Enskilt avlopp
–
en djungel av olika
lösningar
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Hur ska jag göra för att renovera mitt enskilda avlopp?
Vad kräver vi och varför?
I Stenungsunds kommun kräver vi att enskilda avlopp med påkopplad
vattentoalett klarar utsläppskraven för hög skyddsnivå för miljöskydd.
Det innebär att reningsanläggningen ska klara att rena vattnet från
90% av fosfor, 90% av BOD (=syreförbrukande partkilar) och 50% av
kväve. Dessa ämnen fungerar som gödning för algblomningar och
igenväxning i vattendrag, sjöar och hav. Ett överskott av BOD kan
orsaka syrebrist i vatten, vilket påverkar ekosystemen.

Rening av bakterier
På vissa fastigheter kräver vi också att reningsanläggningen klarar att
rena bort bakterierna i avloppsvattnet (hög skyddsnivå för hälsoskydd,
vilket innebär badvattenkvalitet på utströmmande vatten). Det kräver
vi främst på fastigheter där människor eller djur kan komma i kontakt
med vattnet vid utsläppspunkten, eller där man släpper avloppsvattnet
rakt ut i sjöar och hav.
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Olika typer av avloppsanläggningar
Avloppsanläggningar kan delas in i tre grupper:
Markbaserade anläggningar
Det innebär att man leder vattnet till en slamavskiljare och därefter till marken. Om
man har sandiga markförhållanden på sin fastighet kan man använda befintliga lager i
marken och låta vattnet från spridarrör silas genom marken för att nå grundvattnet.
Denna form kallas infiltration. Man kontrollerar om marken lämpar sig för infiltration
genom att gräva en provgrop. Om man inte har markförhållanden som passar för
infiltration (exempelvis lera eller ytligt grundvatten) kan man bygga upp en markbädd
som härmar naturlig mark. Man gräver då en grop av lämplig storlek och i den lägger
man nederst ett rör. Ovanpå läggs grus och sand och där ovanpå spridarrören från
slamavskiljaren. Vattnet silas då i dessa uppbyggda massor och når röret i botten.
Därifrån leds det renade vattnet till en utsläppspunkt. Denna form kallas markbädd.
Forskning har visat att markbäddar är bra på att rena BOD och bakterier, men sämre
på att rena fosfor och kväve. Det har inneburit att man numer kräver fosforfällning
innan markbädden. Det innebär att en kemikalie tillsätts i avloppsvattnet innan
slamavskiljaren. Vattnet reagerar med kemikalien och fosfor bildar klumpar som
stannar i slamavskiljaren. Det innebär att vattnet som går vidare till bädden inte
innehåller något fosfor varför bädden fungerar bättre. Flockbildningen gör att
mängden slam i slamavskiljren ökar till det dubbla, varför man vanligtvis begär
slamavskiljare på 4 m3 för en sådan avloppslösning.
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Infiltration

Markbädd med förfällning av fosfor
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Minireningsverk

Minireningsverk är en nyare typ av avloppsanläggning som finns i ett stort antal fabrikat
på marknaden. Minireningsverk är mindre robust än markbaserad rening och studier
visar att anläggningen kräver skötsel och tillsyn för att fungera optimalt. Ofta innehåller
verket tekniskt avancerade lösningar som kräver bland annat el. Studier har också visat
att minireningsverk fungerar bättre ju mer vatten som belastar det, varför det kan vara
önskvärt, ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt, att bilda en gemensam
anläggning för flera hushåll. Miljöenheten kräver att man tecknar serviceavtal med
verkets leverantör. Eftersom den här typen av anläggningar har visat sig vara sårbara för
tekniska och mekaniska fel, begär vi att fastighetsägare med minireningsverk tar prov på
utströmmande vatten varje år, för att säkerställa verkets funktion. De flesta reningsverk
är inte utformade för att reducera bakterier i avloppsvattnet, varför det ofta krävs
någon form av polersteg i mark eller motsvarande, efter anläggningen. Om man väljer
att installera ett minireningsverk tillkommer alltså kostnader utöver installationen av
verket, såsom serviceavtal, provtagningar och reparationer vid haverier.
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Sluten tank
Här leds avloppsvattnet till en tank utan utloppsrör. När tanken är full kommer
slambilen och suger upp vattnet. Varje person producerar ca 150 l avloppsvatten per
dygn. Om man leder allt vatten till en sluten tank måste den tömmas ofta, kanske varje
vecka, vilket blir kostsamt i längden och dessutom orsakar avgasutsläpp från slambilen
vid varje tömning. Nuförtiden finns ett nytt system som fungerar ungefär som toaletter
på flyg och tåg. I en sluten tank monteras ett aggregat som suger toavattnet från
toaletten (vaccumtank). Ett minimum av vatten behövs och en tank brukar då räcka till
en familj under ett år, under förutsättning att endast toavatten är påkopplat. Men då
måste man hitta en lösning för BDT‐vattnet (Bad‐ Disk‐ och Tvättvatten). Om den gamla
anläggningen består av slamavskiljare med efterföljande markbädd kanske den går att
använda till endast BDT‐vatten. Bädden och slamavskiljaren måste då besiktigas och
bedömas för att avgöra om den fortfarande fungerar. Sluten tank kan beviljas för
fritidshus i områden med grunda jordlager och känslig recipient.

