningar eller typritningar på en sådan ”mindre” markbädd, därav kravet på markbädd av
”standardmodell”.
Det finns kommuner där det är vanligt med eferpolering i fosforfälla efter minireningsverk, vilket bör innebära
tillräcklig rening.
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10 BILAGA 3. Principiell ärendegång vid handläggning av ansökningar och anmälan om små
avlopp i Helsingborg

Flöde över handläggning av tillståndsärende, vilket även kan vara till ledning för handläggning av
anmälningsärenden.

Granskning av
inkommen
handling

Till ledning för vad som normalt kan anses vara nödvändiga uppgifter inför beslut om
inrättande av avloppsanläggning finns bilaga 3 till NFS 2006:7. Vanligtvis räcker vår blankett
för att fatta beslut.
Ett första steg i granskningen är att avgöra om åtgärden är att betrakta som en ansökan eller
anmälan enligt 13 § FMH eller anmälan enligt 14 § FMH
Inkommen handling är att betrakta som en ansökan om det handlar om ett nyinrättande av
avlopp, utbyte av anordning såsom att byta reningsmetod eller byta lokalisering av hela eller
delar av en avloppsanordning eller utsläppspunkt.
Om avloppsanordningen inte ska belastas med avlopp från toalettavlopp är det istället en
anmälan enligt 13 § FMH.
Det är en anmälan enligt 14 § FMH om åtgärden endast relateras till väsentliga ändringar av
vattnets kvalitet eller kvantitet. Exempel på en sådan anmälan kan vara en ändrad användning
av avloppsanordningen såsom att ändra belastning från enbart ett hushåll till att även
inkludera en verksamhet som bo på lantgård, hygienlokal eller liknande. Myndigheten har här
att besluta om ändringen innebär att åtgärden ryms inom befintligt tillstånd.
Handlar åtgärden enbart om rena reparationer såsom utbyte av delar såsom att ersätta en
bristfällig slamavskiljare mot en ny på samma plats eller om avloppsanordningen endast är
avsedd att leda avloppsvattnet till det kommunala avloppsnätet föreligger varken tillståndseller anmälningsplikt.
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Ev samråd

Finns det andra som kan bli berörda av den sökta åtgärden är vi skyldiga att kommunicera
underlag inför beslut. Exempel på anledning att kommunicera före beslut fattas kan vara om
det behövs utredning om eventuella dricksvattenbrunnar i påverkansområdet av en infiltration.
Ev
komplettering

Om det saknas uppgifter inför beslut meddelas sökande om att handlingarna behöver
kompletteras innan beslut kan komma att fattas. Vanligtvis får sökanden tre veckor på sig att
komplettera.
Beslut om
inrättande och
drift

Beslut ska innehålla skyddsnivåbestämning se bilaga ”skyddsnivå”.
I beslutet tar vi ställning till vald tekniklösning, se vidare rubrik ”tekniklösning” nedan
Villkor som meddelas i ett tillståndsbeslut måste avse krav som sökanden säkert har rättslig
och faktisk möjlighet att uppfylla. Det är inte möjligt att meddela villkor som t.ex. ställer krav
på att verksamhetsutövaren ska ingå serviceavtal med leverantören.
Det ska eftersträvas att meddela villkor som är enkla, klara och tydliga att förstå. Villkor som
är svåra att uppfylla, t.ex. krav på provtagning av infiltrationsanläggning, bör däremot kunna
ses som orimliga vid en avvägning enligt 2 kap 7 § miljöbalken.
Alla bedömningar, villkor och annat som kan ha betydelse för sökanden och eventuella andra
intressenter ska noggrant motiveras i beslutet.
Eftersom den huvudsakliga miljöpåverkan från anläggningen kommer ske under
anläggningens driftsfas är det nödvändigt, för att få en ur miljösynpunkt lämplig prövning, att
både inrättandet och driften av anläggningen omfattas av prövningen. Prövningen ”triggas
igång” av inrättande. För att prövningen ska få en från miljösynpunkt lämplig avgränsning
ingår även driftfasen.
Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket MB får inte tillstånd meddelas i strid med en detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Små avvikelser får dock göras, om syftet
med planen eller bestämmelserna inte motverkas.
Beslutet kan tidsbegränsas om skäl finns för detta, exempelvis för tillfällig åtgärd eller om
inkoppling till kommunalt avlopp kommer att ske i framtiden.
Beslutet omfattar även beslut om debitering enligt fastställd taxa.
Blankett om kvalitetsförsäkran/egenkontroll bifogas beslutet.
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Ev uppföljning

Följ upp om kvalitetsförsäkran eller samtal om inspektion i byggskede inte inkommit inom 6
månader.
Eventuellt kan en uppföljande inspektion göras efter kvalitetsförsäkran inkommit eller i
samband med anordningens byggfas.
Installationskontroll

I samband med färdigställande av avloppsanordningen bör sökande intyga att anordningen
har utformats i enlighet med vad som angivits i tillståndet för inrättandet. En metod kan vara
att sökanden, tillsammans med den sakkunnige som utfört anordningen gemensamt skriver
under en kvalitetsförsäkran över det utförda arbetet.
Blankett om kvalitetsförsäkran finns i word ”nytt”
Avvisning

Om ärendet inte har kompletterats inom utsatt tid kan vi ringa upp och påminna om
komplettering. Om komplettering ändå inte kommer in avvisas ärendet .
Ansökningshandlingarna skickas tillbaka till fastighetsägaren som får återkomma med ny
ansökan.
Meddelande

Myndigheten meddelar att den mottagit kvalitetsförsäkran och att ärendet inte föranleder
några ytterligare åtgärder. Fyll i registerkort i Ecos.
Myndigheten kan även meddela att den inlämnade handlingen inte omfattas av anmälnings
eller tillståndsplikt.

ANSÖKAN/ANMÄLAN

om inrättande av avloppsanordning

enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13 § eller 14 §.

