
Tillsynsvägledningsdag om små avlopp, 3 oktober 2018 
Era frågor-gruppdiskussioner 
 

1. Går det att ställa generellt krav på att luftningsrör ska finnas vid tillsyn av gamla infiltrations-

/markbäddar om anläggningen ser ut att fungera i övrigt? Är det någon skillnad om det bara 

är BDT eller WC/BDT-vatten påkopplat?  

 

Kommentarer: Nej. Det beror på förutsättningarna, finns tillstånd och anläggningen ser ut att 

fungera är det svårt att ställa krav på att luftningsrör ska installeras. Saknas tillstånd är 

avloppet olovligen inrättat (MSA) vilket kan motivera ökade krav på att bevisa funktionen. 

Bara avsaknad av luftningsrör och tillstånd motiverar generellt inte ett förbud, åtminstone 

inte för enbart BDT-vatten, det behöver finnas något mer som indikerar att avloppet inte 

fungerar. Om det däremot handlar om ett permanentboende med WC anslutet så kan ett 

förbud vara motiverat. Det är upp till fastighetsägaren att visa att anläggningen fungerar 

(som har bevisbördan). Svårt att se om anläggningen fungerar utan luftningsrör, eventuellt 

kan slam i T-rör eller hög nivå i fördelningsbrunn indikera att bädden inte fungerar som 

avsett. Bedöm risk för olägenhet. Ansluten toalett eller inte, närhet till dricksvattenbrunn? 

Risk för översvämning, växter som indikerar avloppspåverkan? Kan vara aktuellt att kräva att 

en del av infiltrationsbädden öppnas för att se vilket skick bädden är i, om allt ser OK ut bör 

bädden kunna behållas som den är utan luftningsrör. Om det inte ser bra ut i bädden finns 

skäl att kräva åtgärder/förbjuda. Individuell bedömning, kolla på helheten! 

Olägenhetsbedömningen kan se olika ut beroende på vilket typ av avloppsvatten det handlar 

om, enbart BDT-vatten eller både WC- och BDT-vatten. Se vägledning från HaV rapport 

2015:11, s.11 ff. 

 

2. Erfarenheter från förbränningstoaletter? Problem med lukt, buller, elförbrukning? Verkar 

fastighetsägare nöjda? Är det någon kommun som tagit fram lokala föreskrifter (enligt 40 § 

pkt 3, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) där 

förbränningstoaletter regleras och i så fall varför? 

Kommentarer: De flesta av kommunerna har anmälningsplikt för förbränningstoaletter 

antingen med stöd av avfallsbestämmelserna (45 § avfallsförordning (2011:927) om eget 

omhändertagande eller med stöd av 40 § pkt 3 FMH. Flera kommuner har lokala föreskrifter 

där förbränningstoaletterna omfattas då de är så pass vanliga. En kommun har varken 

anmälnings- eller tillståndsplikt för förbränningstoaletter. Två kommuner säger att de får in 

få klagomål i förhållande till hur många förbränningstoaletter som finns inom kommunen 

medan SMOHF har haft ett flertal klagomål på både buller och lukt från förbränningstoaletter 

i ett fritidshusområde i Haninge med relativ tät bebyggelse (sommaren 2018). 

Förbränningstoaletterna är inte anmälda sedan tidigare. Vid tillsyn på plats noterades buller 

36 dBA vid grannens fasad (men precis under gällande gränsvärden) och stark lukt. SMOHF 

har förelagt om åtgärder på grund av lukt samt skickat ut ett informationsbrev riktat till 

samfällighetsföreningen med information om att förbränningstoaletterna är 

anmälningspliktiga enligt 10 § i de lokala renhållningsföreskrifterna och att de därför behöver 

anmälas för att kunna prövas i varje enskilt fall. Att förlänga luftning ovan tak kan i vissa fall 

vara ett sätt att minska luktstörningar.  



Andra tankar gällde vad som händer med fosforn i askan om den läggs ut på blommor/odlingar eller 

liknande. Hög koncentration. Relativt små mängder aska. Är det bättre att slänga i hushållssoporna? 

