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SMÅ AVLOPP 
– stor fråga med 

många svar

»

Att ett avlopp är en förutsättning för en  
fastighet där någon bor, håller nog de flesta 

med om. Men där tar samstämmigheten slut. 
Frågan om små avlopp har i åratal skapat  

debatt mellan fastighetsägare å ena sidan och 
myndigheter och kommuner å den andra. 

TEXT Madeleine Appelgren   ILLUSTRATION Jens Magnusson

RÖRIGT. I Sverige finns 
runt 700 000 enskilda 
avlopp.

 Villaägarnas 
hjärtefrågor
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 R
UNT OM I SVERIGE finns omkring 700 000 
små avloppsanläggningar dit en vattentoalett 
är kopplad. Små avlopp, som även kallas enskil-
da avlopp, är inte anslutna till ett kommunalt 
reningsverk. Bland fastigheter med enskilda 

avlopp finns såväl permanentbostäder som fritidshus – 
gemensam nämnare är att husen ligger utanför vatten- och 
avloppsnäten i Sveriges 290 kommuner och därför måste ha 
en alternativ lösning på avloppsfrågan.

Det finns olika metoder för att rena vattnet i ett enskilt 
avlopp. Ett vanligt alternativ är trekammarbrunn och 
infiltration där fasta partiklar skiljs ut i brunnen, medan 
vattnet leds ut till marken där det filtreras på naturlig väg. 
Slamavskiljaren måste tömmas regelbundet, men i övrigt 
sköts reningen av marklevande organismer och processer 
som binder in och tar upp fosfor. Ett annat alternativ är mi-
nireningsverk som också brukar vara försedda med slamav-
skiljning, men där biologisk och kemisk rening upprätthålls 
genom pumpning, syresättning och utfällning av fosfor 
med kemikalier. Även här måste slammet regelbundet tas 
omhand. Förutom dessa två huvudtyper finns olika varian-
ter och mellanting. 

Övergödning en knäckfråga
Enskilda avlopp kontrolleras löpande av kommunala 
miljöinspektörer med stöd av en vägledning från Havs- och 
vattenmyndigheten, Hav. I myndighetens allmänna råd om 
små avloppsanläggningar regleras reningskraven för bland 
annat fosfor och kväve, ämnen som är de stora ”bovarna” 
när det gäller övergödning av sjöar och hav.

– Problemen med övergödning är störst i södra Skåne, 
Mälardalen, Östergötland och söder om Vänern. Haven som 
omger Sverige är också påverkade av övergödning, sär-
skilt Östersjön. Koncentrationen av näringsämnen är högst 
nära kusten och i anslutning till större städer och i vikar, 
säger Åsa Gunnarsson, utredare vid miljöprövningsenheten 
på Hav.

Mark och växter skyddar vatten
Men hur stor skuld har Sveriges enskilda avlopp egentli-
gen när det gäller övergödning av sjöar och hav? Frågan 
är omtvistad. 2017 publicerade VA-guiden en studie över 
utsläpp från enskilda avlopp med beräkningar över markens 
förmåga att skydda vatten från övergödning. 

– När kommuner inspekterar enskilda avlopp ställs ofta 
mycket höga krav på rening av fosfor och kväve eftersom 
man inte alls räknar med markens förmåga att ta upp nä-
ringsämnen. I de allmänna råden från Hav tar man inte hel-
ler hänsyn till regionala skillnader – i stora delar av landet 
är det underskott på näringsämnen i vattendrag, säger Peter 
Ridderstolpe, som var huvudförfattare till rapporten.

– De små avloppens bidrag till övergödning är kraftigt 
överskattat eftersom man ofta utgår från att näringen ”hop-
par” direkt från anläggningen till ytvatten. Vår rapport vi-
sade att enskilda avlopp som är belägna 100 meter eller mer 
från vattendrag i normalfallet inte alls bidrar till övergöd-
ning eftersom mark och växter tar hand om näringsämnena. 
Men givetvis finns det känsliga platser som fjällsjöar och 
instängda havsvikar där omgivande mark har begränsad 
förmåga att ta upp näringsämnen.

I Norge och Finland har man valt en mer flexibel väg när 
det gäller enskilda avlopp; för områden som bedöms som 
känsliga finns föreskrifter med höga krav på näringsavskilj-
ning, medan det i andra områden enbart krävs slamavskilj-
ning och enkel biologisk rening. I Finland kan dessutom hus-
håll med äldre personer få dispens för åtgärder av enskilda 
avlopp ifall de blir alltför ekonomiskt betungande.

