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Vägledning för små avlopp i Norra Sverige

1. Inledning

Denna vägledning har tagits fram inom pro-
jektet Hållbara och kostnadseffektiva avlopp i
Norra Sverige. Den riktar sig till kommunens
handläggare och ska vara ett stöd vid till-
stånds-, anmälnings- och tillsynsärenden gäl-
lande små avlopp. Eftersom kommunens
handläggare har goda kunskaper om den
lagstiftning och det regelverk som styr hand-
läggningen av ansökningar och anmälningar
kring avlopp, har lagstiftning och regelverk
inte tagits med i detta dokument.

Ett gemensamt informationsmaterial som kan
anpassas till den egna kommunens önskemål
har tagits fram och redovisas i särskilt doku-
ment.

2. Syfte

Vägledningen ska ge stöd till kommunernas
handläggare i deras tillämpning av regelverket
kring små avlopp. Vägledningen ska skapa
bättre förutsättningar för att det från miljö-
och hälsoskyddssynpunkt anläggs robusta,
funktionsdugliga avlopp som är enkla att
sköta. Den ska leda fram till en mer enhetlig
handläggning och rättvis bedömning av frågor
som rör små avlopp. Vägledningen ska leda till
att de avlopp som anläggs i Norr- och Väster-
botten ska vara kostnadseffektiva och håll-
bara.

3. Handläggning av ärenden

För att uppnå större likhet mellan kommuner
och en mer enhetlig handläggning av små av-
loppsanläggningar behövs en lägsta gemen-
sam kravnivå på inlämnade handlingar och
samsyn vid bedömning av ansökan/anmälan.

3.1 Innehåll i ansökan

En ansökan ska bestå av:

 Ansökningsblankett
- Sökandens namn, adress, telefonnum-

mer och e-postadress
- Fastighetsbeteckning och adress
- Antal hushåll som ska anslutas
- Aktuell skyddsnivå
- Typ och dimensionering av anläggning
- Avstånd till högsta grundvattenyta och

ev berg.

 Siktanalys av jordprov eller likvärdig metod
(vid infiltration)

 Planritning, längd- och tvärsektion över
avloppsanläggningen

 Teknisk beskrivning av reningsanläggning-
en som beskriver anläggningens funktion,
dimensionering, lutning på rör, läge i för-
hållande till grundvattnet samt andra upp-
gifter som är relevanta för anläggningen.

 För minireningsverk, fosforfälla och liknan-
de ska bifogas en beskrivning av funktion
samt en dokumentation av behandlingens
resultat samt drift- och underhållsinstruk-
tion från leverantör

 Uppgift om grannar som kan komma att
beröras av den planerade anläggningen

 Servitutsavtal eller liknande om anlägg-
ningen ska placeras utanför egen tomt.

 Situationsplan i skala 1:400 – 1:1 000
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Situationsplanen ska visa följande:
– Fastighetsgränser och tillfartsvägar
– Byggnader på fastigheten, både befintliga

och planerade
– Anläggningens och utloppets placering
– Plats för eventuella provgropar
– Eventuella dricksvattenbrunnar, både eg-

na och andras, inom 200 meter från plane-
rad avloppsanläggning

– Bergvärmehål inom 100 meter från an-
läggningen

– Avstånd till eventuella diken och vatten-
drag i närheten av fastigheten (100 m)

– Avstånd till eventuellt ytvatten
– Grundvattnets flödesriktning (uppskattat)
– Marklutning i form av nivåkurvor, plus-

höjder eller pilar med förklaring.

– Väg för slamtömningsfordon

Provgrop
1. För en enfamiljsanläggning behövs i regel

två provgropar.
2. Djupet bör vara 2-2,5 meter.
3. Nivåer för eventuellt påträffat grund-

vatten och berg noteras.
4. Jordprofilen skrapas ren så att jordlagren

framträder.
5. De jordprover som tas ut ska innehålla ca

0,5 liter jord vardera. Stenar som är stör-
re än 2 cm tas bort.

