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VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED AVLOPPSRENING?
Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, förorening av grundvatten samt övergödning
och syrebrist i våra vattendrag. Om du saknar möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet
behöver du en enskild avloppsanläggning eller en gemensam avloppsanläggning tillsammans med andra
fastigheter. Den här broschyren ger information om sådant som är viktigt att känna till vid planering
av ett enskilt avlopp.

VILKA LAGAR OCH RIKTLINJER STYR?
Lagstiftning
Enligt Miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från WC till bäck, dike, sjö m.m. som inte renats mer än genom slamavskiljning.
Att anlägga, eller ändra en befintlig avloppsanläggning kräver tillstånd eller anmälan enligt Miljöbalken.
Tillstånd ska sökas (eller anmälan ska göras) i god tid innan anläggandet ska påbörjas.
Anläggande/installation av avloppsanläggning och toalett får inte påbörjas förrän beslut har
lämnats av miljöavdelningen.

Hög skyddsnivå
I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för
hushållsspillvatten finns vägledning om områden där hög skyddsnivå för enskilda avlopp bör gälla. Hög
skyddsnivå finns för att skydda känsliga områden som t.ex. vattenskyddsområden, skyddsvärda
naturområden och strandnära lägen. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om riktlinjer för hög
skyddsnivå för nya avloppsanläggningar i Åre kommun. Se dokument på hemsidan ”Riktlinjer för hög
skyddsnivå”. Om du efter att ha läst riktlinjerna är osäker om din fastighet omfattas av hög skyddsnivå
kan du kontakta miljöavdelningen. Miljöavdelningen gör alltid den slutgiltiga bedömningen om
fastigheten omfattas av hög skyddsnivå eller inte.

SÅ HÄR HANDLÄGGS DITT ÄRENDE
1. Förarbete
En entreprenör eller konsult kan oftast hjälpa dig med att ta fram underlag för ansökan. Vid
behov kan du kontakta miljöavdelningen innan du lämnar in din ansökan. Miljöinspektören kan
dock inte säga vad för typ av anläggning du ska välja eller rekommendera tillverkare eller
entreprenörer och konsulter. Om du vill få mer information om olika typer av
avloppsanläggning och fördelar och nackdelar med olika tekniker rekommenderas
avloppsguiden.se.
Viktiga frågor att ha med sig eller ta upp med en konsult som anlitas är t.ex.:
Omfattas min fastighet av hög skyddsnivå?
Hur löser jag dricksvattenförsörjning?
Finns det omkringliggande vattentäkter som det måste tas hänsyn till?
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Hur är markförutsättningarna på tomten? Lera? Närhet till berg? Grundvattennivå?
Hur löser jag slamtömningen?
Är dimensionering anpassad för dagens och framtida behov? T.ex. installation av större
badkar eller gäststuga (attefallshus)

För att få mer information om dessa frågor så kan du läsa under avsnitten skyddsavstånd,
dricksvatten, slamtömning samt provgrävning.

2. Skicka in ansökan/anmälan
Ansökan/anmälan lämnas/skickas till miljöavdelningen. En handläggare kommer att utses för
ditt ärende.
Handlingarna granskas och eventuella kompletteringar begärs in. Om handlingarna är kompletta
från början blir handläggningstiden kortare. Handläggningstiden är 6 veckor från det att
miljöavdelningen får in en komplett ansökan.
I ”avsnittet utformning av handlingar” presenteras mer ingående vad som ingår i ansökan. När
ansökan är komplett görs en inspektion på plats.
Enligt Miljöbalken ska de sakägare (oftast de närmaste grannarna) som kan beröras av
avloppsanläggningen informeras om att anläggningen ska utföras. De ska ha möjlighet att lämna
synpunkter till miljöavdelningen. Miljöavdelningen skickar därför ut ärendet till de som anses
kunna beröras av avloppsanläggning för möjlighet till yttrande.

