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Inledning 
Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett verktyg och ett underlag vid prövning av tillstånd 
för rening av avloppsvatten från enskilda avloppsbrunnar i kommunen.  Riktlinjerna förbättrar 
möjligheten att i ett tidigt skede informera sökande vilka krav som kan komma att ställas för 
en hållbar avloppshantering. Riktlinjerna är också en bilaga till kommunens VA-plan. 

Lagstiftning 
Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp i miljöbalken för olika sorters förorenat vatten. 
Spillvatten från hushåll är en typ av avloppsvatten som innehåller både bakterier, 
näringsämnen och till viss del läkemedelrester.  För hushåll inom fastställt verksamhets-
område för allmänt vatten och avlopp innebär det anslutning till det allmänna spillvattennätet 
och anslutning till dricksvattennätet.  För de hushåll som inte har tillgång till allmänt VA-nät 
ska avloppvattnet renas i en enskild eller gemensam avloppsanläggning.  
 
Avloppsvattnet ska enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 7 § avledas och renas eller 
omhändertas så att olägenhet för människor hälsa och miljö inte uppkommer. Enligt 
förordning om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att utan 
tillstånd eller anmälan inrätta en avloppsanordning till vilken bad-, disk- och tvättvatten eller 
vattentoalett ska anslutas.  
 
Hav- och vattenmyndigheten har tagit fram allmänna råd om små avloppsanläggningar för 
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). De allmänna råden består i korthet av 
rekommendationer hur tillsynsmyndigheten ska behandla och bedöma små 
avloppsanordningar för enskilda hushåll. I råden tas bland annat kunskapskrav, lokaliseringar, 
kretslopp, hushållning skötsel och dokumentationskrav upp.  

Enskild avloppsanläggning för rening av spillvatten från hushåll 
I varje enskilt fall ska bedömningen av skyddsnivå ske utifrån omgivningens förutsättningar. 
Oavsett vilken skyddsnivå som gäller ska anläggningen se till att smitta eller annan olägenhet 
inte uppkommer. Anläggningen får inte heller riska att förorena dricks-, grund-, eller 
badvatten. 
 
I de allmänna råden om små avlopp för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:7) används normal 
och hög skyddsnivå. Uppdelningen innebär att högre krav på rening ställs på 
avloppsanläggningar inom känsliga områden.   
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Grundfunktionskrav för enskilda avloppsanläggningar 

 Dag- och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanläggningen. 
 Avloppsanläggningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att 

hindra in- och utläckage av vatten. 
 Avloppsanläggningens funktion är enkel att kontrollera. 
 Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas. 
 Avloppsanläggningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion 

kan upprätthållas under anordningens livslängd. 
 Avloppsanläggningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören 

som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. 
 Avloppsanläggningen 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. 

 Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i 
annat fall än när avloppsvattnet leds till infiltrationsanläggning eller till en sluten 
behållare. 

Reningskrav för avloppsanläggning som kräver normal skyddsnivå 
1. Minst 90 % reduktion av organiska ämnen 
2. Minst 70 % reduktion av fosfor 

Kriterier för bestämning av hög skyddsnivå 
Det angivna avståndet för hög skyddsnivå avser avrinningssträckan mellan 
avloppsanläggningen och recipienten.  
Reningskrav enligt hög skyddsnivå bör gälla vid följande fall:   

 Inom 400 m från större vattentäkter utan vattenskyddsområde:  
o Mellansjö, Hamra, Letsbo, Föne Ek. Vattenledningsförening , Lörstrands 

Vattenförening, Nor Vattenförening , Norra Veckebo Vattenförening , Säljesta 
Vattenförening , Skålbo-Skridsvik Vattenförening , Södra Veckebo 
Vattenledningsförening 

 Inom 50 m till små gemensamma dricksvattentäkter eller enskilda dricksvattentäkter 

 Inom 200 m från sjöar och vattendrag med miljöproblem pga övergödning och 
syrefattiga förhållanden enligt vattenmyndigheten:  

o Lungbäcken, Bodasjön, Skrikviksån, Skålbosjön, Uvåssjön, Uvåsbäcken, 
Vikarvågen, Åsbobäcken 

