Riktlinjer hög och normal skyddsnivå enskilda avlopp

Miljöavdelningen
2016-11-02

Sammanfattning
Lista över områden med hög skyddsnivå för enskilda avlopp inom Åre kommun
Inom följande områden bör reningskrav enligt hög skyddsnivå gälla:
1. Inom vattenskyddskyddsområde.
2. Vid badplats - 100 meter från strandlinjen.
3. I närhet av vattentäkt. Bedömning krävs vid varje enskilt ärende gällande enskilt avlopp.
4. Anläggningar med utsläpp till recipient inom ett avstånd av 30 meter från övriga sjöar och
vattendrag. Detta avstånd är satt som ett minimiavstånd för att skydda sjöar och vattendrag
mot läckage av näringsämnen.
5. Inom övriga områden där den sammanlagda belastningen är eller riskerar att bli hög på grund
av antalet utsläppskällor.
6. Inom sammanhållen bebyggelse, där det finns risk för förorening av enskilda vattentäkter
samt dricksvattentäkter för tamdjur.
7. Inom Natura 2000-område eller inom 100 meter från vattendrag som klassas Natura
2000område.
8. Inom naturreservat.
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1. Bakgrund
I Åre kommun finns cirka 2 500 enskilda avlopp. Enskilda avlopp anläggs när det inte finns
möjlighet att ansluta avloppet till det allmänna avloppsnätet eller till en gemensamhetsanläggning.
Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten från hushåll är
en typ av avloppsvatten som innehåller bland annat bakterier, virus, läkemedel, metaller och
näringsämnen. Avloppsvatten ska enligt miljöbalken 9 kapitlet 7 § avledas och renas eller tas
omhand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Ett viktigt syfte med att rena avloppsvatten är att förhindra smittspridning. Ett dåligt fungerande
avlopp kan orsaka att t.ex. virus, bakterier parasiter hamnar i någons vattenbrunn och de som
dricker vattnet blir då magsjuka. Dåliga avlopp kan också sprida smittämnen till närliggande sjöar
och vattendrag där människor och djur vistas eller badar. Det är mycket viktigt att avloppsvatten
från en fastighet nära en badplats renas från smittoämnen.
Ett annat viktigt syfte med att rena avloppsvatten är att minska näringsbelastningen i våra
sjöar, åar och bäckar. I Åre kommun är vattendragen generellt näringsfattiga och därför
handlar tillsyn och prövningen av enskilda avlopp mer om att bevara den miljön för de växter
och djur som trivs under den förutsättningen.
Enskilda avloppsanläggningar kräver i det flesta fall tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden
enligt 13 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Några typer av
anläggningar, exempelvis anläggningar utan anslutning av WC, kräver skriftlig anmälan till
samhällsbyggnadsnämnden.
1.1 Riktlinjernas syfte
Syftet med dessa riktlinjer är att dels förenkla handläggning av tillsyn- och prövningsärenden för
enskilda avlopp, dels tillhandahålla information till sökande och allmänhet. I dessa riktlinjer
redovisas för vilka områden krav på hög skyddsnivå bör ställas. Dock bör det poängteras att
varje enskilt ärende kräver en egen bedömning över vilka krav som är rimliga att ställa utifrån
lokala förhållanden och förutsättningar. Dessa riktlinjer är därmed inte bindande utan utgör
endast ett underlag för handläggning av avloppsärenden.
Riktlinjerna kommer att användas främst vid nya prövningar av anläggningar. Äldre anläggningar
kan beröras indirekt då dessa genom inventeringar bedöms som undermåliga vilket kan innebära
omprövningar av tillstånd. Vid framtida inventeringar av områden med enskilt avlopp bör
riktlinjerna även tillämpas som ett underlag för krav på åtgärder.
I vissa områden där höga kostnader och praktiska svårigheter för enskilt avlopp kan uppkomma
för fastighetsägarna kan riktlinjerna angående hög skyddsnivå ha en stödjande funktion för en
eventuell utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
1.2 Strategiska dokument
De strategiska dokument som styr arbetet vid handläggningen av enskilda avlopp i Åre kommun
är:
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•

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

•

VA-plan (kommande)

•

Riktlinjer för minireningsverk, beslutade i MBR 2014-01-30

•

Översiktsplan (kommande)