Toavatten till sluten tank och övrigt vatten till slamavskiljare och
markbädd
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Hur ska man gå till väga och vilken typ av anläggning ska man välja?
Infiltration
Vilken anläggning man ska välja beror mycket på förhållandena på just din
fastighet.
Om du har sandig mark, kan en slamavskiljare följt av infiltration vara
lämpligt. Det avgörs bäst genom att du låter gräva en provgrop där du
anser det lämpligt att anlägga ditt avlopp. Gropen ska vara 1,5‐2 m djup. På
gropens sidor kan man avgöra vilken typ av material marken består av. Om
vatten fylls upp i botten av gropen kan det innebära att grundvattnet finns
nära bottenytan. För att inte riskera att förorena grundvattnet krävs ett
avstånd på minst 1 meter mellan spridarrören och grundvattnets högsta
nivå. En handläggare kommer ut och gör en bedömning av markens
beskaffenhet.
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Markbädd
Om marken inte lämpar sig för infiltration kan en markbädd med förfällning
av fosfor kanske passa. Enbart markbädd utan förfällning godkänns inte
längre för WC‐avlopp. Det finns olika typer av markbäddar.
 Vanlig markbädd innebär att man gräver en grop av lämplig storlekt. I
denna bygger man sedan upp en bädd av grus och sand som vattnet ska
passera igenom (instruktioner finns). I botten av bädden läggs ett
uppsamlingsrör som samlar upp det renade vattnet och leder det till en
lämplig utsläppspunkt. Här kan vatten också sippra ner i marken under
röret.
 Sluten markbädd. Här har man täckt hålets kanter och botten med en
vattentät duk som förhindrar att renat avloppsvatten når underliggande
mark. Allt renat vatten leds då via uppsamlingsröret till utsläppspunkten.
 Upplyft markbädd. Här har man byggt bädden ovan mark vilket bildar en
kulle i trädgården. Det kan vara lämpligt om man har grunda marklager,
eller om grundvattnet går ytligt i marken.

Markbädd med fördelningsrör och luftare
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Eftersom markbäddar har visat sig vara dåliga på att rena fosfor kan
man montera en förfällningsanordning i huset. Då doseras en kemikalie
till avloppsvattnet. I slamavskiljaren reagerar vattnet med kemikalien
och slamklumpar med fosfor bildas. På så sätt tas fosfor bort från
avloppsvattnet och belastar inte bädden. Nackdelen är att
slamavskiljaren behöver vara stor (4 m3) för att vatten och kemikalier
ska blandas på ett optimalt sätt. Slamklumparna ökar också mängden
slam som bildas. Cirka dubbelt så mycket slam bildas i slamavskiljaren
jämfört med en vanlig slamavskiljare utan förfällning.