Sökanden
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Namn

Person-/Organisationsnummer

Postadress, om annan än fastighetens adress

Postnummer

Telefon/mobil

E-post

Ortnamn

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn

Telefon

Adress

Postnr

Ort

Entreprenör
Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Postadress

Telefon/Mobiltelefon

Ansökan avser

(tillståndsplikt 13 §:1 )

Ny avloppsanläggning med ansluten WC inklusive BDT-vatten
Ändring av avloppsanläggning med ansluten WC inklusive BDT-vatten – ändring av plats eller tekniskt utförande

Anmälan avser (anmälningsplikt 13§:3 eller 14 §)
Ny avloppsanläggning utan ansluten WC (endast BDT-vatten)
Ändring av avloppsanläggning utan ansluten WC - ändring av plats eller tekniskt utförande
Ändring av avloppsanläggning – väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning – oavsett
med eller utan ansluten WC

Skyddsavstånd och förutsättningar
Provgrop har grävts för att få reda på platsens förutsättningar för infiltration:

Uppgifter om
grundvattennivån

Grundvattnets nivå på infiltrationsplatsen har uppmätts att ligga
m under
befintlig mark. Datum för uppmätningen
Provgropen har grävts till ett djup av mer än 2 meter under[ÄK3][ÄK4] planerat
läggningsdjup men grundvattnet har ej påträffats.
Datum för provgrävningen
Grundvattennivån har uppmätts på annat sätt. Redovisning om när och på vilket sätt
uppmätningen skett samt resultatet redovisas på särskild bilaga till ansökan.
Grundvattnets nivå har inte fastställts.
Grundvattennivån bedöms med säkerhet ligga mer än 2 meter under
infiltrationsbäddens botten.

Jordprovtagning

Uppgifter om
skyddsavstånd från
infiltration till:

Tillgänglighet för
slamtömning

Jordprovtagning med siktanalys på infiltrationsplatsen har utförts.
Jordprovtagning med siktanalys på infiltrationsplatsen har inte utförts. Siktkurvan bedöms
dock med stor sannolikhet helt falla inom fält A och B i kornfördelningsdiagram enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och därmed medge infiltration.
Egen vattentäkt
Närmaste grannes vattentäkt
Sjö, vattendrag
Dräneringsledning

meter
ansluten till kommunalt vatten
meter (om avstånd mindre än 200 meter)
meter (om avstånd mindre än 100 m)
meter (om avstånd mindre än 100 m)

Höjdskillnad, slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande till
slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt
OBS! Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank bör ej överskrida 25 meter.

Beskrivning av anläggningen
Antal personer
anläggningen skall
betjäna

5 personer eller färre
fler än 5 personer antal:

Annat:

Anläggningen skall betjäna endast ovan angiven fastighet
Fastigheter som
anläggningen skall
betjäna

Toalett/WC

Steg 1
Förbehandling
(slamavskiljning)

Hela anläggningen är gemensam med följande fastighet/er:
Del av anläggningen, nämligen
Slamavskiljare
är gemensam med följande fastighet/er:
utan urinsortering

Slamavskiljning
Våtvolym, m3

Efterbehandling

med urinsortering

ingen WC ansluten

Fabrikat

Modell

Godkännandebevis (P-märklt)

Ja

Nej

Normal

Infiltration

Upplyft

Förstärkt,

meter med typ
markbäddssand

Infiltrationsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta,

meter under mark
Steg 2
Behandling

meter ovan mark

eller

Totalyta, m2

Markbädd
Minireningsverk

Total spridningsyta, m2

Utsläpp till

Utsläpp till

Fabrikat

Avses serviceavtal upprättas:

Modell

ja

nej

Annan, beskriv:
Steg 3
Efterbehandling

Nej

Pumpbrunn

Avses installeras

Ja:
Avses inte installeras

WC
Sluten tank

Volym, m3

Urin

BDT (Bad/Disk/Tvätt)

Fabrikat och modell

Larmbeskrivning

Bilagor,

1-2 obligatoriskt, 3-7 kan krävas i vissa fall, 8 underlättar och kan påskynda miljökontorets handläggning
1. Situationsplan med måttangivelser som visar
• Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar
• Ledningsdragning för vatten och avlopp
• Avloppsanordningens läge

2.
3.
4.
5.
6.

• Den egna vattentäktens läge
• Andra vattentäkter inom 200 m från den planerade avloppsanordningen
• Grundvattenriktning

Skiss med måttangivelser som tydligt visar avloppsanläggningens utförande
Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren). Hänvisning till internetsida går även bra.
Siktanalys för infiltrationsplatsen
Beskrivning av kontroll och serviceavtal
Anläggningens reningskapacitet avseende fosfor (P-tot), kväve (N-tot), biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD),

samt effekt på eventuella smittämnen i avloppsvattnet

7. Vid urinuppsamling: I första hand är det ur resurshållningssynpunkt önskvärt att urinen tas om hand som gödning i jordbruket.
Ange hur omhändertagandet och komposteringen ska ske.

0701/MiljösamverkanAvlopp

8. Intyg om att grannar och eventuella andra som kan beröras informerats av er om denna ansökan och inte framfört några invändningar

Datum

Sökandens underskrift

Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige 2002-06-17 § 117 och
2002-12-16 § 227. Avgiften för tillstånd är 3 K, vilket för närvarande motsvarar 1 800 kronor, avgift för anmälan utan ansluten
vattentoalett är 2K vilket för närvarande motsvarar 1 200 kronor.
Databehandling av personuppgifter kommer att ske.
Ofullständigt ifylld ansökan/anmälan kan innebära längre handläggningstid.
Adress
Stadshuset
281 80 HÄSSLEHOLM

Telefon (exp)

Telefax

0451-26 83 31

0451-417 63

E-post
miljonamnden@hassleholm.se
”Miljökontorets ärendehantering sker i databas ECOS”

Exempel på BESKRIVNING avloppsanordning
(infiltration)
Infiltrationen dimensioneras utifrån jordens hydrauliska
kapacitet.
En normal dimensionering kan vara 30 m² /hushåll.
Slamavskiljare