•

Detaljplaner

2. HVMFS 2016:17
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram allmänna råd för små avloppsanordningar (HVMFS
2016:17). Av de allmänna råden framgår myndighetens uppfattning om framförallt vilka krav som
bör ställas enligt de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 2 miljöbalken (MB) vid prövning och
tillsyn av enskilda avlopp.
Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) bör den kommunala nämnden vid tillsyn och
tillståndsprövning av enskilda avlopp bedöma skyddsnivå för hälso- och miljöskydd till antingen
normal eller hög skyddsnivå.
I de allmänna råden anges kriterier för när hög skyddsnivå bör gälla:
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.”
Hög och normal skyddsnivå
Åre kommun ställer i normalfall nedanstående krav på enskilda avlopp. Kraven följer Havs- och
vattenmyndighetens allmänna råd för små avloppsanordningar (HVMFS 2016:17) och omfattar
både grundkrav, som ställs på alla anläggningar, och krav som gäller vid normal respektive hög
skyddsnivå.
Enligt dessa råd är det nu upp till samhällsbyggnadsnämnden i Åre kommun att bedöma i vilka
områden i kommunen som det ställs strängare reningskrav - hög skyddsnivå. I övriga områden
gäller normal skyddsnivå. Man utgår ifrån att behoven av rening kan variera i landskapet, både
utifrån hälsoskydds- och miljöskyddsaspekter.
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Eftersom en rimlighetsbedömning alltid ska göras när man bedömer vilka krav som ska ställas,
kommer de högre reduktionskraven i de allmänna råden främst att tillämpas vid nyetablering av
enskilda avloppsanläggningar.

Grundkrav
Normal nivå

A. Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen.
B. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra inoch utläckage av vatten.
C. Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
D. Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
E. Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan
upprätthållas under anordningens livslängd.
F. Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som
innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. Normalt bör
uppgifter som framgår av bilaga 3 ingå.
G. Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller
andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för
avloppsvatten har blivit full.
H. Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i
annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Miljöskydd
Normal nivå

A. Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex. vattensnåla armaturer.
B. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
C. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av organiska ämnen (mätt
som BOD7 eller BOD5).
D. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion* av fosfor (tot-P).
E. Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra
restprodukter.
F. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur.
Hög nivå

Utöver A - C, E och F:
G. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av fosfor (tot-P).
H. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion* av kväve (tot-N).
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Hälsoskydd
Normal nivå

A. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
B. Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på
ett hygieniskt acceptabelt sätt.
Hög nivå

Utöver A - B:
C. Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis
kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer
svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare
reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar
emot eventuellt bräddat vatten.

3. Anläggningstyper
Anläggningar som bedöms uppfylla kraven på normal skyddsnivå:
•

Minireningsverk med efterpolering.

•

Slamavskiljning med efterföljande infiltration (inkl godkända moduler).

•

Slamavskiljning med efterföljande markbädd (inkl godkända moduler) och
kompletterande fosforrening/efterpolering.

•

Urinseparerande WC med separat uppsamling av urin, med övrigt spillvatten till
slamavskiljning med efterföljande markbädd eller infiltration.

•

WC till sluten tank* och BDT-vatten till slamavskiljning med efterföljande markbädd
eller infiltration.

Vid renovering eller förbättringar av befintliga anläggningar tillämpas som regel normal
skyddsnivå. Vid nya WC-utsläpp krävs hög skyddsnivå om avloppet ligger inom ett område med
hög skyddsnivå.
Anläggningar som bedöms uppfylla kraven på hög skyddsnivå:
•

Minireningsverk med efterpolering.

•

Slamavskiljning med efterföljande infiltration(inkl godkända biomoduler), under
förutsättning att jordmaterialet består av ett mäktigt sandlager med stort avstånd till
grundvattnet.

•

Sluten tank* för WC/komposterande toalett, BDT-vatten till slamavskiljning med
efterföljande infiltration eller markbädd.

•

Urinseparerande WC med separat uppsamling av urin, övrigt spillvatten till
slamavskiljning med efterföljande infiltration eller markbädd.

•

Förbränningstoalett med BDT-vatten till infiltration eller markbädd.
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* Vid nybyggnation medges inte avloppslösning som innebär att allt avloppsvattnet leds till sluten
tank. En sluten tank för allt avloppsvatten är inte en långsiktigt hållbar lösning. För befintliga hus
med konstaterad olägenhet på grund av otillfredsställande rening kan tillstånd till sluten tank för
allt avloppsvatten medges om inga andra alternativ finns.

4. Bedömningsgrunder
Vid prövning av tillstånd för enskilt avlopp kommer bedömningar utifrån nedanstående kriterier
tillämpas:
•

Badplatser - Badplatser som utgör ett område vid stranden lämplig eller är anpassad för bad
och simning.

•

Känsligt sötvatten - Vid förekomst av skyddsvärda arter exempelvis flodpärlmussla.