6. Ett prov tas i varje skikt från den nivå där
spridningsledningarna beräknas ligga och
nedåt. Proven märks med provtagnings-
plats, provtagningsdjup och datum.

7. Proven skickas till laboratorium för sikt-

analys.

Kornfördelningsdiagram

Vanlig infiltration är möjlig när hela sikt-
kurvan faller inom ”Fält A” och/eller ”Fält B” i
figuren nedan. Beroende på var kurvan
hamnar inom områdena kan olika belastning
väljas (antal liter per kvadratmeter och dygn).

Om någon del av siktkurvan faller till vänster
om ”Fält B” är materialet allt för finkornigt
för att lämpa sig för vanlig infiltration. Möj-
liga lösningar kan då vara markbädd, förstärkt
infiltration eller upplyft infiltrationsanlägg-
ning (mound).

Om någon del av siktkurvan faller till höger
om ”Fält A” är materialet för grovt för en van-
lig infiltration. Möjliga lösningar kan i det fal-
let vara förstärkt infiltration eller markbädd.

Perkolationsprov
Perkolationsprov kan vara ett alternativ till
jordprov och siktanalys. Denna metod kräver
dock kunskap och noggrannhet av den som
utför provet och bör därför användas med
viss försiktighet.

Beskrivning av perkolationsprov:
1. Gräv 2-3 provhål inom det tänkta infiltra-

tionsområdet.
2. Ta bort det övre jordlagret ned till nivån

för infiltrationen.
3. Gräv eller borra provhålet. Väggarna be-

höver inte vara lodräta eller jämna. Po-
rerna får inte vara tilltäppta och all lös
jord ska tas bort. Ett lager med sten (4-20
mm) kan läggas på botten för att skydda
mot igenslamning.

4. Vattna området närmast hålet så att
marken blir mättad med vatten.

5. Fyll provhålet med vatten och håll det
helst fullt under 4-24 timmar. Om vattnet
i hålet försvinner på kortare tid än 10
minuter kan provet göras direkt.

6. Efter genomblötning av marken fylls
provhålet med vatten och nivån justeras
till 15-30 cm över botten.

7. Anteckna vattennivån när tidsmätningen
börjar. Kontrollera antingen hur lång tid
det tar för vattnet att sjunka 2,5 cm eller
hur mycket vattnet har sjunkit efter 15,
30, 60, 120 (och 240) minuter.

8. Om provhålet töms på mindre än 30
minuter mäts istället hur lång tid det tar
för vattnet att sjunka 10 cm.

Se bild på nästa sida.
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Perkolationsprov

3.2 Handläggningsrutiner

Här ges exempel på en lämplig rutin för hand-
läggning av en ansökan om tillstånd eller en
anmälan.

 Ansökan/anmälan kommer in och regist-
reras.

 Handlingarna granskas. Ifall kommunen
är uppdelad i områden med olika skydds-
nivåer kontrolleras vilket område fastig-
heten är belägen inom.

 Bedöm om ansökan är komplett.

a. Om ja - gå till nästa punkt

b. Om nej - Begär komplettering.

Här kan kommunen sätta upp en tid inom
vilken kompletteringen ska ha inkommit.
Kommer den inte in inom tiden avvisas
ärendet.

 När ansökan är komplett görs ett plats-
besök, helst tillsammans med sökanden.

 Eventuella grannyttranden inhämtas.

 En samlad bedömning görs utifrån utred-
ning och platsbesök.

 Skriv beslut om tillstånd/svar på anmälan.
I beslutet tas med ett villkor om att ut-
förandeintyg och foton ska skickas in när
anläggningen är färdigställd samt att
fastighetsägaren har ansvaret för anlägg-
ningens funktion.