Spridningsledningar

Fördelningsbrunn

Plats för
pumpbrunn om
upplyft
infiltration

10 m
___________ m

Befintlig markyta

Läggningsdjup under bef mark

0,5 m

2m
m

0,5 m

Materialskiljande skikt
Fiberduk (geotextil)

m

Spridningslager tvättad
makadam el. singel 16-32/12-24 mm

30 cm
cm
Avstånd mellan
läggningsdjup och
grundvattennivån

Befintligt jordmtrl
Förstärkningslager
m

Minst 40 cm sand 0-8 mm

Spridningsledning

0701

Grundvatten

DELEGATIONSBESLUT
Handläggare
Miljöinspektör NN
0451 – 26 83 zz
N.N@hassleholm.se
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Datum

Diarienummer

200

200x-000yyy

[Intressentnamn]
[Intressentpostadress]
[Intressentort]

Beslutsnummer DBM

/2007

[ObjektfastighetGem]
[Ärenderubrik]

Beslut

Du får tillstånd att inrätta avloppsanordning på fastigheten
[ObjektfastighetGem].
Dessa villkor gäller för tillståndet:
1. Avloppsanordningen skall utföras [m1]enligt ansökan om inte nedanstående villkor anger annat.
2. Vid någon avvikelse från ritningen (t ex grävning omöjlig p g a berg, större
stenar mm) ska ändringen ske i samråd med miljökontoret och ny ritning
snarast lämnas till miljökontoret.
3. Dag- och dräneringsvatten får inte anslutas till avloppsanordningen.
4. Avloppsanordningen ska vara tät (med undantag av infiltrationsdelen).
5. Täthetsprovade ledningar ska ha ett skyddsavstånd till vattentäkt på minst
10 m. Skyddsavståndet för icke täthetsprovade ledningar ska vara minst 20 m.
6. Avloppsledning (täta ledningar och spridningsledningarna i infiltrationen)
ska läggas frostfritt, vid behov med markisolering.
7. Allt spillvatten från fastigheten skall anslutas till slamavskiljaren[m2].
8. Om självfall inte kan erhållas mellan slamavskiljaren och infiltrationen ska
pumpbrunn installeras för pumpning av avloppsvattnet fram till fördelningsbrunn och infiltration.
9. Infiltrationen görs förstärkt på grund av finkornig jordart. Förstärkningslagret ska bestå av minst 30 cm sand av typ markbäddssand/filtersand (se bifogad sida 512).
10. Spridningsledningarna i infiltrationen läggs som djupast
[m4] cm
under befintlig markyta.
11. Spridningslagret ska bestå av tvättad makadam[m5], minst 25 cm djupt.
Spridningsledningarna läggs i spridningslagret så att 10 cm makadam ligger under ledningarna och att minst 5 cm makadam täcker ledningarna.
Postadress
Stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Stadshuset
Nytorget 1

Telefon
0451-26 83 31
Telefax
0451-417 63

E-postadress
miljonamnden@hassleholm.se

DELEGATIONSBESLUT
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Datum

Diarienummer

200

200x-000yyy

12. Lutningen på spridningsledningarna ska vara 5-10 ‰.[m7]
13. Fiberduk (geotextil) läggs över spridningslagret som materialavskiljande
skikt mellan makadam och återfyllnadsmassor.
14. Alt 1: [m8] Miljökontoret ska kontaktas för möjlighet till inspektion av avloppsanläggningen innan övertäckning sker. Tid för inspektion ska beställas senast dagen före planerad övertäckning av avloppsanläggningen.
Alt 2: Miljökontoret ska kontaktas för möjlighet till inspektion av avloppsanläggningen när schaktbotten är gjord och fraktsedlar finns på plats.
15. Kvalitetsförsäkran/egenkontroll från fastighetsägare och entreprenör ska
skickas in till miljökontoret inom en vecka efter att anläggningen färdigställts (blankett för detta bifogas).
Du informeras om att detta tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet
med avloppsanordningen inte har påbörjats inom två år1.
För driften av anläggningen lämnas följande råd:[m9]
1. Sköt och kontrollera anordningen regelbundet för att bibehålla funktionen
och reningseffekten.
2. Undvik att tillföra kemikalier mm som skadar anläggningens biologiska
funktion.
3. Välj i första hand fosfatfattiga och i övrigt miljöanpassade tvätt- och rengöringsmedel.
Miljönämnden tar ut avgift för denna tillståndsprövning enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige (se nedan, Avgift).
Skäl för beslutet

Beslutet tas med stöd av 13 § (och 18 §) [m10] förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och miljöbalken 16 kap 2 §[m11] samt
med hänvisning till miljöbalken 1 kap 1 § samt 2 kap 1-7 §§.
Råd lämnas med stöd av miljöbalken 26 kap 1 §.
De åtgärder som anges i detta beslut bedöms vara motiverade och skäliga enligt miljöbalkens mål och krav.
Beskrivning av ärendet
Ansökan

[Intressentnamn] har den xx månad 2007 ansökt om att få inrätta en avloppsanordning på fastigheten [ObjektfastighetGem]. Komplettering av handlingarna inkom 200x-.
Av ansökan framgår att
•
avloppsanordningen ska betjäna bostadshus och är dimensionerad för
Postadress
Stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Stadshuset
Nytorget 1

Telefon
0451-26 83 31
Telefax
0451-417 63

E-postadress
miljonamnden@hassleholm.se

DELEGATIONSBESLUT

•
•
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Datum

Diarienummer

200

200x-000yyy

5 personekvivalenter.
slamavskiljaren är 2 kubikmeter stor.
infiltrationen görs som bädd/dikesschakt, 30 meters sammanlagd längd på
spridningsledningarna (infiltrationsbädd 3 m*15 m).[m12]

Kommunicering/Yttrande

Alt FÅ:Ansökan har skickats till ägare till fastigheterna
för möjlighet till
yttrande.
Alt FLERA:Ansökan har skickats till ägare till följande fastigheter för möjlighet till yttrande:

Inga yttranden har kommit in./ Synpunkter har kommit in enligt följande:

Inkomna yttranden har skickats till sökande
yttrande har inkommit.

för kommunicering. Inget

Utredning

Miljökontoret har datum besökt platsen för planerad avloppsanordning. ev viktiga noteringar från besök mm
Anläggningen anses vara dimensionerad för åretruntboende.
Fastigheten ligger inte inom skyddsområde för vattentäkt.
Naturvårdsverkets faktablad 81472 ger hjälp vid dimensionering av slamavskiljare samt utformning av konventionell infiltrationsanläggning. Publikationen
beskriver hur en infiltration bör utformas och ligger tillsammans med naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 till grund för villkoren i tillståndet.
Avgift

Tillstånd:
Anmälan:
Räkning översänds separat.