•

Vattenskyddsområden - Vattenskyddsområden fastställda för allmänna vattentäkter samt
större enskilda eller gemensamma vattentäkter.

•

Skyddsvärd natur - Naturreservat, natura 2000, riksintresse för naturvården, riks- och
naturvårdsobjekt där syftet är att skydda vattnet eller vattenlevande organism. Natura 2000 är
inom EU en sammanställning av skyddsvärda naturmiljöer där avsikten är att förhindra att
djur och växters livsmiljöer förstörs och utrotas. Naturreservat kan bildas av länsstyrelsen
eller kommunen för att bevara biologisk mångfald och skydda, bevara, återställa samt vårda
värdefulla naturmiljöer och arter. Naturvårdsobjekt är områden med kända höga naturvärden.
En kontroll bör göras i varje enskilt fall angående vad som är skyddsvärt och det skyddsvärda
områdets storlek.

•

Förtätad fritids/ permanent bebyggelse (omvandlingsområden) - Samlade
fritidsområden som alltmer omvandlas till modernare boenden som kräver en annan sanitär
standard alternativt till permanentboende. Kommunalt vatten och avlopp finns inte i dessa
områden, men utredning av sådana lösningar eller planläggningar kan i framtiden komma att
prioriteras. Områden som inte har en gemensam vattenlösning är riskabla ur
hälsoskyddssynpunkt.

Riktlinjernas tillämpning
Skyddsavstånd
För vattenområden omfattande hög skyddsnivå gäller ett skyddsavstånd på 100 meter från
strandlinjen. Avståndet är ett riktvärde och kan variera utifrån det enskilda fallets förutsättningar.
Aspekter som recipientens tillstånd, tillrinningsområde, det skyddsvärda områdets topografiska
utformning, markens beskaffenhet och bebyggelse kan vägas in i bedömningen av
skyddsavståndet.

5. Områden
Badplatser
Hög skyddsnivå gällande hälsoskydd bör gälla inom en radie på 100 meter från allmän badplats.
Utgående avloppsvatten bör uppnå badvattenkvalité enligt vägledning för badvatten (direktiv
2006/7/EG). I Åre kommun finns ett flertal badplatser där allmänheten har tillträde varav några
listas nedan.
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Tabell 1. Badplatser i Åre kommun

Strandbad

Fastighet

Kommentar

Bonäshamn
Gevsjön

Åre-Berge 2:47

Hallen
Havsdoa

Mörsils-Bye 1:21

Helgesjön
Lillsjön, Låsböle
Mattmar

Krokom 1:7

Nulltjärn

Vålådalen 1:1

Ottsjö
Tossön

Fångåmon 1:1

Vid Storån

Åre Prästbord 1:81

Vid Holiday Club

Vällviken
Åresjön

Vattentäkter
Vid närhet till vattentäkter krävs en bedömning i varje enskilt fall beroende på avstånd, topografi,
markförhållanden med mera. Eftersom miljöavdelningen inte har tillsyn eller register över mindre
vattentäkter krävs alltid en vattentäktsredovisning från den sökande.
Vattenskyddsområden
Ett vattenskyddsområdes främsta syfte är att skydda en vattentäkt. För vattenskyddsområdet
finns föreskrifter fastställda med olika försiktighetsåtgärder för olika zoner runt vattentäkten.
Existerande vattenskyddsföreskrifter för enskilda avlopp i vattenskyddsområde ska följas. I
primär och sekundär zon bör hög skyddsnivå för hälsoskydd gälla om det inte är förbud för
avlopp enligt föreskrifter. I tertiär zon görs bedömning.
I Åre kommun finns ett tiotal vattenskyddsområden; Englandsviken, Långnäset, Handöl, Kall,
Kolåsen, Mattmar, Mörsil, Ottsjö och Undersåker. Kommunala vattentäkter runt Storsjön saknar
i dagsläget gällande vattenskyddsföreskrifter men är under utarbetning. Nedanstående karta visar
vattenskyddsområdenas lokalisering i kommunen.
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Figur 1. Vattenskyddsområden Åre kommun

Naturreservat
Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje
naturreservat har föreskrifter för att bevara naturvärden. Hög skyddsnivå för miljöskydd bör gälla
inom områden som klassas som naturreservat. I Åre kommun finns 13 stycken Naturreservat;
Bastudalen, Fiskhusberget, Gåstjärnvalen, Haugröningan, Hällan, Järvdalen, Nyvallen Rännberg,
Sandtjärndalen, Skäckerfjällen, Slåttsved, Svenskådalen, Tännforsen och Vålådalen. Nedanstående
karta visar naturreservatens lokalisering i kommunen.
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Figur 2. Naturreservat Åre kommun