3. Tillstånd
Tillstånd alternativt avslag meddelas efter att miljöavdelningen fått in kompletta handlingar och
gjort en inspektion på plats. Arbetet med avloppsanläggning får inte påbörjas innan du fått
beslutet. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen av sökande och andra berörda i ärendet.
Tillståndet förfaller om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år. Beslutet är en
värdehandling som ska sparas. Vid ägarbyte bör den nye fastighetsägaren överta eller få en
kopia av beslutshandlingen.

4. Entreprenörsintyg
Innan återfyllnad av rörgravar m.m. tas bilder och entreprenören ska skriva under och intyga att
de har följt utfärdat tillstånd. Det är viktigt att intyget skickas in snarast efter att anläggningen är
färdigställd. Om mindre avvikelser görs ska dessa redovisas i entreprenörsintyget. Om det vid
början av anläggandet uppkommer problem och en annan lösning ska väljas eller flytt av
anläggningen så ska arbetet avbrytas och miljöavdelningen kontaktas. Det kan innebära att en
omprövning måste ske.
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ANSÖKAN
Om du inte själv har möjlighet att ordna de förundersökningar som krävs, bör du redan på ett tidigt
stadie kontakta en entreprenör eller konsultfirma som kan hjälpa dig.

Ansökningshandlingar
En ansökan eller anmälan om tillstånd till enskild avloppsanläggning behöver innehålla de handlingar
som listas nedan för att vara fullständig. Ibland kan fler kompletteringar krävas när förhållandena på
fastigheten kräver större utredningar. För att välja rätt reningsteknik för sin fastighet kan man rådfråga
entreprenörer samt läsa under avsnittet ”reningsmetoder”.

Utformning av handlingar
För att förkorta handläggningstiden är det viktigt att skicka in rätt handlingar till miljöavdelningen. I
parantes anges blankettnummer som återfinns på hemsidan. Ansöknings- och anmälningsblankett,
situationsplan samt en teknisk beskrivning är obligatoriska handlingar. Vid infiltration krävs även
siktanalys alternativt infiltrationsprov. Vilken teknisk beskrivning som ska lämnas in beror på vilken
efterföljande rening som väljs (dvs någon av blankett 2-8)
Följande handlingar är obligatoriska:
1. Ansökan/anmälan (1)
2. Situationsplan
Situationsplanen ska vara i lämplig skala, förslagsvis nybyggnadskarta eller motsvarande. En
enkel men tydlig och skalenlig skiss över tomten går också bra.
Av situationsplanen skall framgå:
• Fastighetsgränser och tillfartsväg.
• Befintliga och planerade byggnader på fastigheten.
• Egen befintlig eller planerad vattenbrunn.
• Andra vattenbrunnar inom 100 m från avloppsanläggningen, samt energibrunnar inom 30
m från avloppet. I vissa fall krävs uppgifter om vattenbrunnar längre från den planerade
avloppsanläggningen, detta kan bero på markförhållanden och markens lutning på platsen.
• Marklutning
• Förslag till placering och utformning av avloppsanläggning. Se exempel nedan.
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Exempel på situationsplan

3. Teknisk beskrivning (2-8)
Blankett väljs utifrån vilken efterföljande rening som ska väljas såsom t.ex. infiltration eller
markbädd. Teknisk beskrivning kan även helt eller delvis ersättas av produktinformation från
tillverkaren för vissa typer av anläggningar.
4. Vid ansökan/anmälan om infiltration ska även protokoll från
siktanalys/infiltrationsprov finnas med
5. Övrigt
I vissa fall kan miljöavdelningen begära ytterligare handlingar innan ansökan behandlas. För
minireningsverk vill vi att du visar hur service och kontroll av minireningsverket kommer att
ske.