1 890:- kronor
1 260:- kronor

Upplysningar

1) Den sakkunniga entreprenör du anlitar för anläggandet ska informeras om
villkoren i tillståndet, ritning mm.[m13]
2) Slamavskiljaren ska upplåtas[m14] för slamtömning minst en gång per år
enligt kommunens renhållningsordning.[m15]
3) Tillståndet innebär ingen rätt att utnyttja annans mark utan medgivande
från berörd fastighetsägare.
4) Din planerade avloppsanläggning kan även beröras av andra bestämmelser
t ex miljöbalkens regler om strandskydd, kulturminneslag mm:
Postadress
Stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Stadshuset
Nytorget 1

Telefon
0451-26 83 31
Telefax
0451-417 63

E-postadress
miljonamnden@hassleholm.se

DELEGATIONSBESLUT

•
•

•
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Datum

Diarienummer

200

200x-000yyy

Om området berörs av strandskyddsbestämmelser bör du ta kontakt med byggnads
nämnden i kommunen.
Avloppsanordningen är enligt föreslagen lokalisering belägen i närheten av känd fast
fornlämning/kulturlämning. Ta kontakt med länsstyrelsens kulturmiljöenhet för eventuellt tillstånd i god tid före arbetet på börjas (2 kap 10 § kulturminneslagen). [m16]
Om tidigare ej känd fornlämning påträffas i samband med markarbeten är fastighetsägaren skyldig att anmäla detta till länsstyrelsen enligt 2 kap 10 § kulturminneslagen.

Straffbestämmelser för brott mot villkor i ett tillstånd regleras i miljöbalken 29
kap 4 § 2 p.
Du har enligt 19 kap 1 § miljöbalken rätt att överklaga miljönämndens beslut
hos länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet.
Miljönämnden
enligt delegation

[AktuellHandl]
[AktuellHandlTitel] [SLUTMALL]
Bilaga:

1) Kopia på situationsplan, ritning som inlämnats med ansökan.
2) Kvalitetsförsäkran/egenkontroll
3) ”Hur man överklagar”
4) Utdrag ur AR 87:6, s 51

För kännedom till: Granne som framfört synpunkter på anläggningen

1
2

19 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Små avloppsanläggningar – Hushållsspillvatten för högst 5 hushåll (f.d. AR 87:6)

Postadress
Stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Stadshuset
Nytorget 1

Telefon
0451-26 83 31
Telefax
0451-417 63

E-postadress
miljonamnden@hassleholm.se

KVALITETSFÖRSÄKRAN/
EGENKONTROLL
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Anläggande av enskilt avlopp

Fastighetbeteckning
Beslutsdatum

Ärendenr

Sökande
Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)

Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Postadress

Telefon/Mobiltelefon

Kontrollpunkter
Rörledningar

Slamavskiljare

Fördelningsbrunn

rörledningarna lagda fackmannamässigt
avseende storlek, material, lutning, täthet osv
cement

plast

annat:

T-rör på utloppsledning

godkännandebevis P-märkt, fabrikat:
täta röranslutningar
tät botten
justerbart utlopp*

pumpbrunn*

utförd som bädd, ange yta

x

Volym:

m3

st, á längd

m

m, antal spridningsledningar

tvättad makadam

st

avvägning av spridarledningarna till 1-5 ‰
luftning i slutet av spridarledning

geotextil över spridarledning
läggningsdjup

m

förstärkt infiltration, mäktighetslager
tvättad makadam

m

natursten

upplyft infiltration
avvägning av spridarledningarna till 1-5 ‰
har utförts
luftning i slutet av spridarledning

geotextil över spridarledning
Markbädd

m3

Volym:

utförd som dikesschakt, antal

Infiltration

täta rörledningarna från byggnad ligger i
sand så att sättningar förhindras.

längd spridningsledningar

m

längd uppsamlingsledningar

m

läggningsdjup

m

läggningsdjup

m

typ av markbäddssand:
Minireningsverk

serviceavtal finns med:
anslutna enheter

Slutna tankar

WC

volym

BDT (Bad/Disk/Tvätt)
m3

urin från urinseparerad toalett

tanken är förankrad

nivålarm är inkopplat, typ
Annan anordning

Övriga
upplysningar

inte påträffat grundvatten
påträffat grundvatten på

m djup

inte påträffat berg
påträffat berg på

* ej generellt krav, men önskvärt eller t.o.m krav enligt läggningsanvisningar

m djup

2(2)

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)
är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut
är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren
avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:
Avvikelser:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anläggningen färdigställd:
Entreprenörens underskrift:

Datum

Namnteckning

/

Firmanamn

Sökandens utlåtande och underskrift:
Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse
Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:

Datum

Namnteckning

Bifogas:

0701/MiljösamverkanAvlopp

Fotodokumentation
Reviderad situationsplan
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Förvaltning/avdelning månad år sid 1/1

Vi Gör – Ni Gör
Enskild avloppsanläggning

På baksidan av detta blad
får du beskrivet
ärendegången i samband
med att du ansöker om
enskilt avlopp.
Normal handläggningstid
är ca 6 veckor.

Naturligtvis är du välkommen med
frågor som dyker upp under
arbetets gång

www.hassleholm.se

MILJÖKONTORET
Stadshuset
281 80 Hässleholm
0451-268000 vxl
0451-268331 exp miljökontoret

Förvaltning/avdelning månad år sid 2/2

Vi Gör

Ni Gör
Tar kontakt med miljökontoret

1. Kort information ges vid besök på
kontoret/per telefon.
2. Skickar ut:
Ansöknings/anmälningsblankett
Informationsmaterial (Naturvårdsverkets
faktablad)
Hänvisning till länkar på Internet exempelvis
avloppsguiden.se
Vi gör/Ni gör – dokument Enskilda
avloppsanläggningar

Projekterar anläggningen. Anlitar sakkunnig för hjälp.