Förbränningstoaletter är inte lämpligt vid permanentboende utan endast i vissa fall vid fritidsboende 

då det inte är tätbebyggt område. Förbränningstoaletterna drar rätt mycket energi, men svarar ändå 

för en mindre del (10% om direktverkande el används för uppvärmning) av elomsättningen i ett hus. 

Fastighetsägarna verkar på det stora hela nöjda med toaletterna.  

 

Case 1: 

Värmdö har påbörjat tillsyn av små avlopp i skärgården där förutsättningarna för avlopp är 

begränsade och det är mycket varierande standard på fastigheterna. I många fall är det svårt att veta 

vilka krav som är rimliga att ställa.  

Det finns till exempel fastigheter med låg standard där det varken finns en dricksvattenbrunn eller en 

avsaltningsanläggning utan de har indraget havsvatten till kök och dusch med direktutsläpp till mark. 

Vilka är alternativen för att åtgärda dessa typer av fastigheter? Plombering? Finns det teknik för att 

rena avlopp med havsvatten som råvatten? Kan vi ställa krav på en anläggning även om ”branschen” 

inte kan garantera anläggningens renande funktion med havsvatten? Kan vi kräva att de borrar brunn 

eller installerar en avsaltningsanläggning? Finns det andra tekniska lösningar som inte innebär en 

enorm kostnad? Eller kan man anse att miljönyttan av att åtgärda är liten trots de samlade utsläppen 

och påverkan på miljön av syreförbrukande ämnen? Recipienterna har nästan alltid måttlig ekologisk 

status enligt VISS och vi har ju en hel del avlopp i skärgården.  

Vad är viktigt att tänka på, vilka frågor ska man ställa sig och vilka utredningar behövs? 

Kommentarer: Frågan om fastigheter med indraget havsvatten borde lyftas innan inventeringar 

påbörjas så att kommunen hinner planera för hur dessa avlopp ska hanteras.  

Vattensituationen, råder vattenbrist? (ja, troligen eftersom de dragit in havsvatten). I första hand 

dialog med fastighetsägaren om att flytta ut installationerna utanför huset. Dvs. plugga in- och 

utgående vattenledning och istället använda sig av utediskbänk och eventuellt utedusch. Kan leda till 

lägre förbrukning av vatten då det är ”obekvämare” att stå utomhus och diska. ”Bär in - bär ut”. Inget 

avlopp ger heller ingen fast utsläppspunkt. Ingen rättighet att ha indraget vatten.  

Finns risk för att standarden ökar om BDT-avloppet måste åtgärdas, vad blir följden?! Risk för att vi 

orsakar ökade grundvattenuttag och därmed en vattenbristsituation? Vilken utveckling vill man ha i 

området? Avsaltningsanläggningar? Risk för negativ spiral. Inte miljömässigt motiverat eller 

ekonomiskt rimligt att kräva att det på fastigheterna ska borras dricksvattenbrunnar, eventuellt även 

installera avsaltningsanläggningar om fastighetsägarna själva inte vill ha indraget sötvatten.  

Finns teknik? Inom avloppsbranschen gäller generellt att tillverkare av avloppsreningsprodukter 

lämnar funktionsgaranti upp till 100mg/L för klorid vilket innebär att många anläggningar troligen 

klarar den relativt låga salthalt det kan bli frågan om här.  Lyftes att avsaltat vatten kan ha mycket 

höga pH (över 10) och att detta vatten kan vara svårbehandlat. Fråga att följa upp nästa år! Om 

fastighetsägaren söker tillstånd för en viss teknik så får hen visa att den fungerar med saltvatten 

påkopplat.  

Troligen liten risk att salthalten påverkar reningen negativt om avloppsvattnet leds direkt ut till mark, 

men risk för försaltning (mark, grundvatten?) –en havsnära utsläppspunkt är att föredra. Finns risk 

för påverkan på dricksvattenbrunn (hälsoskyddsaspekten)?  



Beakta förhållandena på varje enskild fastighet, ligger fastigheten i en liten vik med liten omsättning 

på vatten kanske det kan spela in om ett flertal fastigheter släpper ut dåligt renat avloppsvatten?! 