Provgrävning/platsbesök
Provgrop
För att få en uppfattning om de naturliga förutsättningarna att infiltrera avloppsvattnet, och för att se
avstånd till grundvatten eller berg, behöver man gräva en eller flera provgropar. Groparna grävs i det
område som, med hänsyn till vattenbrunnar, marklutning, jordart m.m., bedöms vara det lämpligaste
för anläggningen.
Gropens djup ska vara minst 2 m. Tänk på att täcka över provgropen, så att inte människor eller djur
kan ramla i. Det kan vara svårt att avgöra högsta grundvattennivå när marken är frusen.
Grundvattenytans läge ändras under året och är högst under vintern fram till mars-april.
Miljöavdelningen kräver i ansökningsblanketten för vissa lösningar som exempelvis infiltration att
resultat från provgropsgrävningen redovisas, dvs hur långt är avståndet ner till berg och grundvatten.
Normalt sett kontrollerar även miljöavdelningen provgropen på plats, gropen ska därför lämnas öppen
för inspektion.
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När minireningsverk eller andra helt täta lösningar ska anläggas krävs inte alltid provgrop. I dessa fall
gör miljöavdelningen ändå ett platsbesök för att se planerad placering, avstånd till grannar,
vattenbrunnar m.m. samt för att inspektera planerad utsläppspunkt.
Siktanalys/infiltrationsprov
Markmaterialet består ofta av en blandning av grövre och finare partiklar. För att bedöma
förutsättningarna för infiltration ska ett jordprov lämnas in för siktanalys eller perkolationsprov. Denna
analys ligger även till grund för dimensioneringen av anläggningen. Det är den som söker tillstånd som
ansvarar för provtagningen och bekostar analysen.
För siktanalys gäller att provet, ca 2 kg, ska tas på den nivå där man planerar att lägga
infiltrationsledningarna. Provet kan lämnas in för siktning hos geoteknisk konsult eller väglaboratorium.
Laboratorier som utför dessa analyser kan du bland annat finna via www.avloppsguiden.se
Anvisningar för perkolationsprov kan inhämtas från de flesta tillverkare av avloppsprodukter.
När ni fått resultatet från provet ska ni skicka in det till miljöavdelningen för bedömning.

Bild 1: Siktkurva som visar kornstorlekar i mm. Om siktkurvan faller inom fält A och B är marken lämpad för infiltration.
Denna siktkurva visar att marken är för tät för att möjliggöra traditionell infiltration.

RENINGSMETODER
Allmänt
Slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning (efterföljande rening) är den vanligaste
typen av enskild avloppsanläggning både för anläggningar med eller utan WC. Dess syfte är både att
rena avloppsvattnet och att leda bort det från bostadshuset.
Avloppssystem behöver alltid avluftas genom att husets avloppssystem luftas via en ledning som
mynnar ovan taknock (ej vacuumventil). Detta är viktigt för att förebygga problem med lukt.
Här nedan följer en kort beskrivning av de olika reningsmetoderna. Detta är endast några
typer av anläggningar, andra alternativ finns också. För vägledning inför och under själva byggandet av
avloppet finns bra information på: www.avloppsguiden.se
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Förbehandling/slamavskiljare
Slamavskiljare skall vara av typen trekammarbrunn eller motsvarande för avlopp med ansluten WC och
av typen tvåkammarbrunn eller motsvarande när endast handlar om BDT-vatten. Nya slamavskiljare
för avlopp med ansluten WC ska vara CE-märkta. För ett hushåll med ansluten WC ska volymen vara
minst 2 m3 (2000 liter) och för enbart BDT minst 1 m3 (1000 liter).
I slamavskiljaren sker i stort sett ingen annan rening än avskiljning av slammet. Det
avslammade vattnet måste därför ledas vidare till ett efterföljande reningssteg. Den efterföljande
reningen sker ofta i en infiltration, markbädd eller prefabricerad reningsanläggning.