Utför behövliga undersökningar som provgrop och eventuell
jordprovsanalys

Lämnar in ansökan/anmälan
(observera bilagor som ska ingå!)

Inkommen ansökan/anmälan registreras.

1. Miljöinspektör granskar och handlägger inkommen
ansökan/anmälan
Saknas handlingar begäras komplettering.
Besöker fastigheten (om inte detta gjorts tidigare)
helst tillsammans med sökanden och eventuell
entreprenör. Ev begärs komplettering.
2. Handlingarna skickas ut för kommunicering med
berörda grannfastigheter.

3. Beslut fattas antingen direkt av miljöinspektör eller av
miljönämnden efter tjänsteutlåtande från inspektör.
Beslutet kan innebära antingen
villkor/förelägganden/råd om att vissa saker som ska följas
förbud

Läser och granskar meddelat beslut
Beslut om förelägganden, förbud eller tillstånd med
villkor är bindande men samtidigt överklagningsbart.
Delger anlitad entreprenör beslutet och ritning.

Påbörjar arbetet med att anlägga avloppet.
Kontrollerar anläggningsarbetet med hjälp av
kvalitetsförsäkran.
Skulle konflikt uppstått mellan olika parter bör dock
arbetet inte påbörjas förrän beslutet vunnit laga kraft.
Ev inspektion på plats (utesluts ibland)

Granskar inkommen kvalitetsförsäkran

Meddelar sökanden och Hässleholms Renhållare AB resultatet
av inspektion/granskning av kvalitetsförsäkran.
I och med att renhållarna informeras så ingår fastigheten i
deras schema för årlig tömning av slamavskiljare, som är
styrt av bestämmelser i kommunens Renhållningsordning.

Ärendet avslutas

Kontaktar miljökontoret senast dagen innan
anläggningen ska övertäckas.

Kvalitetsförsäkran skickas in till miljökontoret efter
färdigställande av anläggningen, underskriven av
sökanden och entreprenör.
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Miljösamverkan i Skåne
Enskilda avlopp

Vår referens

Lennart Höglind
Susanne Eriksson

1. Förelägganden gällande enskilda avlopp
1.1 Utformningen av föreläggande

Ett föreläggande måste motiveras och utformas tydligt. Formuleringarna får inte
vara tvetydiga, allmänt hållna och inte heller ge föreläggandet en ofullständig
innebörd. Om föreläggandet innebär en skyldighet att vidta en viss åtgärd, bör
åtgärden tydligt framgå i form av en klart definierad prestation. Anledningen
härtill är att adressaten inte skall lämnas i ovisshet om vilka åtgärder som är nödvändiga eller tillräckliga för efterkommande av föreläggandet. Föreläggandets
brist på tydlighet kan utgöra skäl för en överprövningsmyndighet att upphäva
föreläggandet.
1.2 Förbud mot utsläpp av allt avloppsvatten

Om ett enskilt avlopp inte uppfyller miljöbalkens bestämmelser kan ett förbud
mot utsläpp av avloppsvatten meddelas. Vanligtvis lämnas tillräcklig tid innan
förbudet träder i kraft så att den enskilde har möjlighet att lämna förslag till lösning för godkännande samt att inrätta denna. Nedan anges förutsättningarna för att
meddela förbud mot utsläpp av avloppsvatten och ett exempel detta finner du i bilaga 1.
1. Förutsättningar föreligger enligt 12 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd, jmf 11 kap 4§ miljöbalken. Detta torde avse ytvattenområden, såsom sjöar, vattendrag, diken och kärr, liksom vissa konstgjorda
vattensamlingar, bla regleringsmagasin och bevattningsdammar.
Punkt 1 är inte tillämplig om det efter slamavskiljningen finns någon form av
rening t.ex. en stenkista eller sluten tank (inget utsläpp).

9_Juridik_01-02.doc

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Plusgiro/Bankgiro

E-post

www

lansstyrelsen@m.lst.se

www.m.lst.se

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

040-25 20 00 vx

040-25 22 55

6 88 11-9

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

044-25 20 00 vx

044-25 22 55

5050-3739

TJÄNSTEANTECKNING
2007-01-02

2. Förutsättningar föreligger enligt 9 kap. 7§ miljöbalken. Dessutom skall en
individuell bedömning av behovet av rening av avloppsvattnet göras med
stöd av bestämmelserna i 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken, se Mål nr:
M5263-04 nedan.
2 Upplysningar och utredningar.
2.1 Den enskildes utredningsskyldighet

I Naturvårdsverket Fakta - oktober 2003 – om små avloppsanläggningar finns
följande att läsa.
Ägaren av en fastighet med enskilt avlopp är en verksamhetsutövare i balkens
mening. Vid tillståndsprövning ligger hänsynsreglerna till grund för att bedöma
om tillstånd skall ges och under vilka villkor en verksamhet får bedrivas.
Hänsynsreglerna tillämpas även i tillsynsärenden. De allmänna hänsynsreglerna
ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa
som en verksamhet kan tänkas orsaka. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått ska
vidtas för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsprincipen ska tillämpas. Vidare finns bestämmelser om hur en verksamhet skall
lokaliseras och krav på att man hushållar med resurser, strävar efter att sluta
kretslopp samt att man vid val av produkter väljer den produkt som orsakar minst
skada på miljön. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att kunna visa att
bestämmelserna iakttas (omvänd bevisbörda). De krav som nämnts gäller i den
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att visa att de förpliktelser som följer
av bestämmelserna i 2 kap iakttas.
2.2 Vart vänder man sig när man behöver hjälp?

I förordet till Naturvårdsverkets fakta - oktober 2003 - om små avloppsanläggningar anges vart man bör vända sig med olika frågeställningar som
privatperson.
Frågor av administrativ natur t.ex.:
- Hur en ansökan/anmälan skall utformas
- Vilka krav som gäller i olika områden
Besvaras av kommunal förvaltning för miljöfrågor.
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Frågor av byggnadsteknisk natur t.ex.
- Tekniska lösningar
- Upprättande av förslag
- Byggkontroll
- Markundersökningar
- Grundvattenundersökningar
Anlita t.ex. konsulter, tillverkare eller företag med motsvarande kompetens inom
branschområdet.
3. Gemensamhetsanläggningar
Lantmäteriet ger på sin hemsida ”www.lantmateriet.se” bl.a. information om
samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar. Bl.a. kan följande
dokument hämtas från hemsidan under rubrikerna ”Fastigheter” och ”Service för
samfällighetsföreningar”.
•
•
•
•
•

Samfällighetsförening - att effektivt förvalta.
Gemensamhetsanläggning - vad är det?
Ansökan om anläggningsförrättning mm.
Ändringsanmälan Samfällighetsföreningsregistret.
Normalstadgar för samfällighetsföreningar.

