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Skyddsnivå med avseende på miljöskydd



Hur bedöms skyddsnivå för miljöskydd? 

» Vid risk för påverkan på skyddade områden och intressen (bl.a. vattenskyddsområden, 

Natura 2000, fiskvatten, naturreservat, biotopskyddsområde, kulturreservat etc.)

» Den sammanlagda belastningen riskerar bli hög

» Recipient eller omgivning är känslig av andra skäl 
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» om stor risk för påverkan kan konstateras – högre än hög 

skyddsnivå miljöskydd kan vara aktuellt

» också det omvända - att lägre krav än normal skyddsnivå 

miljöskydd kan ställas om det är motiverat utifrån risken för 

påverkan

» avsteg kan göras helt eller partiellt
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GIS-stöd för små avlopp

» Kartstöd för översiktlig bedömning av risk för påverkan    

» Länsstyrelsen förvaltar 

» Sammanvägning av bl a 

• vattenrelaterade skyddsvärden

• jordart och jorddjup

• vattenförekomsternas status 

• åtgärdsbehov

• källfördelning av belastning på recipienten

2020-05-065



Vad finns inte i GIS-stödet med avseende på 
miljöskydd?

» Kumulativa effekter med avseende på nybyggnation

» Hotade arter

» Skyddsvärda områden utan specifikt skydd

» Grundvattenförekomster och övergripande risk för dessa

» Andra risker än påverkan från fosfor, kväve och mikroorganismer
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Verktyget svarar på frågan:

Hur stor är risken för påverkan om ett nytt WC-avlopp med 

normal skyddsnivå tillkommer?
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» Kolla Gis-stödet

» Lokal bedömning

» Påverkan på vattenförekomstnivå – MKN. Kumulativa effekter?

» Inte vattenförekomstnivå  - hänsynsreglerna 

» Särskilda omständigheter? Högre eller lägre krav? 

» Skälighetsbedömning  2 kap. 7 § MB.

Sammanfattning



Frågor?



Markbaserade anläggningar, bedömning 
prövning



Markbaserade anläggningar bedömning prövning

Avvikelser från beskrivningarna i 

• faktablad 8147

• de tekniska rapporterna EN 12566-2 

respektive EN 12566-5 

Testresultat kan behövs för att kunna bedöma 

anläggningens funktion, se MÖD, M 5452-16.
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När ska testresultat krävas för markbaserade 
anläggningar?

Avvikelsen förväntas ha betydande konsekvenser för funktionen och äventyra att 

anläggningen uppfyller gällande krav, t.ex.

• Mindre mängd sandmaterial

• Filtermedier med okänd reningsfunktion 

• En mindre mäktighet på filtermediet 

• En till synes bristande syresättning

• En väsentligt högre ytbelastning 

• Kortare avstånd till högsta dimensionerande grundvattenyta än 1 m



Vad är ett rimligt utredningskrav?

» Testresultat eller referenser som styrker angiven reningsförmåga

• provresultat 

• annan dokumentation med beskrivning över den sökta anläggningens funktion

» Kraven ska utgå från plats och risk

» Utredning om reningskapaciteten inte har varit tillräcklig

• MÖD, M 3753-14

• MMD, M 744-16
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Markbaserade anläggningar, bedömning 
tillsyn



Vägledning för tillsyn

» Tillsyn ger en ögonblicksbild, fler besök och andra metoder kan 

behövas

• Inspektionskamera för att granska slamavskiljare, brunnar och 

luftarrör

• Klucklod för bestämning av vattennivå i rör

• Rökpatroner för kontroll av ventilation i luftarrör

• Planlaser för mätning av nivåskillnader mellan mark, 

grundvattenyta, spridarrör m.m.

» Helhetsbedömning ska göras

» Avloppsanläggningar med tillstånd enligt miljöbalken kan inte 

förbjudas på samma sätt som äldre tillstånd, se FAQ: Vad kan 

tillsynsmyndigheten göra när ett tillstånd enligt miljöbalken för en 

befintlig anläggning inte följs?

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/fragor-och-svar-om-sma-avlopp/tillsyn/2019-05-10-vad-kan-tillsynsmyndigheten-gora-nar-ett-tillstand-enligt-miljobalken-for-en-befintlig-anlaggning-inte-foljs.html


Åtgärder vid prövning som underlättar tillsyn

» Fullständig ansökan

» Rätt dimensionering

» Noggrann undersökning av dimensionerande 

grundvattenyta

» Tillåt inte större vattenbelastande installationer 

» Kontrollpunkter ska finnas i ansökan

» Skötselinstruktioner ska finnas i ansökan

» Villkoren ska kunna följas upp



Lästips i väntan på vägledning om tillsyn

» Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält, komplettering, RISE

» Slambildning och mikrobiell sammansättning av biofilm i infiltrationsanläggningar, LTU, 

Kungsbacka och Chalmers

» Markbaserad rening – en studie av funktion i fält, Johan Hedin

» Slutrapport av projekten: Fosforfällor för små avlopp - hur länge fungerar de? och 

Bakterieutsläpp från små avlopp, LTU

https://www.havochvatten.se/download/18.78ca355316a05da993ae4f43/1556189544132/funktion-i-markbaserade-anlaggningar-komplettering.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.634a809a16ec3bc3b78398b0/1575461776642/slutrapport-sma-avlopp-slambildning-mikrobiell-sammansattning-biofilm-infiltrationssanlaggningar.pdf
https://www.tidskriftenvatten.se/tsv-artikel/markbaserad-rening-en-studie-av-funktion-i-falt-soil-based-wastewater-treatment-a-field-study/
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/rapporter-och-dokument/rapporter/slutrapport-av-projekten-fosforfallor-for-sma-avlopp---hur-lange-fungerar-de-och-bakterieutslapp-fran-sma-avlopp.html


Frågor?



Tack för oss!


