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Dags för kommun och länsstyrelse att ta ansvar för oredan på Tofsö 
I Tofsö samfällighet, Trosa kommun pågår sedan tio år en utdragen avloppsfråga som ännu inte fått 
en tillfredställande lösning. Vi fastighetsägare kan konstatera att det återigen är dags för nya turer i 
denna härva som hittills inte resulterat i vare sig mindre utsläpp eller bättre miljö utan endast i 
undermåliga toalettlösningar och sanitära olägenheter som avloppslukt och störande ljud. Vi har 
dessutom helt tappat förtroendet för både kommun och länsstyrelse som genom ett antal märkliga 
beslut har skapat denna sällsynt illaluktande soppa.  

Vi är över 80 fastighetsägare som de senaste åren försökt att uppmärksamma Trosa kommun på att 
den valda tekniska lösningen och juridiska konstruktionen för kommunalt avlopp på Tofsö är både 
undermålig och juridiskt tveksam. Vi har försökt att skapa en positiv och konstruktiv dialog med både 
kommun och länsstyrelse men kan så här några år senare konstatera att det funnits noll vilja från 
vare sig kommun eller länsstyrelse att hörsamma våra synpunkter och öppna för verklig dialog. I 
deras ögon är vi besvärliga medborgare med starkt sakägarintresse, dvs en grupp man i offentlig 
förvaltning av tradition gärna håller på minst en armlängds avstånd trots fina ord om 
medborgardialog i frågor som rör den byggda miljön. Det vi nu upplever från både Trosa kommun 
och länsstyrelsen är att de ägnar sig åt en prestigekamp där ingen part är beredd att backa från 
tidigare ställningstaganden. Detta drabbar både miljön på Tofsö och alla oss som har 
fritidsfastigheter i området. Vi fastighetsägare vill fortsatt arbeta för godkända avlopp på Tofsö som 
inte innebär att vi ska behöva acceptera undermåliga lösningar på vår egen mark i kommunens ägo.   

Kunskapsläget om enskilda avlopps miljöpåverkan har ändrats 
Den 29 april 2021 fattade riksdagen beslut om att fastighetsägare med enskilt avlopp inte ska kunna 
tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det 
egna avloppet uppfyller gällande miljö- och hälsokrav. Riksdagen har nu riktat en uppmaning till 
regeringen att hantera frågan. I början av 2022 tas propositionen Vägar till hållbara vattentjänster 
som ska göra det möjligt för enskilda fastighetsägare att göra rätt genom korrekt tillgänglig 
information om lämplig va-lösning utifrån lokala förutsättningar. Man vill också öppna upp för 
enskilda lösningar i  områden som ligger långt ifrån befintliga kommunala anläggningar om den 
enskilda lösningen kan ge ett bra skydd av miljön och människors hälsa. Kort sagt, omvärlden och 
kunskapsnivån om de enskilda avloppens påverkan har ändrats sedan 2011 när denna historia tog sin 
början. Detta borde påverka synen på hur avloppsfrågan på Tofsö ska lösas framöver. I dagsläget 
anser kommun och länsstyrelse att enskilda anläggningar i kommunal regi kan uppfylla kraven i 
gällande lagstiftning medan godkända anläggningar i enskild regi ej är möjliga pga områdets 
topografiska förutsättningar. För oss fastighetsägare framstår det märkligt att de topografiska 
förutsättningarna utgör ett hinder för den enskilde men fungerar för det allmänna. Terrängen har oss 
veterligen inte ändrats de senaste tvåhundra åren.  

Kommunernas kompetens och kunskapsläget kring bedömningar av enskilda anläggningars kapacitet 
har också ifrågasatts de senaste åren och i en dom från mark- och miljödomstolen i Växjö 2021 
fastslogs att en kommun måste påvisa skada för att kunna döma ut ett enskilt avlopp. Kommunen 
måste också göra en individuell bedömning och får inte schablonmässigt utfärda förbud utifrån ålder.  
Inom samfälligheten på Tofsö har ingen negativ miljöpåverkan kunnat påvisas. Trots detta har en stor 
andel av avloppen utdömts just utifrån att de är gamla. Det finns därför all anledning att ifrågasätta 
de tidigare bedömningar som gjorts. En annan viktig förändring i omvärlden är det faktum att tilltron 
till storskaliga VA-anläggningar har fått sig en törn av alla de bräddningar som genomförts efter 
kraftiga skyfall. Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten som kan ske vid kraftiga 
regn. Det innebär att stora massor avloppsvatten går rakt ut i våra sjöar. Klimatförändringarna med 
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kraftigare regn och perioder av torka som följd kommer med all säkerhet att utmana kapaciteten i 
undermåliga ledningar ytterligare. När Trosa kommun marknadsförde sin avloppslösning pekade man 
på att en stor miljövinst var att det slam som uppstod skulle återföras till jordbruket. Detta var år 
2017. År 2018 tillsatte regeringen utredningen Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från 
avloppsslam där en särskild utredare fick i uppdrag att ta fram ett förslag på hur förbud mot att 
sprida avloppsslam bör utformas. Ibland svänger det snabbt i kunskapsläget när det kommer till 
avloppsfrågor. De som får betala priset är fastighetsägare med enskilda avlopp som tvingas till stora 
investeringar utan påvisad miljönytta. 