Vidare ges möjligheter att kontakta Lantmäteriet för att t.ex. få svar på frågor.
4. Ansvarsförhållanden
Frågan om ersättning vid felaktig eller försumlig myndighetsutövning regleras i 3
kap. 2 § skadeståndslagen.
5. Miljööverdomstolens domslut (vägledande avgöranden)
På följande hemsida ”www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp” kan
miljööverdomstolens vägledande avgöranden hämtas i fulltext. Bl.a. går det att
söka via nyckelord (enkel sökning) eller via mål nummer (avancerad sökning).
Nedan anges referat från de domar som hämtats.
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5.1 Avslår ansökan om sluten tank. Mål nr: M3553-05

Kommunen hade avslagit en ansökan om att få installera en avloppsanläggning
med avledande av avloppet inklusive WC till en sluten tank. Efter överklagande
lämnade miljödomstolen tillstånd. Miljööverdomstolen (MÖD) upphävde domen
och fastställde kommunens beslut. MÖD uttalade att vid prövning av installation
av vattentoalett bör förhållandena inom det större område i vilket fastigheten ingår
läggas till grund för prövningen och inte de specifika förhållandena på fastigheten
och anläggningens tekniska utformning. Följden av en generell tillståndsgivning
inom det givna området måste beaktas. Att transportera avloppsvatten i slutna
tankar sju mil till en behandlingsanläggning är inte en miljömässigt långsiktigt
hållbar avloppslösning. Fastighetsägarna inom fritidshusområdet bör i avvaktan
på en gemensam avloppsanläggning använda mer miljöanpassade avloppslösningar än vattentoalett med sluten tank.
5.2 Vitesförelägganden och anslutning av fastighet till bl.a. kommunalt VAnät

5.2.1 Mål nr: M7139-03
Miljönämnden förelade en fastighetsägare att vid vite om 40 000 kr senast visst
datum ha kopplat allt spillvatten från BDT (bad, disk och tvätt) till det kommunala
spillvattennätet. I samma beslut förbjöd nämnden fastighetsägaren att installera
sluten tank. Länsstyrelsen upphävde beslutet då det inte ansågs varken miljömässigt eller kostnadsmässigt motiverat. Miljööverdomstolen fann att då fastigheten låg inom verksamhetsområdet för den kommunala va-anläggningen och en
förbindelsepunkt till denna fanns upprättad var en anslutning till denna i regel den
miljömässigt mest lämpade lösningen för att komma tillrätta med olägenheterna
från utsläpp av avloppsvatten från den befintliga stenkistan. Det ansågs inte orimligt att kräva anslutning vid en bedömning av nyttan i jämförelse med merkostnaden för anslutningsalternativet i förhållande till kostnaderna för en installation
av sluten tank.
Mål nr: M5463-00
En fastighetsägare förelades vid vite att ansluta sitt avlopp till en privat gemensam
avloppsanläggning som drevs av en förening. Eftersom anslutningskostnaden var
osäker och samverkan i föreningen byggde på frivillighet fann miljödomstolen att
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föreläggandet skulle upphävas. Miljööverdomstolen delade denna bedömning och
tillade att tillsynsmyndigheten hade möjlighet att med ett föreläggande förbjuda
utsläppet av BDT-vatten enligt 40 § och 7 § miljöskyddslagen och även förena
föreläggandet med vite om inte fastighetsägaren dessförinnan visat att det var
uppenbart att olägenhet inte skulle uppkomma.
5.2.2 Mål nr: M2624-03
Föreläggande för fastighetsägare att ansluta fastighet till kommunalt va-nät m.m.---- Bedömningar vid bestämmande av vitesbelopps storlek.
5.2.3 Mål nr: M8632-01
En miljönämnd ansökte om utdömande av vite om 30 000 kr mot en fastighetsägare för att denne inte hade följt ett föreläggande att ansluta fastighetens avlopp
till en godkänd avloppsanläggning. Fastighetsägaren invände att vitet borde efterskänkas med hänsyn till hans små ekonomiska förhållanden (6 000 kr/mån i pension, fastigheten taxerad till 81 000 kr). Miljödomstolen ansåg att skäl inte förelåg
för att helt efterskänka vitet, men väl att jämka det till 15 000 kr. Miljööverdomstolen ändrade endast på så vis att vitet fastställdes till 10 000 kr
5.3 Tidsbegränsat tillstånd, Mål nr: M3682-04

En sluten tank hade installerats för allt avloppsvatten (WC, bad, disk och tvätt)
utan tillstånd. Efter ansökan om tillstånd medgav miljö- och hälsoskyddsnämnden
ett temporärt tillstånd att under ett år bruka det befintliga avloppet samt förelades
sökanden att inom samma tid ha installerat en avloppsanläggning som kunde
godkännas av nämnden. Föreläggandet i den senare delen upphävdes av länsstyrelsen. Sökanden överklagade och yrkade permanent tillstånd till sluten tank.
Miljööverdomstolen delade underinstansernas bedömning att ett permanent tillstånd till sluten tank inte borde meddelas. Det tidsbegränsade tillståndet förlängdes för att ge sökanden en möjlighet att finna en ny lösning på avloppsfrågan.
5.4 Förelägga om att inrätta en specifik anläggning, Mål nr: M5263-04

Ett vitesföreläggande om anläggande av trekammarbrunn och markbädd har
omformulerats till att avse förbud mot utsläpp av allt avloppsvatten med hänsyn
till att det inte kan uteslutas att en godtagbar rening av avloppsvattnet kan uppnås
med andra metoder än de förelagda.
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5.5 Förelägga om att inkomma med förslag till lösning, Mål nr: M2824-04