Fastighetsägare i underläge
VA i Tiden är en nationell förening för vägföreningar, om-
rådesföreningar och enskilda fastighetsägare som bildades 
2019. Föreningen vill skapa bättre möjligheter för fastig-
hetsägare att påverka olika beslut som rör deras enskilda 
avlopp. Viktiga punkter på agendan är dels tillsynsfrågan 
med omvänd bevisbörda, dels tvångsanslutningar till kom-
munala VA-nät.

– Kommuner kan utan några faktabaserade belägg 
bestämma att en fastighetsägare måste byta ut sin VA-an-
läggning mot ett vite på upp mot 150 000–200 000 kronor. 
Vi vänder oss mot principen om omvänd bevisbörda. I all 

– Omkring 25 procent av landets enskilda avlopp med 
wc påkopplat har enbart slamavskiljare utan efterföl-
jande rening, dessutom tillkommer 9 procent små avlopp 
där reningen är okänd. Små avloppsanläggningar som 
saknar rening eller inte fungerar som avsett riskerar att 
sprida smittämnen, läkemedel och andra svårnedbrytbara 
miljö-och hälsofarliga ämnen till närliggande dricksvat-
tenbrunnar och badplatser. Utsläppen kan också bidra till 
övergödningen i sjöar och vid kusten. Hur mycket rening 
som behöver ske beror dock i väldigt hög grad på var an-
läggningen ligger och hur det ser ut i omgivningarna, säger 
Åsa Gunnarsson.

Omvänd bevisbörda 
En kommunal miljö- och hälsoskyddsavdelning som inspek-
terar ett enskilt avlopp har ingen skyldighet att visa på några 
brister för att ett avlopp ska dömas ut. Här gäller omvänd 
bevisbörda – det är fastighetsägarens ansvar att visa att en 
anläggning inte medför någon skada för vare sig miljö eller 
hälsa. 

– Kommunen kan exempelvis kräva att fast-
ighetsägaren skaffar en reningsanläggning 
som avskiljer minst 90 procent av fosforn. Det 
blir ofta väldigt dyrt, men ger sällan någon 
större miljönytta. Självklart är det viktigt att 
enskilda avlopp fungerar bra när det gäller 
biologisk rening så att lukter och eventuella 
smittämnen inte blir ett problem. Men kravet 

på särskild fosforrening utöver den rening som marken 
ger, är ofta varken miljömässigt motiverat eller ekonomiskt 
rimligt, säger Peter Ridderstolpe, seniorkonsult på företaget 
WRS, specialister inom hållbar vattenhantering.

Den som blir ålagd att installera ett nytt enskilt avlopp 
måste först söka tillstånd hos kommunens miljö- och hälso- 
skyddsenhet. För varje tillstånd som söks måste fastighets- 
ägaren betala en avgift, oavsett om den föreslagna avlopps-
lösningen godkänns eller ej. 

”De små avloppens bidrag till övergödning 
är kraftigt överskattat eftersom man ofta 
utgår från att näringen hoppar direkt från 
anläggningen till ytvatten.”

Peter 
Ridderstolpe.

NYTT AVLOPP? TÄNK PÅ DET HÄR 
• Kontrollera med  
kommunen vilka renings-
krav som gäller där din 
fastighet ligger. I vissa 
kommuner finns en  
särskild VA-rådgivning.

• Ta hjälp av en entre-
prenör eller sakkunnig för 
att välja anläggning

• Skicka en situations-
plan till kommunen som 
visar var slamavskiljaren 
är tänkt att ligga, vart 
avloppsvatten ska ledas, 
avstånd till dricks- 
vattentäkter, tomtgräns 
och grannar.

• Vänta med allt gräv- 
arbete tills du fått till-
stånd från miljökontoret.

• Dokumentera anlägg-
ningsarbetet noggrant, 
vissa kommuner har krav 
på fotodokumentation.

• Kontakta kommunens 
miljökontor när arbetet är 
klart och innan anlägg-
ningen tas i bruk.

• Mer information om 
installation och underhåll 
av enskilda avlopp finns 
på avloppsguiden.se som 
finansieras av bland  
annat landets miljökontor.
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Unik dom kan ge ny rättspraxis
Avslag på kommunens förbud och grönt ljus att använda husets 
avloppsanläggning – det är innebörden i en uppmärksammad 

dom i mark- och miljödomstolen i Växjö tingsrätt.
TEXT Madeleine Appelgren   FOTO Björn Lindgren/TT

»

annan juridik får den som påstår något bevisa det i domstol. 
Här är det tvärtom – den som är anklagad får själv stå för 
bevisbördan, säger Lars-Göran Carlsson, ordförande för 
föreningen VA i Tiden, som efterlyser en ISO-standard för 
bedömningar av enskilda avlopp.