Den undermåliga kommunala lösningen på Tofsö 
Motståndet mot kommunens avloppslösning på Tofsö beror inte på att vi fastighetsägare är ett gäng 
miljöhatande rättshaverister som helt saknar insikt i vikten av att minska miljöpåverkande utsläpp. 
Motståndet beror på att kommunens valda lösning uppvisar stora brister samtidigt som vi 
fastighetsägaren tappar kontrollen över vår egen mark. När en fastighetsägare anslutit sig till den 
kommunala lösningen kan kommunen när som helst tvinga till sig access till de två stora tankar som 
grävts ner på tomten men ägs och hanteras av kommunen. Detta har redan drabbat en stor andel av 
de fastighetsägare som anslutit sig. De har behövt gräva upp sina anläggningar, ibland mer än en 
gång, eftersom anläggningarna antingen felinstallerats eller uppvisat driftproblem. Trots påstötningar 
vägrar man redovisa det exakta antalet uppgrävda anläggningar. 

När vi har påtalat oklarheterna kring den juridiska konstruktionen och konsekvenserna för oss 
fastighetsägare har kommunen slagit dövörat till.  För att reda ut frågan bekostade vi en egen juridisk 
genomgång som visade på både juridiska oklarheter och direkta olagligheter. Ett annat stort problem 
som drabbar samtliga boende på Tofsö är att anläggningarna både luktar skit och låter. Att behöva 
sitta och lyssna till grannens toabesök är inte vad man vill ha till sitt morgonkaffe på semestern. 
Problemen har varit så omfattande att kommunen såg sig tvungen att starta upp projektet 
Förbättringsåtgärder för lukt- och ljudproblematik under våren 2021.  

För detta ska man som fastighetsägare betala mellan 150 000-200 000 kronor. Det är en hittepå-
lösning som ersätter de fungerande system som redan finns. På Tofsö finns 175 fastigheter varav ett 
tiotal fastigheter är obebyggda. Knappt 100 fastigheter har avloppshantering med infiltration och 
sluten tank. Dessa ska nu grävas upp och istället ersättas med kommunens slutna tankar. Sen ska 
slammet hämtas av samma bilar som idag tömmer de befintliga tankarna och köras till samma 
reningsverk som idag.  

Andra fastigheter har mulltoasystem där restprodukter (mull) används i odlingsland och återför 
näring i ekosystemet. Dessa hus har oftast endast sommarvatten vilket gör att de ej kan använda 
kommunens toalettlösning under stora delar av året. Anledningen till att kommunen valde denna 
avloppslösning från början var att ojämn och låg nyttjandegrad över året på Tofsö omöjliggjorde för 
en traditionell VA-lösning där Tofsö anslöts till befintligt nät. Tofsö är ett utpräglat fritidshusområde 
med mycket låg andel permanentboende så grundtanken med småskaliga lösningar är helt rätt väg 
att gå men det får helt enkelt inte ske utifrån de förutsättningar som kommunen lagt fast.  

Hur vill vi arbeta framåt 
Lagen om allmänna vattentjänster slår fast att ett kommunalt verksamhetsområde får inskränkas om 
en fastighets behov av avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Sedan 2018 har kommunen ägnat sig åt just 
detta, att installera enskilda anläggningar fast i kommunal regi. Länsstyrelsen har inte reagerat på 
själva konstruktionen förrän nu när de ser att anslutningstakten går långsammare än vad 
myndigheterna avsett, dvs det är inte den tekniska lösningen man vänt sig mot då det enligt lagen 
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står varje kommun fritt att välja teknisk lösning utan att implementeringen går för sakta. Det borde 
därmed stå varje fastighetsägare fritt att välja om man vill ansluta sig till kommunens 
verksamhetsområde eller med stöd av lagen om allmänna vattentjänster uppnå samma skydd för 
människors hälsa och miljö genom att uppföra en egen godkänd anläggning. En sådan anläggning 
måste också möjliggöra för en torr toalettlösning, det finns inget i juridiken som hindrar detta. 
Kommunens argument för deras valda lösning är att det sparar på vattnet och om man har detta som 
övergripande mål borde man inte annat än att välkomna och stödja de fastighetsägare som har helt 
torra toalettlösningar.  

För oss fastighetsägare framstår detta som den självklara vägen framåt. Kommunens tekniska och 
juridiska lösning befinner sig i gråzonen av vad lagen säger och länsstyrelsen har haft flera år på sig 
att reagera utan att något har hänt. Det måste innebära att enskilda lösningar på Tofsö går att 
genomföra med hänsyn till människors hälsa och miljön. Det måste också innebära att dessa 
lösningar går att genomföra inom det kommunala huvudmannaskapet eller av en privat 
fastighetsägare. Det är också åt detta håll som både kommunpolitiker runt om i Sverige och riksdag 
vill att vi ska gå framöver. Trosa kommun var till exempel drivande för att få till stånd utredningen 
Vägar till hållbara vattentjänster som det snart fattas beslut om.  

Vi fastighetsägare bjuder nu ytterligare en gång in till dialog med både kommun och länsstyrelse för 
att gemensamt se över möjliga framkomliga vägar.  Vi har i grunden samma målsättning och ansvar - 
godkända avlopp på Tofsö som inte äventyrar människors hälsa eller miljön. Vi borde axla det 
ansvaret gemensamt istället för att fortsätta på den nu inslagna vägen med rättsliga prövningar och 
överklaganden i domstolar.  
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