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade en fastighetsägare att inkomma med
förslag till lösning avseende behandling av avloppsvatten från avloppsanläggning
med vattentoalett och viss senare dag färdigställa avloppsanläggningen så att den
uppfyller kraven 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen och miljödomstolen, som inte
gjorde annan ändring av föreläggandet än att skjuta fram tidpunkterna.
Fastighetsägaren överklagade till Miljööverdomstolen (MÖD) och yrkade att
föreläggandet skulle undanröjas. MÖD ansåg att den aktuella
avloppsanläggningen behövde åtgärdas men hade synpunkter på utformningen av
själva föreläggandet. I den delen ansåg MÖD att det i miljöbalken inte fanns några
föreskrifter som gav uttryckligt stöd för att ålägga någon att till nämnden
inkomma med "förslag till lösning" av avlopppsvattenfrågan. MÖD ifrågasatte om
ett sådant föreläggande är lämpligt och ändamålsenligt när det som i detta fall
riktas mot en privatperson. Enligt MÖD borde ett föreläggande utformas så att
adressaten får ett tydligare besked om vad han skall göra för att efterkomma
förbudet att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än
slamavskiljning. MÖD ansåg att föreläggandet inte motsvarade de krav som av
rättssäkerhetsskäl måste ställas på en förpliktelse av det slag som i målet var
aktuellt. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om föreläggandet undanröjdes
och målet återförvisades till nämnden för förnyat övervägande rörande
utformningen av ett nytt föreläggande.
5.6 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från avloppsanläggning

5.6.1 Mål nr: M464-03
Frågan i målet gällde om rättskraftregeln 24 kap. 1 § miljöbalken utgjorde hinder
för tillståndsmyndigheten att meddela förbud mot utsläpp från en enskild
avloppsanordning som år 1984 fått tillstånd enligt hälsoskyddslagen.
Miljööverdomstolen fann att rättskraftregeln inte utgjorde hinder och delade också
underinstansernas bedömning att det var motiverat att meddela förbud mot
utsläpp.
5.6.2 Mål nr: M7569-99
Ett föreläggande om anläggande av avloppsanläggning (markbädd) har
omformulerats av Miljööverdomstolen till att avse förbud mot att släppa ut allt
avloppsvatten som inte undergått en av nämnden godkänd längre gående rening
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än slamavskiljning. På så vis har utrymme lämnats för adressaten att själv - i
samråd med miljönämnden - välja de tekniska lösningar som behövs för att uppnå
miljökravet.
5.6.3 Mål nr: M4352-99
Föreläggande om förbud mot utsläppande av BDT-vatten från ett enskilt avlopp
har av Miljööverdomstolen ansetts vara en alltför långt gående åtgärd. Ett föreläggande bör föregås av utredning från den kommunala miljönämnden om vilka
försiktighetsåtgärder som är skäliga att kräva i det enskilda fallet. Först därefter
kan nämnden återkomma med föreläggande om preciserade åtgärder. Ett sådant
föreläggande kan inte omfatta åtgärder på mark som adressaten saknar rådighet
över.
5.6.4 Mål nr: M4963-02
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett; nu fråga om jäv-----En
miljö- och hälsoskyddsnämnd hade förbjudit en fastighetsägare att använda en
enskild avloppsanläggning för vissa utsläpp. I handläggningen av beslutet deltog
en ledamot som ägde marken där anläggningens infiltrationsbädd låg. Fastighetsägaren överklagade och invände jäv i samtliga instanser. Länsstyrelsen upphävde
beslutet men behandlade inte jävsfrågan. Miljödomstolen avlog nämndens överklagande på andra grunder och ansåg att det var onödigt att uttala sig i jävsfrågan.
Miljööverdomstolen konstaterade att jäv förelegat enligt 6 kap. 24 och 25 §§
kommunallagen och att det saknade betydelse att ledamoten inte hade påverkat
majoritetsförhållandena i nämnden, eftersom jävsreglerna syftar till att upprätthålla allmänhetens tilltro till myndigheternas objektivitet. Med ändring av
länsstyrelsens och miljödomstolens avgöranden, upphävdes därför miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut.
5.7 Förbud mot avloppsanläggning pga närhet till Sjö, Mål nr: M7917-01

Miljönämnden hade vägrat tillstånd till uppförandet av en enskild avloppsanläggning med hänvisning till att avståndet till den skyddsvärda sjön Sommen var
mindre än de 50 meter som kommunen normalt tillämpade som riktlinje. Beslutet
upphävdes av länsstyrelsen. Miljööverdomstolen uttalade att den riktlinje som
kommunen tillämpade skulle ställas mot övriga beaktansvärda faktorer i målet
bl.a. att det var fråga om nyanläggning av en avloppsanläggning för toalettvatten
och att det fanns en beaktansvärd risk för förorening av Sommen. Eftersom de
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kostnader som var förenade med en alternativ lösning på avloppsfrågan inte
ansågs vara orimliga fastställdes miljönämndens förbud.
5.8 Krav på utredningar