Bild 2: Visar 3-kammarbrunn

Infiltration
Med infiltration menas att man sprider ut avloppsvatten genom perforerade rör som ligger i diken eller
en sammanhängande bädd med spridningslager fylld med tvättad singel eller makadam, vanligen
används fraktionen 16-32. Från spridarrören skall avloppsvattnet sjunka ner genom marklagren
och renas innan det slutligen når grundvattnet.

Bild 3: Visar princip för infiltrering i mark

Det här är det vanligaste sättet att ta hand om och rena avloppsvattnet. Under rätt förutsättningar och
med rätt utförande ger det också en god rening.
Mycket viktigt att tänka på är att infiltration av avloppsvatten endast kan fungera i
genomsläppliga och väldränerade marklager eftersom vattnet ska sjunka ner och filtreras i
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marken. En infiltrationsanläggning utförd i tät ler- eller lerblandad jord eller med för kort avstånd till
grundvatten eller berg fungerar inte. I vissa känsliga områden kan en infiltrationsanläggning vara
otillräcklig för rening av avloppsvatten ur miljö- och/eller hälsoskyddssynpunkt.

Bild 4: Infiltration

Upplyft eller ytlig infiltration
Om grundvattennivån i området ligger högt men marken i övrigt är lämpad för
infiltration kan upplyft eller ytlig infiltration vara en tänkbar lösning.
Infiltrationsledningarna läggs då i marknivå eller ovan mark. Anläggningen måste isoleras
mycket noggrant. Vanligen måste även avloppsvattnet pumpas upp till infiltrationen då det sällan är
möjligt att leda avloppsvattnet med självfall till infiltrationen. Denna anläggningstyp kan kombineras
med förstärkt infiltration.

Bild 5: Ytlig infiltration (sektion)

Förstärkt infiltration
När marklagrens genomsläpplighet är något begränsad eller marken är allt för genomsläpplig kan man
förbättra förutsättningarna för infiltration genom att förstärka infiltrationen med ett lager
markbäddssand på minst 30 cm. Denna anläggningstyp kan kombineras med upplyft eller ytlig
infiltration.

7

Avlopp på rätt sätt
Miljöavdelningen
2018-04-16

Bild 6: förstärkt infiltration (sektion)

Markbädd
När marklagren består av täta material kan markbädd vara en tänkbar lösning. I en markbädd filtreras
och renas avloppsvattnet i ett uppbyggt grus- och sandlager. Från markbädden avleds det renade
avloppsvattnet till en lämplig utsläppspunkt som t.ex. ett grusfilter i anslutning till dike.
Markbäddar når över tid inte upp till reningskrav för fosfor (för normal skyddsnivå). Markbäddar med
stor bäddyta och otät botten kan i vissa fall godkännas om avstånd till närmaste vattendrag är stort.
Detta är en bedömning som miljöavdelningen gör i varje enskilt fall. I annat fall krävs ytterligare
reningssteg som fosforfällning/fosforfälla eller efterpoleringssteg.

Bild 7: Markbädd (sektion)