Bedöm belastningen och eventuella skyddsobjekt (brunnar exv.): hur mycket används fastigheten, hur 

många bor där, finns dricksvattenbrunnar i närheten osv.? Högre belastning kan göra det lättare att 

eventuellt motivera ett beslut om förbud. Eventuellt kan ett gråvattenfilter vara en lämplig lösning?  

Case 2:  

En fastighetsägare söker tillstånd för WC till infiltration. I den vägledning som HAV gav ut 2016 står 

det i punkt H för Normal nivå att det ska finnas möjlighet att ta prov på utgående vatten. Att ta prov 

från en infiltrationsanläggning är svårt då vattnet inte samlas upp innan det når recipienten. Gör 

detta infiltration till ett icke lämpligt alternativ? Vägledningen rekommenderar dock 

infiltrationsanläggning på andra ställen, vilket blir lite motsägelsefullt. Vi undrar hur vi ska förhålla 

oss till vägledningen och hur vi gör en rimlig avvägning.  

Fastigheten i det här fallet ligger i ett vattenskyddsområde, i den sekundära zonen, 1 km från 

utsläppspunkten till vattendraget (Mälaren). I området finns sju fastigheter som ligger sammanhållet. 

Området är av lantbrukskaraktär med åkrar och hagar i nära anslutning. Vi bedömer därför att utifrån 

dagens förutsättningar att normal skyddsnivå för miljöskydd bör kunna gälla. Närmsta 

dricksvattentäkt ligger ca 30 meter uppströms.  

Då sökande ska inrätta en helt ny anläggning så funderar vi på om det inte utifrån den vägledning 

som finns och utifrån att det är ett vattenskyddsområde är rimligt att ställa krav på att det ska gå att 

ta prov på utgående vatten.  

Vad är viktigt att tänka på, vilka frågor ska man ställa sig och vilka utredningar behövs? 

Kommentarer: Vad säger skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet (VSO-föreskrifter)? Remiss 

borde skickas till huvudmannen för vattenskyddsområdet.  

 Viktigt att tänka på vilket vatten det är som ska skyddas och varför. I detta fall dels grundvattnet 

med den närbelägna brunnen, dels ytvattnet – Mälaren som är regional vattentäkt. Det är viktigt att 

tänka på transportvägarna. Vattenbrunnens placering kan påverka bedömningen, hur stor 

höjdskillnad är det, vilka markförhållanden råder? Kan infiltrationen kombinerat med vattenuttaget i 

brunnen ändra grundvattnets strömningsriktning? 1 km långsam transport i mark ger liten risk för 

påverkan på Mälaren, men avloppsvatten kan röra sig relativt snabbt om hela sträckan på 1km från 

utsläppspunkt till Mälaren går genom ett täckdike eller via ett vattendrag.  

Det är viktigare att bedöma om platsen och markförhållandena är lämpliga än att det går att provta. 

Om det är goda infiltrationsmöjligheter och ingen risk för omgivningspåverkan på platsen så kan inte 

krav på provtagning motivera ett avslag, trots att toalettavlopp ska ledas till infiltrationen. SGU 

förordade infiltration om markförhållandena är bra. 

Är det lämpligt med toalettutsläpp överhuvudtaget? Ett alternativ kan annars vara sluten tank.  

Fråga till juristerna: 

Ändrar den införda regeln i §35 nya förvaltningslagen rättsläget? Som exempel togs upp huruvida en 

verksamhet såsom förut får startas efter 6 veckor vid ett anmälningsärende (C-verksamhet).  

Kommentarer: Juristerna uppfattar inte att den nya förvaltningslagen 35 § syftar till att ändra 

gällande rättsläge, utan mer att bestämmelsen är menad som att sätta gällande praxis ”på pränt”. 



Dessutom gäller att om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från 

förvaltningslagen ska den bestämmelsen tillämpas istället för förvaltningslagens bestämmelser.  

35 § förvaltningslagen har även reglerade undantag som kan vara tillämpliga. 