5.8.1 Mål nr: M857-01
En fastighetsägare hade fått tillstånd av miljönämnden till en avloppsanläggning
som bestod av ett s.k. minireningsverk kompletterat med en infiltrationsbädd.
Efter överklagande av grannarna som fruktade att deras brunnar skulle bli
förorenade upphävde miljödomstolen tillståndet. Fastighetsägaren och miljönämnden klagade till Miljööverdomstolen (MÖD). Domstolen uttalade att vid
bedömningen av tillåtligheten av en miljöfarlig verksamhet skall redan risken för
olägenheter beaktas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Verksamhetsutövarens utredningsskyldighet är långtgående. När det sedan gällde den konkreta
bedömningen i målet delade MÖD miljödomstolens uppfattning att det inte kunde
uteslutas att avloppsvatten från anläggningen kunde påverka brunnarna på de
angränsande fastigheterna. Domstolen pekade på att det, trots omfattande utredning av parterna, kvarstod osäkerhet i fråga om markförhållandena på platsen.
5.8.2 Mål nr: M 9677-99
Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till avloppsanläggning belägen uppströms
en dricksvattentäkt inte borde ha meddelats eftersom utredningen om markförhållandena på platsen var otillräcklig för att bedöma omgivningspåverkan.
5.8.3 Mål nr: M4335-05
Kommunal nämnd hade avslagit en ansökan om tillstånd till installation av toalett
med vattenspolning av fekalier. Lokaliseringen av infiltrationsanläggningen
ansågs mindre lämplig med hänsyn till risken för förorening av en närbelägen (55
- 66 m) dricksvattentäkt. Nämnden ansåg att en geohydrologisk undersökning
borde ha utförts för att klarlägga eventuella sprickor i berggrunden. Miljödomstolen lämnade sökanden tillstånd varvid den kommunala nämnden överklagade.
Miljööverdomstolen (MÖD) uttalade att kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken
(MB) och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 3 § MB inte fick tillämpas så att
orimliga krav enligt 2 kap. 7 § MB ställs på verksamhetsutövaren. Eftersom
vattentäkten låg uppströms infiltrationsanläggningen och nämnden inte pekat på
några faktiska förhållanden som gav anledning att befara att vattentäkten skulle
kunna komma att förorenas fann MÖD att risken för att infiltrationsanläggningen
skulle komma att påverka vattentäkten var så liten att det inte var rimligt att kräva
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en kostsam utredning om eventuell sprickbildning i berggrunden. En av
ledamöterna var av skiljaktig mening.
5.8.4 Mål nr M7531-04
Lokalisering av en avloppsanläggning för infiltration av WC-vatten har inte godtagits då jordlagret som mest bestod av lera och mjäla, var ytterst tunt samt att det
saknades utredning om sprickbildning i berggrunden.
5.9 Dispens från renhållningsordnings bestämmelse om intervall för
tömning av slamavskiljare, Mål nr: M3636-02

Särskilda skäl enligt kommunal renhållningsordning har ansetts föreligga för att
godta tömning vartannat år av slamavskiljare på fritidsfastighet med hänsyn till
det ringa nyttjandet av fastigheten och slamavskiljarens dimensionering
5.10 Miljödomstol vägrar muntlig förhandling, Mål nr: M10966-02

I mål om tillstånd enligt hälsoskyddslagen till en enskild avloppsanläggning
vägrade miljödomstolen några klagande, som var grannar till den fastighet där
avloppsanläggningen fanns, muntlig förhandling. Miljööverdomstolen ansåg att
varken målets natur eller det faktum att muntlig förhandling hade hållits i länsrätten ett år tidigare med samma parter i ett annat mål om ingripande mot anläggningen utgjorde sådana särskilda omständigheter att muntlig förhandling kunde
vägras. Miljödomstolens dom undanröjdes och målet återförvisades.
5.11 Anslutning av avlopp till gödselbrunn, Mål nr: M2627-04 samt bilagt
Miljödomstolsbeslut M3171-03

Miljödomstolen avslår yrkandet gällande att leda avloppsvatten till gödselbrunn.
Miljööverdomstolen tog inte upp frågan för prövning, se bilaga 3.
5.12 Olämpligt jordlager för infiltration, Mål nr M7531-04

Lokalisering av en avloppsanläggning för infiltration av WC-vatten har inte
godtagits då jordlagret som mest bestod av lera och mjäla, var ytterst tunt samt att
det saknades utredning om sprickbildning i berggrunden.
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5.13 Tillstånd inte förenligt med kraven på hållbar utveckling, Mål nr:
M9983-04

Tillstånd till utsläpp från en avloppsanläggning med en installerad vattentoalett
var inte förenligt med miljöbalkens krav på en hållbar utveckling och det nationella miljömålet "Ingen övergödning". Därvid beaktades vad som skulle bli följden av en generell tillståndsgivning till liknande vattentoaletter på fastigheter belägna i skärgårdsområden med utsläpp till Östersjön. Miljööverdomstolen (MÖD)
bedömde med hänsyn till alla svenska skärgårdsområden i Östersjön att det på
några decenniers sikt kunde röra sig om ett mycket stort antal fastigheter. De
sammanlagda utsläppen från dessa tänkta fastigheter låg till grund för bedömningen. MÖD ansåg att den valda lösningen inte var tillräckligt robust för att
långsiktigt garantera en tillfredställande reduktion av närsalter. Toalettfrågan
borde lösas med någon form av torrtoalett. MÖD fastställde den lokala nämndens
beslut, varigenom ansökan om installation av vattenspolande toalett avslagits. En
ledamot var skiljaktig.
Länsstyrelse beslut
5.14 Service avtal

Länsstyrelsen upphäver villkoret att serviceavtal skall finnas för en bioreaktor, se
bilaga 2. Såvitt Länsstyrelsen känner till har frågan inte prövats i högre instans.
Bilaga:
1. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten.
2. Länsstyrelsens beslut dnr: 505-17779-00.
3. Miljööverdomstolens beslut M 2627-04 samt Miljödomstolens beslut M317103
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Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på små avlopps
anordningar för hushållsspillvatten. Ett arbete med att ta fram gemensamma bedömnings
grunder och handläggningsrutiner har önskats av många kommuners miljökontor i samband
med projektförfrågan vid starten av Miljösamverkan Skåne. Upphävandet av tidigare Allmänna
råd och införande av funktionskrav på små avloppsanläggningar har gjort behovet av samsyn
och likvärdiga bedömningsgrunder allt mer tydliga. Det regionala miljösamverkansprojektet
kompletterar de nya Allmänna råden och Handbok från Naturvårdsverket. Materialet utgör
ställningstaganden som många kan ställa sig bakom, men får i det enskilda fallet tillämpas efter
beslut i respektive kommun.
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet
Skåne och Skånes kommuner. Uppgiften är att effektivisera tillsynen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

www.miljosamverkanskane.se
Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö
Besöksadress: Kungsgatan 13
Tel 040-25 20 00 vx
Fax 040/044-25 22 55
www.m.lst.se
Kommunförbundet Skåne
Box 13
264 21 Klippan
Besöksadress: Storgatan 33
Tel: 0435-71 99 00 vx
Fax: 0435-71 99 10
www.kfsk.se
Skånes kommuner