 Utförandeintyg inkommer. Om foton inte
bifogats, påminn om att detta ska göras.
När även foton kommit in, granska och
gör en bedömning ifall anläggningen ut-
förts i enlighet med tillståndet/anmälan.

a. Om ja – Skicka ett besked till sökanden.
Avsluta ärendet!
b. Om nej – Gör en bedömning ifall av-
vikelsen kan accepteras, eventuellt måste ett
platsbesök göras. Om avvikelsen kan accep-
teras, skicka ett besked till sökanden och
avsluta ärendet! Om den inte kan accep-
teras, gå vidare med föreläggande!

Flödesschema se bilaga 1

3.3 Bedömningsgrunder vid hand-
läggning

Vid handläggning av ansökan/anmälan är det
en del bedömningar som måste göras. Här
ges exempel på bedömningar i några avse-
enden.

Skyddsavstånd

Grundvattenyta och berg
Avståndet mellan infiltrationsledningar och
högsta grundvattenyta bör inte understiga 1
meter. Detsamma gäller för avståndet mel-
lan infiltrationsledning och berg.

Grundvattenytan varierar normalt med års-
tiden och nederbörden. Det kan därför vara
svårt att säkert bestämma den högsta nivån
på grundvattenytan. Viss hjälp kan man få av
SGU:s information om grundvattennivåer
under olika månader. Den kan man hitta på
deras webbplats, www.sgu.se. Utifrån dessa
uppgifter får man en vägledning ifall upp-
mätta grundvattennivåer i samband med
ansökan kan räknas som högsta nivå eller
om de bör justeras uppåt.

Grundvattenströmmens riktning sammanfal-
ler ofta med terrängens lutning.

Dricksvattentäkt
Rimligt horisontellt skyddsav-
stånd mellan vattentäkt och avloppsanlägg-
ning varierar beroende på mark- och ter-
rängförhållanden d v s grundvattnets trans-
porthastighet. Det bör ta minst 2-3 månader
för grundvattnet att förflytta sig från infilt-
rationsplats till dricksvattentäkt. Det har ock-
så betydelse om vattentäkten är borrad eller
grävd och om den är tätad.
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Om avloppsanläggningen ligger nedströms
vattentäkten kan 50 meter användas som
riktvärde på minsta skyddsavstånd. Beroen-
de på grundvattenytans lutning, jordmaterial
och vattnets transporthastighet kan, i många
fall, behövas betydligt större skyddsavstånd,
ibland ända upp till 200 meter.

Vid svårbedömda fall, d v s då det finns risk
att avloppsvatten kan påverka vattentäkter,
bör en hydrogeologisk undersökning utföras.
Undersökningen ska ge en fördjupad bild av
jord-, berg- och vattenförhållandena på tom-
ten. En sådan undersökning kan också ge
som resultat att kortare avstånd än 50 meter
kan accepteras.

Grundregeln är att infiltrationsanläggningar
inte bör placeras uppströms vattentäkt eller i
områden som kan komma att användas för
vattentäkt.

Mer om säkerhetsavstånd finns att läsa i
Naturvårdsverkets faktablad 8147 Små
avloppsanläggningar sidan 23-26 (gamla all-
männa råd 87:6). Den finns på Naturvårds-
verkets webbsida om enskilda avlopp.

Grannfastighet
Avloppsanläggningen bör inte placeras när-
mare än 4,5 meter från fastighetsgräns. Det-
ta skyddsavstånd kan utgå om grannen ger
sitt samtycke till att anordningen placeras
närmare. Ifall anläggningen ska placeras på
annans mark måste sökanden få rådighet ö-
ver marken innan anläggningen påbörjas och
kunna visa på servitutsavtal eller liknande.

Energibrunn
Avloppsanläggningen bör, vid infiltration el-
ler utsläpp till mark, placeras nedströms och
minst 30 meter från en bergvärmeanlägg-
ning (borrhål/slang). Normbrunn -07 rekom-
menderar ett avstånd på 30 – 50 meter.

Ytvatten eller dike
Skyddsavståndet mellan infiltrationsanlägg-
ning och ytvatten, vattendrag eller dike bör
vara minst 10 och helst mer än 30 meter. Vid
kraftig marklutning kan betydligt längre av-
stånd behövas.