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade, särskilt värdefulla naturområden. Syftet är att bevara
naturtyperna och arterna för framtida generationer. För varje Natura 2000-område finns en
bevarandeplan som beskriver varför området är skyddat och vilka åtgärder eller verksamheter
som ska begränsas. Enskilda avlopp nämns i ett flertal bevarandeplaner som ett riskabelt hot mot
bevarandet av naturområdena. Hög skyddsnivå för miljöskydd bör gälla i Natura 2000-område
eller 100 m från vattendrag som klassas som Natura 2000-område.
Inom Åre kommun finns för närvarande 14 stycken Natura 2000-områden: Tabell
2. Natura 2000-områden i Åre kommun

Namn

Områdestyp

Areal (ha)

Bastudalen
Dammån
Dammån - Storån
Fiskhusberget
Haugröningen
Järvdalen
Skroggåsen
Skäckerfjällen
Styggdalen - Vargån

Fjällområde
Vattendrag
Vattendrag
Skog
Skog, våtmark
Skog
Skog
Fjällområde, SPA
Skog

2 838
88
200,7
729
126
637
46
46 657
328
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Svenskådalen
Tännforsen
Vålådalen
Ånnsjön
Åreälven (Indalsälven inkl.
Enan, Handölan,
Medstuguån)

Fjällområde, SPA
Vattenfall
Fjällområde, SPA
Sjö, våtmark, SPA
Vattendrag

24 673
9,3
120 435
8 961
6 493

Nedanstående karta visar Natura 2000-områdenas lokalisering i kommunen.

Figur 3. Natura 2000 Åre kommun

Omvandlingsområden (fritidshusområden)
I Åre kommun finns ett antal äldre detaljplaner (byggplaner) som antingen saknar
planbestämmelser om VA, har problematiska planbestämmelser som helt förbjuder att byggnad
som kräver avlopp uppförs eller har bestämmelser som innebär att endast avlopp för BDT (bad,
disk och tvätt) får anordnas.
Inom många av dessa planer har det genom åren tillåtits WC genom exempelvis sluten tank eller
till och med trekammarbrunn med infiltration. Mest problematiska är de områden som inte har
någon planbestämmelse som styr VA – har kommunen väl släppt en ansökan om avlopp inom ett
sådant område är nämnden sedan skyldig att pröva alla eventuella inkommande ansökningar inom
planområdet. Detta kan bli problematiskt om det t ex inte finns gemensam vattenlösning och
tomterna är dåligt anpassade för infiltration och/eller slamtömning.
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I många av dessa områden som är fritidsbebyggelse vill fastighetsägare höja den sanitära
standarden vilket infrastrukturen i området inte tillåter eller att föroreningsrisk finns för enskilda
vattentäkter. Hög skyddsnivå ska alltid övervägas om ansökningar för avlopp med WC inkommer
i dessa områden, se tabell 3.
I sammanställningen nedan har Bydalen lämnats utanför då kommunen är förelagda av
länsstyrelsen att ordna gemensamt kommunalt avlopp. Miljöavdelningen kommer därför att
hantera ansökningar om enskilt avlopp i Bydalen restriktivt. Tabell 3. Detaljplaner för
fritidshusområden

Planens namn/
Datum laga kraft
Fastighetsbeteckning
Mårdsundsbodarna, Arvesund 2:18
1965-04-14
Mårdsundsbodarna, Arvesund 2:18, 1967-11-27
2:64-72 m fl
Mårdsundsbodarna, Arvesund 1:28, 1971-12-02
1:36 m fl
Björnklyftan, Lilltevedalen 1:132
1963-06-25
Högvallen
1970-09-28
Tångböle 1:28
1968-02-21
Handöl 1:16
1970-04-06
Tätbebyggda områden och områden med högt exploateringstryck.
I tätbebyggda områden utan kommunalt vatten och avlopp där den sammanlagda belastningen
från enskilda avlopp riskerar att bli eller redan är för hög på grund av antalet utsläppskällor bör
hög skyddsnivå gälla. I framtiden bör gemensamma lösningar för avlopp och vatten utredas och
planläggas. Exempel på sådana områden är ovansidan E14 i Undersåker (Romohöjden m.m.),
randbebyggelse till följd av avstyckningar i Åredalen samt väg mot Edsåsdalen.

6. Länkar
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(HVMFS 2016:17)
Handbok 2008:3. Handbok till allmänna råd. Små avloppsanläggningar.
Avloppsguiden.se
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