– Detta är ett eftersatt område, någon 
vetenskaplig internationell forskning om 
vad som utgör en förorening från en enskild 
VA-anläggning finns inte idag. Självklart ska 
kommuner göra tillsyn av enskilda avlopp 
och självklart ska vi värna om miljön, men 
det måste vara kommunens ansvar att på ett 
vetenskapligt underbyggt sätt visa på fel och 

brister om man anser att sådana finns. 
VA i Tiden motsätter sig också de paragrafer i lagen om 

allmänna vattentjänster, LAV, som gör det möjligt för kom-
muner att kräva tvångsanslutning av fastigheter till kommu-
nalt VA i ett område. 

– Lagen är utformad så att fastighetsägaren från början 
befinner sig i underläge gentemot kommun och myndighe-

ter. Oavsett om det sedan tidigare finns en välfungerande 
VA-lösning, går det inte att få behovsfrågan prövad förrän 
grävarbetet är genomfört, anslutningspunkten är på plats 
och fakturan har kommit. Först då kan du få ditt fall prövat 
i mark- och miljödomstolen. Det säger sig självt att ett be-
slut om tvångsanslutning inte upphävs när investeringarna 
väl är gjorda. Förfarandet är därför inte rättssäkert för den 
enskilde fastighetsägaren, säger Lars-Göran Carlsson.

Avloppsfrågan till riksdagen
Enskilda avlopp lär fortsätta debatteras framöver, inte 
minst i riksdagen där utredningen Vägar till hållbara 
vattentjänster väntas som proposition under 2021. Ett av 
utredningens viktigaste förslag är att fastighetsägare i ett 
område gemensamt ska kunna bekosta en VA-lösning och 
därmed slippa tvångsanslutning till kommunalt VA-nät. 
Kommuner förslås också satsa på bättre framförhållning 
och information i VA-frågor och mer samråd med berörda 
parter – förändringar som på sikt kanske kan skapa större 
enighet i frågorna runt Sveriges enskilda avlopp. l

FOSFOR OCH KVÄVE pekas 
ut som de stora ”bovarna” 
när det gäller övergödning 
av sjöar och hav.

”Lagen är utformad så att 
fastighetsägaren befinner sig i 
underläge gentemot kommun 
och myndigheter.”

Lars-Göran 
Carlsson.

STRAX FÖRE JUL 2020 
avgjordes ett mål i mark- och 
miljödomstolen i Växjö som kan få 
betydelse för fler fastighetsägare 
i Sverige med enskilda avlopp. 
Motparterna i målet var miljö- och 
byggnadsnämnden i Nybro kommun 
och ett pensionärspar, bosatt ett par 
mil utanför tätorten Nybro.

– Vårt hus ligger flera kilometer 
från närmsta vattendrag och tre mil 
från Östersjön, omgivet av blandad 
lövskog. När vi flyttade in 1978 fanns 
här en stor trekammarbrunn i be-
tong som installerades 1973, berättar 
fastighetsägarna.

Utdömd på grund av ålder
Anläggningen har fungerat prickfritt 
i alla år, men vid en inspektion förra 
sommaren dömdes den ut av kom-
munens miljö- och byggnadsnämnd. 
Orsaken som angavs var anläggning-
ens ålder.

– Vi fick ett år på oss att byta 
avloppsanläggning, annars skulle 
vite utdömas. Vi är pensionärer med 
låga inkomster så detta blev en riktig 
kalldusch som höll oss vakna på              
nätterna. 

Fastighetsägarna lät en expert 
inspektera trekammarbrunnen som 
visade sig vara i gott skick – vätskeni-
vån låg precis som den skulle och det 
var varken läckage eller stopp i an-
läggningen. Kommunens beslut över-
klagades till länsstyrelsen i Kalmar 
län och därefter hamnade ärendet 
i mark- och miljödomstolen i Växjö 
tingsrätt. I domen som föll i decem-
ber 2020 påpekas att nämnden inte 
lyft fram några konkreta omstän-
digheter som visar att trekammar-
brunnens reningsgrad skulle vara 

otillräcklig. Att döma ut anläggning-
en enbart på grund av installationsår 
räckte alltså inte i detta fall, fastslår 
domstolen: ”Det finns därför enligt 
mark- och miljödomstolens mening 
inte skäl att på befintligt underlag 
förbjuda utsläpp av avloppsvatten till 
anläggningen”. 

Kan ändra rättspraxis
– Många tror att denna dom kan 

ändra rättspraxis. Mark- och miljö-
domstolen skriver i sitt beslut ”att 
det krävs att en skada eller olägen-
het kan konstateras för att krav på 
förbättringsåtgärder skall kunna 
ställas”. Man framhåller också ”att 
mer ingripande åtgärder än vad som 
behövs inte får tillgripas”. Domstolen 
menar alltså att anläggningens ålder 

inte är en olägenhet och att kostna-
derna för att bygga om anläggningen 
inte är rimliga i förhållande till den 
miljönytta man skulle uppnå. Dom-
stolen uttalar sig också om bevisbör-
dan och menar att kommunen måste 
ha ett underlag som visar att krav 
verkligen är motiverade enligt mil-
jöbalkens hänsynsregler, säger Peter 
Ridderstolpe specialist på WRS. 