Sluten tank
Vid nyetableringar inom områden med hög skyddsnivå, eller när fastighetens förutsättningar på annat
sätt omöjliggör ett utsläpp av spillvatten från WC kan en sluten tank vara en möjlig lösning för WCvattnet. Tanken ska förses med nivålarm. Generellt godkänns endast toaletter med en genomsnittlig
spolvattenmängd på max 1 liter, för att begränsa antal tömningar. Avloppsvatten från bad-, disk- och
tvätt måste tas om hand i en separat avloppsanläggning.
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Helt eller delvis prefabricerade reningssteg
Infiltration eller markbäddar med kassetter/biomoduler
Infiltrationer och markbäddar kan förutom den konventionella utformningen, anläggas med
moduler/kassetter. Markbäddar av denna typ går generellt inte lika djupt, och kan t.ex. vara ett
alternativ vid högt grundvatten eller närhet till berg. Kassetter/moduler bedöms på liknande vis i
tillståndsprövningen som konventionellt utformade infiltrationer/markbäddar. En infiltration eller
markbäddar med kassetter/biomoduler tar oftast en mindre yta i anspråk än en konventionell
anläggning, om utrymmet är begränsat kan detta vara en fördel.
Efterföljande rening i helt prefabricerade anläggningar
Det finns flera olika prefabricerade reningssteg som helt eller delvis kan ersätta infiltration eller
markbädd. Dessa benämns ofta som ”markbädd-på-burk” eller biobädd/biotank. Dessa kan bl.a.
användas när grundvattennivån är hög, eller det är platsbrist. En lämplig utsläppspunkt måste finnas
efter reningssteget, ofta i form av en efterpoleringsbädd (t.ex. grusbädd). Generellt krävs förbehandling
genom fosforfällning i slamavskiljaren eller efterpolering för att reducera fosfor.
Minireningsverk
Minireningsverk finns i olika fabrikat och med lite olika utformning och funktion. Principen är att
reningen sker i tre steg (mekaniskt, biologiskt och kemiskt). Därefter leds avloppsvattnet vanligen
vidare ut till en efterpoleringsbädd (t.ex. grusbädd). Ett minireningsverk behöver i regel inte så stor yta
utan kan grävas ned eller placeras ovan mark i en separat byggnad. De finns ofta i olika storlekar för ett
eller flera hushåll och ett minireningsverk lämpar sig ofta väl för gemsamhetsanläggningar.
Anläggningarna kräver regelbunden tillsyn och mer underhåll än infiltrationer och markbäddar. Ett
serviceavtal bör upprättas mellan fastighetsägaren och leverantör/serviceföretag.

Bild 8: Minireningsverk med efterpolering
Källa: Kunskapscentrum små avlopps broschyr Enskilt avlopp – vilken teknik passar dina förutsättningar
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ANLÄGGNINGARS SKYDDSNIVÅ
Nedan beskrivs exempel på de vanligaste typerna av anläggningar, och vilken skyddsnivå de klarar. Det
finns även andra lösningar. Reningstekniken utvecklas hela tiden.
Normal skyddsnivå miljöskydd:
• Minireningsverk.
• Slamavskiljning med infiltration.
• Slamavskiljning med markbädd (under vissa förutsättningar).
Hög skyddsnivå miljöskydd
• Minireningsverk.
• Markbäddar med extra fosforfällning eller fosforfälla.
• Sluten tank för WC samt BDT-avloppsvatten till slamavskiljning med infiltration eller markbädd.
• Slamavskiljning med infiltration, i undantagsfall och under förutsättning att jordmaterialet består av
ett mäktigt sand- eller gruslager, och avståndet till grundvattenytan är långt.
• Urinseparerande WC samt BDT-avloppsvatten till slamavskiljning med infiltration eller markbädd.
Hög skyddsnivå hälsoskydd
• Minireningsverk, ofta kompletterande med lämpligt efterpoleringssteg.
• Markbäddar med fosforfälla eller efterpolering.
• Sluten tank för WC samt BDT-avloppsvatten till slamavskiljning med infiltration eller markbädd.
• Slamavskiljning med infiltration, i undantagsfall och under förutsättning att jordmaterialet består av
ett mäktigt sand- eller gruslager, och avståndet till grundvattenytan är långt.
• Urinseparerande WC samt BDT-avloppsvatten till slamavskiljning med infiltration eller markbädd.
Skyddsnivåerna anger lägsta kraven på reningsgraden. Det går alltid bra att ansöka om en anläggning
som klarar mer än vad som krävs. D.v.s. en anläggning som uppnår hög skyddsnivå kan anläggas inom
normal skyddsnivå.