Tillstånd eller anmälan

Enligt förordningen om miljöfarlig verksam-

het och hälsoskydd gäller följande:

– Tillstånd krävs vid nyanläggande av små
avloppsanläggningar till vilka vattentoa-
lett ska anslutas. Gäller även för slutna
tankar dit WC-vatten ska ledas.

– Anmälan krävs vid anläggande av BDT
(bad-, disk och tvätt) -avlopp. Gäller
även för slutna tankar.

– Anmälan krävs vid ändring av en av-
loppsanordning som medför en väsentlig
ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning.

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om
det behövs ett nytt tillstånd, om det räcker
med en anmälan eller om åtgärden varken
kräver anmälan eller tillstånd. Här ges några
exempel på hur man kan bedöma de olika
åtgärderna.

Krav på tillstånd:

 Anslutning av WC till en befintlig avlopps-
anordning, där WC inte funnits tidigare.

 Avledning av urin från separationstoalett
till BDT-avlopp. Kan tillåtas ifall infiltra-
tionsbädden är så stor att det blir tillräck-
lig kväverening .

 Ny lokalisering av hela anläggningen, eller
del av anläggningen.

Krav på anmälan:
 Påkoppling av ytterligare WC på en an-

läggning där WC finns sedan tidigare, och
åtgärden medför en väsentlig ändring av
avloppsvattnets mängd eller samman-
sättning. Om inget tillstånd finns sedan
tidigare för WC erfordras dock nytt till-
stånd.

Tillstånd eller anmälan?
?
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 Ändring som medför användande av
andra tekniska anordningar än de som
omfattas av tidigare lämnat tillstånd (t ex
kompaktfilter, fosforfällning)

Varken tillstånd eller anmälan:
 Omgrävning av infiltration eller mark-

bädd, på samma plats som tidigare,
förutsatt att anläggningen har tillstånd/är
anmäld sedan tidigare. Om inte räknas
åtgärden som nyanläggning.

 Ersättning av befintlig slamavskiljare mot
en ny, på samma plats som tidigare,
förutsatt att anläggningen har tillstånd/är
anmäld sedan tidigare. Om inte räknas
åtgärden som nyanläggning.

 Påkoppling av ytterligare WC på en
anläggning där WC finns sedan tidigare,
och åtgärden inte medför en väsentlig
ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning. Om inget tillstånd finns
sedan tidigare för WC erfordras dock nytt
tillstånd.

 Inrättande av torrtoaletter. Kommunen
kan införa krav på anmälan/tillstånd. Hit
räknas även
- Inrättande av en tank direkt under en
toasits
- Inrättande av bajamajor vid tillfälliga
evenemang

3.4 Avgifter

Avgift tas som regel ut för handläggning av
ansökningar och anmälningar. Avgiften grun-
dar sig på den tid som läggs ned på ärendet.
Kommunerna inom projek-
tet anser att en rimlig tid
för handläggning av ären-
den gällande avlopp för ett
hushåll är 4-6 timmar för
tillstånd och 2-3 timmar för
anmälan.

4. Normal och hög skyddsnivå

Utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd kan
områden delas in efter känslighet i två nivåer,
normal och hög skyddsnivå. Kommunen av-
gör om en anläggning ska uppfylla normal
eller hög skyddsnivå utifrån miljö- och/eller
hälsoskyddssynpunkt.

Vid bedömning av vilken skyddsnivå som ska
gälla för en viss fastighet ska man utgå från
förhållandena i det enskilda fallet men även
utifrån vad som gäller i det aktuella området.
Kommunen kan också välja att ställa högre
eller lägre krav än de som anges för normal
eller hög skyddsnivå i de allmänna råden.

Vattenmyndighetens åt-
gärdsprogram är det do-
kument som mest på-
tagligt kommer att väg-
leda kommuner och
andra verksamhetsut-
övare i deras arbete
med att skydda och
förvalta berörda vatten.

Små avlopp hör till de anläggningar som på
grund av olika status på de vatten som de är
belägna vid eller berör, kan komma att få
olika krav på utformning och skötsel, olika så
kallade skyddsnivåer.