 Inom fastställt vattenskyddsområde 

Reningskrav för avloppsanläggning som kräver hög skyddsnivå 
1. Minst 90 % reduktion av organiska ämnen 
2. Minst 90 % reduktion av fosfor 
3. Minst 50 % reduktion av kväve 

Rening av avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt 
Spillvatten från bad-, disk- och tvätt har varierande innehåll av föroreningar allt efter den 
sanitära standarden.  Därför krävs att spillvattnet (avloppsvattnet) genomgår godtagarbar 
rening som uppfyller normal skyddsnivå efter installation av dusch, tvättmaskin, diskmaskin 
med mera. 
I det enklaste fallet med enbart ett tvättställ eller en vask kan spridning på eller i vegetationen 
godtas, exempelvis med en hink under vasken som sedan hälls ut i vegetationen.  
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Alternativa lösningar till enskilda avloppsanläggningar 

Slutna tankar för avloppsvatten 
Sluten tank för konventionell vattentoalett eller som helhetslösning innebär bland annat 
omfattande slamtömning med tillhörande ohållbara transporter.  För att sluten tanka ska kunna 
vara ett alternativ måste sökande kunna visa att sluten tank är den enda möjliga tekniska 
lösning för platsen. Vidare krävs att extremt snålspolande toaletter kan anslutas till sluten tank 
medan bad-, disk- och tvättvatten leds till en avloppsanläggning med godtagbar rening som 
uppfyller normal skyddsnivå.  

Torra toalettlösningar 
Hämtning av latrin från torra toaletter/dass i kommunal regi är ett mindre bra alternativ ur 
både kretsloppssynpunkt och ur ekonomisk synvinkel. Fastighetsägare kan enkelt omhänderta 
sitt toalettavfall själva genom att istället installera förmultningstoalett, multrum eller 
förbränningstoalett.  
 
Om fastighetsägaren avser att installera en annan torrtoalett krävs att latrinet komposteras och 
att den färdiga komposten ska kunna användas inom den egna fastigheten. Om den torra 
toaletten kompletteras med urinsortering ska även urinen tas om hand på den egna fastigheten. 
Om huset ligger inom tättbebyggt område och har för liten tomt är det inte lämpligt att ta hand 
om latrin och urin själv. 
 
Att installera en torrtoalett av något slag, förmultningstoalett, förbränningstoalett eller något 
motsvarande är anmälningspliktigt till miljöenheten.  

Spridning av urin på fastigheten och slamtömning i egen regi 
När det gäller urinsorterande vattenspolande toalett ska urintanken dimensioneras så att den 
rymmer ett års produktion av urin och spolvatten. Urinseparerande lösningar bör endast 
beviljas om spridning kan ske på egen/egna fastigheter.  

 Urin får spridas på den egna fastigheten om tillräckligt stor bevuxen yta finns. 

 Spridningen ska ske under växtsäsong, det vill säga från perioden maj till september.  

 Permanetboende rekommenderas en yta på minst 500 m2/person. 

 fritidsboende rekommenderas en yta på minst 100 m2/person . 

Om det finns odlingar på fastigheten kan undantag från krav på stora ytor göras 
Slamtömning i egen regi ställer sig miljöenheten mycket tveksam till utifrån hygien och 
riskerna med smittspridning.  Undantag kan göras för gårdar med djurhållning under 
förutsättning att slammet tillsammans medgödsel sprids på egna marker och myllas ner 
omedelbart vid spridning.  Vid kompostering sak slammet kompsoteras i minst 6 månader för 
att sedan användas som jordförbättringsmedel på den egna fastigheten.  

Förlängt slamtömningsintervall 
Fastighetsägare med enskild avloppsanläggning kan enligt lokala avfallsföreskrifter ansöka 
om utsträckt hämtningsintervall s k förlängt slamtömningsintervall.  Fastighetsägaren ska i sin 
ansökan visa att anläggningen uppfyller kravet på rening samt att belastningen på 
anläggningen är låg. Om fastighetsägaren inte själv kan visa att avloppsanläggningen 
uppfyller reningskraven kan miljöenheten genomföra en inventering av avloppsanläggningen. 
För inventeringen tas en avgift ut som motsavrar 2 timmar tillsyn.  
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Prövning och tillsyn 
Enligt Miljöbalken 9 kap 7§ ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på annat 
sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.  Det kräver att en 
ansökan om att anlägg enskilt avlopp inlämnas till miljöenheten. Det är viktigt att ansökan 
inkommer i god tid innan arbetet kan tänka påbörjas, räkna med ca 6 veckor.  Tänk också på 
att när tillståndet vunnit lagakraft ska arbetet påbörjas inom två år och vara klart inom 5 år. 
Sker inte det så förfaller tillståndet och det krävs då ett nytt för att kunna anlägga avloppet.  
Finns inte någon möjlighet att uppfylla kravet på rening enligt miljöbalken kan inte tillstånd 
för en avloppsanordning ges. Det är viktigt att vara medveten om att det inte alltid är möjligt 
att anlägga alla typer av avloppsanordningar på en fastighet.  