För fastighetsägarna blev domen 
en lättnad:

– En ny anläggning skulle kosta 
lika mycket som vi gav för huset och 
frågan var hur vi skulle haft råd med 
det. Som pensionär är det ju inte så 
lätt att få lån. Nu hoppas vi på det 
bästa och att vi kan bo kvar. l

FOTNOT: FASTIGHETSÄGARNA HAR VALT ATT 
VARA ANONYMA

DOMEN. En lättnad 
för fastighetsägarna.
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"Ta time-out tills VA-frågan är rättssäker"
Villaägarna får många samtal från oroliga medlemmar om 

enskilda avlopp. Förbundsjurist Lena Södersten berättar                             
om engagemanget i frågan. 

FOTO Getty Images

DET ÄR FÅ FRÅGOR som engagerar 
Villaägarnas medlemmar mer än 
frågan om enskilda avlopp. Många 
fastighetsägare med enskilda VA-
anläggningar utsätts idag för en 
rättslös myndighetsutövning som i 
slutänden kan tvinga dem från hus 
och hem. 

De mest beklämmande samtalen 
kommer från våra äldre medlemmar. 
Att koppla upp sig på en kommunal 
anläggning kan kosta många hundra 
tusen kronor. Samtidigt är banker 
mycket restriktiva i sin utlåning till 
äldre. Och det spelar ingen roll att 
man varit trogen kund ett helt liv 
och inte missat en enda betalning, 
banken kan ändå neka lån. 

Villaägarnas grunduppfattning 
är att den som har en godkänd och 
fungerande VA-anläggning inte ska 
kunna tvingas byta till kommunalt 
VA, mot sin vilja. En sådan ordning 
trampar på äganderätten. För att 
kommunen ska kunna tvinga någon 
att byta till kommunalt avlopp 
ska kommunen tvingas bevisa att 
anläggningen inte är tjänlig. Idag är 
situationen den omvända och fullt 

”Den som har 
en godkänd och 
fungerande VA-
anläggning ska 
inte tvingas byta 
till kommunalt 
avlopp, mot sin 
vilja.”

fungerande anläggningar döms ut på 
mycket godtyckliga grunder.

Ingen evidens
Naturligtvis måste hänsyn tas till om 
avloppsvattnet medför risk för miljö-
förstöring, i så fall ska det självklart 
åtgärdas. Men man ska komma ihåg 
att det idag inte finns någon evidens 
utifrån vetenskap eller beprövad 
erfarenhet om vad som är en förore-
ning från en enskild VA-anläggning. 
Och trots att det saknas faktagrund 
kan kommunernas miljöinspektörer 
utfärda viten på upp till 150 000 
kronor till enskilda VA-anläggningar 
när de utövar tillsyn.

Villaägarna menar att detta är en 
tillsyn som inte är förenlig med den 
rättssäkerhet och likhet inför lagen 
som regeringsformen ska garantera. 

Hur ska en fastighetsägare utifrån 
den omvända bevisbördan kunna 
bevisa att dennes anläggning inte 
förorenar när det inte föreligger nå-
gon som helst vetenskaplig definition 
av förorening från en sådan anlägg-
ning?

Enskilda fastighetsägare utsätts 
som sagt för en rättslös myndighets-
utövning som kan sluta så illa att 
de är tvungna att flytta och deras 
äganderätt förverkas på grunder 
som inte vilar på en vetenskaplig 
grund. Villaägarna kräver därför 
en nationell time-out avseende det 
schablonmässiga utdömandet av en-
skilda VA-anläggningar tills evidens 
i form av vetenskap och beprövad 
erfarenhet föreligger så att rätts-
säkerheten för fastighetsägare kan 
återfås. l

GODTYCKLIGT. 
Många oroar sig för 
kommunens beslut.

Fönsterbyte. Som det borde vara.

36 månader räntefri delbetalning.

Fönster för 
svenska förhållanden.

Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrustningen 
moderniserats flera gånger sedan starten är hantverksskickligheten 
lika viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit traditionen och tidi-
gare generationers erfarenhet till sig och tillverkar idag ett fönster av 
mycket hög kvalitet. Utrustat med lågt u-värde, inbrottsskydd och 
kondensskyddat glas som standard. Fönster som monteras på plats 
hos dig av Morups egna skickliga hantverkare runt om i Sverige.

Boka ett kostnadsfritt hembesök
020-78 00 00  |  www.morups.se