Vissa kommuner har delat in kommunen i
områden med olika skyddsnivåer, medan
andra inte har gjort det. Följande kan vara en
vägledning för vilka funktionskrav som ska
ställas på en anläggning:

- VISS-kartan
- Natura 2 000-områden
- Badplatser
- Skyddsområden för dricksvattentäkter

- Andra skyddade områden

Indelning i olika skyddsområden kan med för-
del läggas in på en karta som är tillgänglig för
fastighetsägare, entreprenörer m fl. Uppgift
om skyddsområden bör också läggas in i
översiktsplanerna.
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5. Olika typer av anläggningar

I bilaga 2 ges exempel på anläggningar och en
bedömning av deras funktion, påverkan kost-
nader mm. Andra lösningar kan godtas om de
bedöms uppfylla skyddskraven för den
aktuella lokaliseringen. Jämför med det som
står i Naturvårdsverkets allmänna råd.

5.1 Avvägningar i det enskilda fallet

I Naturvårdsverkets allmänna råd anges att
en rimlighetsbedömning måste göras när det
gäller krav på avloppsanläggningar, bland
annat när det är fråga om lokalisering i ett
mycket glest bebyggt område som t ex norra
Norrlands inland.

Om vi ställer lägre krav i t ex glesbygd eller
avfolkningsbygd måste vi noga motivera var-
för vi gör det. Bedömningen måste grunda sig
på att de lägre kraven inte kommer att
negativt påverka recipienten.

6. Tillsyn

Miljönämnden har ansvaret för tillsynen av
små avlopp. Tillsynen kan ske i form av av-
loppsinventeringar men miljönämnden bör
även utföra tillsyn över tekniskt avancerade
avloppsanordningar som minireningsverk och
stora gemensamma anordningar. Inkom-
mande klagomål är en annan del av tillsynen.
Tillsynen är enligt lag avgiftsfinansierad och
vanligtvis tas en timavgift ut för den arbetstid
som lagts ner.

6.1 Tillsyn av tekniskt avancerade
avloppsanordningar

Tekniskt avancerade avloppsanordningar
som minireningsverk och kemfällningsenhe-
ter kräver underhåll för att kunna fungera
och är inte lika robusta som konventionella
markbäddar eller infiltrationer. Miljönämn-
den bör därför utföra kontinuerlig tillsyn på
den här typen av anordningar. Tillsynen av
minireningsverken syftar till att bibehålla en

långsiktigt god avloppsrening genom att
kontrollera att skötsel och underhåll utförs
på ett korrekt sätt.

Vid kontroll av den här typen av avlopps-
anordningar kan miljönämnden begära in
journalföring, där kemikaliepåfyllning, under-
håll och avvikelser ska finnas noterat. Även
resultat från provtagning av avloppsvatten
kan bli aktuellt om man misstänker att re-
ningen fungerar dåligt.

6.2 Inventering

Standarden på befintliga avloppsanordningar
varierar mycket. De äldre husen har ofta bara
en slamavskiljare (en-, två- eller trekammar-
brunn) eller en anordning som inte längre
fungerar. För att få till stånd förbättringar av
de små avloppsanläggningarna i kommunen
kan miljönämnden utföra avloppsinvente-
ringar. Områden vid känsliga recipienter bör
prioriteras.

7. Fortsatt samverkan

7.1 Handläggarträffar

Kommunerna i Västerbottens och Norr-
bottens län bör ha regelbundna träffar för av-
loppshandläggare. Förslagsvis träffs handläg-
garna i båda länen vartannat år. Däremellan
kan länsvisa träffar anordnas.

Vägledningsdokumentet ska vara ett levande
dokument och ska därför tas upp vid träffar-
na för eventuella uppdateringar.

7.2 Diskussionsforum

Ett forum, t ex en e-postgrupp, bör upprättas
där handläggarna kan ställa frågor och disku-
tera olika problem.