Avgift 
För prövning och tillsyn (inventering av avloppsanläggningar) tas en avgift ut i enlighet med 
den av kommunfullmäktige fastställda taxan. I dagsläget motsvara prövningsavgiften för 
ansökan om att anlägga en enskild avloppsanläggning, 6 timmar och för tillsyn av befintlig 
avloppsanläggning, 2 timmar.  
 
För det som endast kräver en anmälan, t ex installation av förmultningstoalett, eltoalett eller 
torrtoalett med latrinkompostering tas i dagsläget, en lägre prövningsavgift ut som motsvarar 
1 timme.  
 
Miljöenheten tar även ut en avgift motsvarande 3 timmar för deltagande vid diplomering av 
avloppsentreprenörer.  

Kunskapskrav 
Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningen, vilket medför att det 
är ditt ansvar att se till att anläggningen uppfyller kraven på rening. Det är också din 
skyldighethet att ha den kunskap som krävs för skötsel av avloppsanläggningen. Vid 
anläggandet av avloppsanläggningen är det ditt ansvar att kontrollera att entreprenören har 
den kunskap som krävs för anläggningsarbetet.  
 
Viktigt att tänka på som fastighetsägare 

 Arbetet med inrättandet av avloppsanläggningen ska utföras av sakkunnig person.  
 Inrättandet av avloppsanläggningen ska dokumenteras och redovisas till miljöenheten 
 Avloppsanläggningen ska utformas enligt inlämnad ansökan, situationsplan samt 

installeras och skötas enligt tillverkarens instruktioner.  
 Journalföring av skötsel av avloppsanläggningen så som t ex slamtömning, påfyllning 

av kemikalier, service/funktionskontroll av sakkunnig samt driftstörningar ska göras 
och på begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten 

Strandskydd 
Generellt anses miljöenheten att strandskyddsdispens inte krävs vid anläggande av en enskild 
avloppsanläggning.  En enskild bedömning av påverkan på strandskyddets syften kommer 
alltid att göras vid handläggning av ansökan där strandskyddet kan komma att påverkas.  
Med enskild avloppsanläggning avses: en trekammarbrunn, fördelningsbrunn, markbädd med 
luftningsrör eller infiltration.  
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Ordlista 
VA: (dricks)vatten och avlopp 
Sakkunnig person: person som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på 
annat sätt har tillräckliga kunskaper för att utföra det arbete som avses 
 
Tillsynsmyndighet: Den myndighet som har tillsynsansvaret. För enskilda avlopp är det, i 
Ljusdals kommun, Miljöenheten.  
 
Verksamhetsutövare: Är enligt miljöbalken den juridiskt ansvarige för verksamheten. För 
enskilda avlopp är det oftast fastighetsägaren. Vid gemensamhetsanläggningar kan det vara 
flera fastighetsägare eller ordförande i en förening.  

Strandskydd: Strandskyddet gör att vi alla kan njuta av fina strandområden och att djur och 
växter kan fortsätta leva i sin miljö. Omfattar minst 100 meter från strandkanten både upp på 
land och ut i vattnet, även miljön under vattnet. Regleras i miljöbalken 7 kap 11§.  

Avloppsvatten: är det använda och smutsiga vatten som kommer från gator, hushåll, 
industrier, sjukhus m m. Avloppsvatten delas upp i dagvatten och spillvatten. Dagvatten 
kommer från gator och stuprännor efter regn och snösmältning. Spillvatten kommer från bl a 
kök, tvätt, toalett, dusch och vaskar. Spillvatten kommer även ifrån industrin. 
 