SKYDDSAVSTÅND
Skyddsavstånd till vattenbrunnar
Utsläpp av avloppsvatten kan innebära en risk för att grundvattnet förorenas, om avloppsanläggningen
inte fungerar eller är olämpligt placerad. Vid planeringen av ett avlopp är det därför mycket viktigt att ta
hänsyn till såväl grannarnas vattenbrunnar som den egna befintliga eller planerade. Det måste finnas ett
tillräckligt skyddsavstånd mellan avloppsanläggningen och de vattenbrunnar som finns i närheten.
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Avstånd till grundvatten och berg
Den rening avloppsvattnet genomgår i en infiltrationsanläggning sker enligt samma princip som när
regnvatten filtreras och renas i marklagren. Reningsgraden beror till stor del av hur lång tid det tar för
vattnet att nå grundvattnet. Avståndet mellan spridarrör och grundvattnet bör därför vara så stort som
möjligt. Det minsta avstånd man kan godta är 1 m mellan spridarrören och grundvattnets högsta nivå,
vanligen den nivå som gäller i samband med snösmältningen. Detta avstånd är en förutsättning för att
anläggningen ska fungera tillfredsställande under de tider på året då grundvattennivån är som högst.
Samma minimiavstånd (1 m) gäller även mellan spridarrör och berg. Detta för att avloppsvattnet inte
ska kunna transporteras i sprickbildningar i berget.
Grundvattenströmmens riktning sammanfaller i regel med terrängens lutning och avloppet bör därför
placeras lägre än (nedströms) de befintliga vattenbrunnarna. Det är inte möjligt att ange generella mått
på hur långa skyddsavstånden bör vara. Om det råder osäkerhet kring skyddsavstånd till vattentäkter
kan det behövas en geohydrologisk undersökning för utreda om risk för förorening föreligger. I vissa
fall kan infiltration av WC-avloppsvattnen vara olämpligt med hänsyn till närliggande vattentäkter.

DRICKSVATTEN
Om inte dricksvattenförsörjningen redan är ordnad för fastigheten måste även den frågan tas med vid
planeringen av avloppet. Innan man borrar eller gräver en vattenbrunn bör man veta var
avloppsanläggningen ska placeras.
Speciellt på små tomter kan det vara svårt att på ett godtagbart sätt lösa både vatten- och
avloppsförsörjningen inom den egna fastigheten. Vid sådana tillfällen kan lösningen t ex vara att ordna
en vattenbrunn tillsammans med en eller flera grannar.
Befintliga brunnar behöver underhåll och skötsel och brunnar som inte varit i bruk på en tid behöver
oftast förbättras. Vattnets kvalitet ändras regelbundet. Särskilt om man har en dåligt gjord vattenbrunn.
Orsaken kan vara ökat vattenuttag, snösmältning, extrem nederbörd, avloppsutsläpp eller schaktning av
mark. Kontrollera därför vattenkvaliteten då och då.

AVLOPP PÅ ANNANS FASTIGHET
Avloppsanläggningen eller del av avloppsanläggningen kan ibland behöva anläggas på annans fastighet.
Det är bäst att lösa intrånget på annans mark i samband med fastighetsbildningen. För befintliga
fastigheter är det lämpligt att teckna servitut. Kontakta lantmäteriet för närmare information. Observera
att detta gäller även vid ledningsdragning genom väg och vid utsläpp i t.ex. vattendrag eller
åkerdränering.

SLAMTÖMNING
Det är renhållningen, Åre kommun som ansvarar för tömningen av slam från er anläggning. Det finns
vissa regler som måste följas för att möjliggöra tömning av slamavskiljaren, se krav nedan. För mer
information kan ni också på hemsidan läsa i broschyren ”Information från slamtömningen”.
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Avlopp på rätt sätt
Miljöavdelningen
2018-04-16

HUR KAN DU NÅ OSS?
Postadress:
Miljöavdelningen
Box 201
837 22 JÄRPEN
Telefonnummer: 0647-161 00(växel) be att få komma i kontakt med miljöinspektör som handlägger
avlopp
E-post: Miljoavdelningen@are.se
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