
SERO gick i bräschen för energiskogs-
odling för 50 år sedan. En möjlighet 
som ibland nyttjades var bevattning 
med avloppsvatten. Problemet med 
inblandning av industriavfall i avlop-
pet visar dock på risker med att nyttja 
näringen i kommunalt avlopp. Men en 
miljon svenskar har bostäder med en 
egen avloppsanläggning och lika många 
har det i sommarstugan. Dessa avlopp 
förorenas inte av industriavlopp och är 
inte anslutna till kommunala avlopps-
reningsverk eftersom de ligger för långt 
bort. 

Istället får fastighetsägaren ansvara 
för att avloppet inte skadar hälsa eller 
miljö. Kommunernas Miljö- och hälsos-
kyddsnämnder övervakar de enskilda 
avloppsanläggningarna. Havs- och 
Vattenmyndigheten (HaV) inrättades 
2011 för att vägleda kommunerna med 
råd. HaV inser inte potentialen hos 
enskilda avlopp. Naturvårdsverket hade 
ansvar för alla avlopp fram till 2011, 
vilket medförde enhetligare och rätts-
säkrare bedömning mellan enskilda och 
kommunala avlopp. Nedan redovisas de 
enskilda avloppens potential för krets-

lopp vid produktion av bioenergi och 
minskad miljöpåverkan.

Enskilda avlopp  övergöder inte sjöarna
Kommunala avlopp släpper alltid ut 

det behandlade avloppsvattnet till en å, 
sjö eller havet, där kvarvarande fosfor 
bidrar till övergödning såsom i Stock-
holms skärgård. Det behandlade avlop-
pet från enskilda avloppsanläggningar 
släpps istället ut i marken, där det inte 
är någon risk för övergödning. Eftersom 
marken har brist på fosfor så gödslas 
den för att skog och grödor ska växa. 
Genom att släppa ut avlopp i lämplig 
mark så kan lantbrukaren gödsla lite 
mindre och spara pengar samtidigt som 
klimatet säkras eftersom tillverkning av 
handelsgödsel ger mycket stora utsläpp 
av CO2.

En grusbacke är inte ett vattenområde
”Det är förbjudet att i vattenområde 

släppa ut avloppsvatten från vatten-
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Enskilda avlopp – föredömen för 
både klimat, miljö och beredskap
De enskilda avloppen med utsläpp 
i mark är helt överlägsna de kom-
munala, som endast bör byggas när 
enskilda, lokala lösningar inte är 
möjliga. De utnyttjar naturens egen 
förmåga till rening och är mycket 
effektivare än de kommunala.
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Genom att släppa ut avlopp i 
lämplig mark så kan lanbru-
karen gödsla mindre och spara 
pengar samtidigt som klimatet 
säkras eftersom behovet av han-
delsgödsel minskar.

 Av Lars Hylan-
der, Biokolför-

eningen
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toalett …” Lagtexten (12§ i förord-
ningen om miljöfarlig verksamhet, FMH 
1998:899) är tydlig men trots det så har 
miljöinspektörer i flera fall bedömt en 
grusbacke som vattenområde. Genom 
att HaV vägrar beakta den naturliga 
rening, som sker genom växtlighetens 
näringsupptag runt omkring ett avlopp, 
så åsamkas fastighetsägarna på lands-
bygden kostnader i storleksordning 
8 – 10 miljarder, utan att detta medför 
någon förbättring för vare sig miljön 
eller människors hälsa.

Notera även att grundvatten INTE 
räknas som vattenområde, utan grund-
vattnet skyddas istället av en annan lag 
(9 kap. 7§  i Miljöbalken). HaV accep-
terar inte heller slamavskiljningsbrunn 
med efterföljande stenkista trots att 
en vetenskaplig genomgång visar att 
markens renande förmåga är mycket 
stor. Faktiskt mycket bättre än renings-
verkens processer. Stenkistan fungerar 
som ett tillfälligt magasin medan det är 
marken runt stenkistan som svarar för 
reningen. Ett riktvärde är att vatten som 
går 75 m genom marken blir rent. Om 
endast BDT- (BadDiskTvätt) vatten till-
förs anläggningen räcker det med 15-20 
meter mark för att uppnå fullgod rening. 

Marken är alltså hemligheten bakom 
källvattnets renhet. Genom att utnyttja 
en ekosystemtjänst erhålls god rening 
utan resurskrävande reningsverk och 
utan utsläpp av växthusgaser. Dessa 
utsläpp är så stora från reningsverken 
så att avloppsbranschen har valt att stå 
utanför initiativet Fossilfritt Sverige.

Tummen upp för enskilda avlopp
De enskilda avloppen med utsläpp i 

mark är helt överlägsna de kommunala, 
som endast bör byggas när enskilda, 
lokala lösningar inte är möjliga. De har 
fördelar såsom ingen risk för brädd-
ning och fosforreduktionen med utlopp 
i mark är bättre än i de kommunala. 
Läckage från ledningar ger inte så stora 
problem då ledningarna ligger mycket 
nära markytan och endast ett fåtal 
fastigheter drabbas av ledningsrepara-
tion. Reduktionen av kemikalierester är 
betydligt bättre än alternativa lösningar 
och näringen återcirkuleras på plats 
istället för att belasta större ytvatten. De 
har lägre energiförbrukning och under-
hållskostnader, samt fungerar utan el 
och kemikalietillsatser. De ”förgrönar” 
naturen genom att vattnet leds tillbaks 
till marken och bidrar därmed även till 
att fylla på grundvattenmagasinen.

Nackdelar med enskilda avlopp
Största nackdelen med enskilt avlopp 

kanske är att man som fastighetsägare 
själv eller via lejd kompetens får åtgärda 
problem som uppstår. Dessa är dock 
sällsynta om man har en markbaserad 
anläggning som markbädd eller infiltra-
tion, men kan bli både frekventa och 
dyra att åtgärda om man har skaffat ett 
minireningsverk. I vissa fall kan tomtens 

yta eller markförhållanden begränsa 
möjligheterna att ordna en markbaserad 
anläggning. I dessa fall brukar en torr 
toalettlösning vara lämpligast och den 
är alltid bäst rent resursmässigt.

En annan nackdel är förbrukningen av 
naturgrus till en markbädd om marken 
inte lämpar sig för infiltration. Här finns 
ett lovande alternativ där naturgruset 
ersätts av träflis eller biokol. Träflis är 
förnybart och har mycket god infiltra-
tionskapacitet samt är lätt att göra sig av 
med när dess fosforrening börjar avta på 
grund av mättnad. Det blir då ett ypper-
ligt gödselmedel, som även förbättrar 
markens fysikaliska egenskaper såsom 
luckerhet och vattenhållande förmåga. 
Det är svårare att ta hand om mark-
bäddsgrus eftersom det bildas lerbetong 
om det sprids på en leråker.

Som slutsats så bör myndigheternas 
pågående utdömande av fullt fung-
erande enskilda avloppsanläggningar 
avbrytas omgående, inte minst för att 
uppfylla våra klimat- och miljömål och 
minska spridningen av giftiga kemika-
lier från kommunernas avloppsslam. 
De enskilda avloppen medför dessutom 
bättre beredskap än stora, centralise-
rade reningsverk.

”Genom att utnyttja en ekosystemtjänst 
erhålls god rening utan resurskrävande 

reningsverk och utan utsläpp av 
växthusgaser”