Slamavskiljaren
Den vanligaste slamavskiljaren kallas trekammarbrunn. Den innehåller
tre kammare och är konstruerad så att varje kammare reducerar
mängden slam som går vidare till nästa kammare. I den tredje kammaren
är det meningen att vattnet ska vara klart. Det är viktigt att
slamavskiljaren fungerar korrekt. Om slam lämnar slamavskiljaren och
hamnar i bädden förkortas bäddens livslängd och bädden kan sätta igen.
Under sådana omständigheter måste bädden grävas om. Det kan därför
vara väl investerade pengar att satsa på en bra slamavskiljare och vara
noga med att den töms med rätt intervall.
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Minireningsverk
Minireningsverk verkar fungera bäst då vattenflödet är jämnt och pH hålls på
en optimal nivå. Det kan vara svårt för ett enstaka hushåll att uppfylla de krav
som ger en optimal rening av vattnet i ett minireningsverk. Minireningsverk
kan därför fungera bra om man kopplar flera hushåll till samma verk. Då blir
det också billigare med ett serviceavtal, vilket tillsynsmyndigheten kräver, för
att få anläggningen att fungera tillfredsställande.

CE‐märkning
Under sommaren 2013 infördes regler om CE‐märkning av
minireningsverk. CE‐märkningen innebär dock inte att anläggningen
behöver uppfylla vissa krav på utsläppsgränser, utan reglerar främst
materialet som används i anläggningens olika delar, såsom
hållfasthet hos plastdetaljer.
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Ingående vatten
Vad som hamnar i avloppet kan också påverka hur både minireningsverk
och markbädd fungerar. Starka kemikalier, såsom propplösare och klorin,
kan förstöra de biologiska processerna i reningen, liksom vissa läkemedel
såsom antibiotika. En del minireningsverk är också känsliga för kvaliteten
på dricksvattnet som går in i verket.

Hänsyn till dricksvattentäkter
Om det finns dricksvattenbrunnar i närheten måste man ta hänsyn till
dessa, både egna och andras. Avloppsvatten ska passera genom
marklager under minst 3 månader för att ha renats tillräckligt innan det
når en vattenbrunn. Generellt brukar man anse att om vattenbrunnen
finns 50 m uppströms avloppsanläggningen eller 200 m nedströms, är
risken för förorening liten. Men det beror på en del andra faktorer
också, varför en bedömning görs i varje enskilt fall.
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Tillstånd och handläggning
Enligt svensk lagstiftning måste man ansöka om tillstånd för att förbättra sin
avloppsanläggning. Blanketter finns på vår hemsida www.stenungsund.se.
Avgift för tillståndet tas ut enligt gällande taxa, beslutad av kommunens
politiker. I avgiften ingår alla samtal, brev‐ och mailkommunikation och det
besök på fastigheten som brukar behövas. När en komplett ansökan kommit in
behandlas den av en av våra handläggare och det är först när tillståndet skrivits
ut som du får lov att börja anlägga ditt avlopp. Ofta innehåller tillståndet regler
för anläggningen, liksom tidsramen inom vilken anläggningen ska ha börjat
byggas, respektive slutförts.

Vem gör vad?
Fastighetsägaren
• Väljer teknik
• Ansöker om
tillstånd
• Anlitar entreprenör
• Drift
• Egenkontroll
Miljöenheten
• Råd i tidigt skede
• Tillstånd
• Kommunikation till
grannar
• Kontroll under
byggnation
• Tillsyn
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Hur ska jag börja?
• Börja med att läsa igenom den information som finns i materialet
på vår hemsida. Vi kan skicka det till dig om du inte har tillgång till
Internet. Vi har också en lista över entreprenörer i området, som
sysslar med att gräva avlopp.
• Kontakta en entreprenör och be dem komma ut och göra en
bedömning av vilken typ av avlopp som passar hos dig. Om du
gräver en provgrop, ska en handläggare från miljöenheten komma
ut för att inspektera markförhållandena, såvida inte ett prov på
markens genomsläpplighet har tagits. Resultatet från provet
kommer i så fall att tala om ifall marken lämpar sig för infiltrering.
• När du och entreprenören (och eventuellt handläggaren) har
kommit fram till ett förslag, fyller ni i ansökan och markerar på en
karta var ni vill lägga anläggningen.
• I handläggningen ingår vanligtvis ett besök på fastigheten, där det
är lämpligt att du är med. Entreprenören kan också medverka om
ni vill.
• När vi kommit överens om en anläggning som passar hos dig,
skriver handläggaren ut ett tillstånd. Först när tillståndet är klart
kan du börja med markarbetena.
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Miljö‐ och hälsoskyddsenheten
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