8. Mer information

www.naturvardsverket.se
www.avloppsguiden.se
kunskapscentrum.avloppsguiden.se
www.sgu.se



Bilaga 1

Flödesschema för handläggning av ansökan/anmälan

Ansökan/anmälan
inkommer

Kontrollera om
handlingarna
är kompletta

Kontrollera aktuell
skyddsnivå

Ja Nej

Begär
komplettering

Komplettering
inkommer

Komplettering har
inte inkommit inom
3 mån.

Ärendet avvisas

Bestäm tid med
sökanden för
platsbesök

Platsbesök

Granska
handlingarna

Skriv beslut. Ett av
villkoren: Utför-
andeintyg och foton

Intyg och foton
kommer in

Bedömning – har
anläggningen utförts
enl. tillstånd/beslut

Ja Nej

Skicka besked till
sökande. Avsluta
ärendet.

Kan avvikelsen
accepteras

Ja Nej

Föreläggande

Intyg och foton
kommer inte in

Skicka
påminnelse

Intyg och foton
kommer inte in

Föreläggande

Gör en samlad
bedömning

Inhämta ev.
grannintyg



SkyddsnivåTyp av
anläggning

Reduktion -
fosfor och
kväve

Smittskydd Erfarenheter Investerings- /
driftkostnader

Kretslopp
möjligt

Grundvatten-
påverkan

Provtag-
ning möjlig

Normal Hög

Infiltrations-
anläggning

Bra
fosforreduktion

Bra
smittskydd

Beprövad och
robust

Låga investerings-
och driftkostnader

Nej Viss risk Nej Ja, men tvek-
samt m a p
fosfor

Nej

Markbädd Osäker fosforre-
duktion. Liten
kvävereduktion

Bra
smittskydd

Beprövad och
robust

Relativt låga
investerings- och
driftkostnader

Nej Viss risk Ja, om tät
markbädd

Ej med avse-
ende på
fosfor

Nej

Minirenings-
verk med ke-
misk fällning

Bra
fosforreduktion

Inte så bra
smittskydd.
Extrapole-
ring behövs

Ej stabil drift. Ser-
vice, el och kemi-
kalier krävs. Mer
slam.

Dyr investering och
drift.

Ja, om
slammet
är okej för
odling

Extrapolering?
Om nej – Risk
Om ja – viss
risk

Ja Ja För fosfor
och BOD.
Kväve i
vissa fall

Urinsortering
och markbädd

Bra fosfor- och
kvävereduktion

Bra
smittskydd

Robust.
Alternativ till
kemisk fällning
eller fosforfilter

Ökade investerings-

och driftkostnader.

Beror på taxan.

Ja Viss risk Ja, om tät
markbädd

Ja Ja

Urinsorterande
torrtoalett med
BDT-rening
(slamavsk+markb)

Bra fosfor- och
kvävereduktion

Bra
smittskydd

Beprövad och
robust

Relativt låga
investerings- och
driftkostnader

Ja Liten risk Ja, om tät
markbädd

Ja Ja

Sluten tank och
BDT-rening
(infiltration)

Bra fosfor- och
kvävereduktion

Bra
smittskydd

Beprövad och
robust. Tillåts inte i
alla kommuner

Ökade transporter
och tömningskost-
nader

Ja Liten risk Nej, förutom
i tanken.

Ja Ja

Kemisk fällning i
slamavskiljare +
markbädd

Bra fosforreduk-
tion

Bra
smittskydd

Större våtvolym
behövs. Uppgra-
dering av befintliga
anläggningar
kräver istället fler
tömningar

Billig investering.

Dyr i drift –

serviceavtal och

kemikalier

För fosfor Viss risk Ja, ifall tät
markbädd

Ja Med
avseende
på fosfor

Markbädd +
fosforfilter

Bra fosforreduk-
tion

Bra
smittskydd

Driftsäker. Hämt-
ning av beg. filter-
massa finns inte i
alla kommuner

Ökade
investerings- och
driftkostnader

Ja Viss risk Ja Ja Nej
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