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Bakgrund

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Det nya förslaget till allmänt råd baseras i huvudsak på miljöbalkens hänsynsreg- 
ler i andra kapitlet och nionde kapitlet om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Råden i sig innebär ingen skärpning av kraven utan är en uttolkning av den befint
liga lagstiftningen.

Syfte och metod
Syftet med konsekvensanalysen är att beskriva de miljömässiga och ekonomiska 
konsekvenserna av Naturvårdsverkets förslag till nya allmänna råd om enskilda 
avlopp för att underlätta berörda aktörers ställningstagande till råden.

Metodiken och upplägget av rapporten är hämtad från Naturvårdsverkets rapport 
”Konsekvensanalys steg för steg” (år 2003).

Dataunderlaget för bedömning av utsläppen från enskilda avloppsanläggningar är 
bristfälligt, liksom även underlaget för kostnadsbedömningen. Därför har vissa 
antaganden gjorts. För beräkning av utsläppen och de förändringar som råden in
nebär finns antagandena redovisade i bilaga 1. Övriga antaganden finns redovisa
de i texten i anslutning till beräkningarna.

Förutsättningar
Naturvårdsverket har fatt i uppdrag av regeringen att utarbeta allmänna råd om 
enskilda avlopp. Enskilda avlopp inkluderar rening av hushållsspillvatten från 
enstaka hushåll samt gemensamhetsanläggningar dimensionerade för upp till 25 
personekvivalenter (pe). Till spillvatten från hushåll hör s.k. BDT-vatten (bad-, 
disk- och tvättvatten) samt kl-vatten (vatten från vattenklosett). De nya allmänna 
råden ersätter de tidigare indragna allmänna råden (AR 87:6) ”Små avloppsan
läggningar - Hushållsspillvatten från högst 5 hushåll”.

I uppdraget från regeringen ska verket i detta sammanhang även belysa behov av 
sådana regeländringar som verket inte får besluta om.

Denna konsekvensanalys avser enbart Naturvårdsverkets förslag till allmänna råd. 
Eventuella regeländringar som Naturvårdsverket inte får besluta om berörs inte i 
analysen.

Utgångspunkten för konsekvensanalysen är de förändringar som förslaget till nya 
allmänna råd innebär jämfört med Naturvårdsverkets Allmänna råd 87:6 - Små 
avloppsanläggningar, hushållsspillvatten från högst 5 hushåll. Allmänna råd 87:6 
innehöll tekniska beskrivningar och rekommendationer av de typer av infiltra- 
tionsanläggningar, markbäddar och minireningsverk, som var aktuella när råden 
skrevs. Eftersom möjliga tekniklösningar är betydligt fler i dagsläget, har Natur
vårdsverket under år 2003 dragit in dessa råd.
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Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. Miljöbalken ersatte flera andra la
gar inom området, bl.a. miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

Konsekvensen av dels avsaknad av längre gående rening än slamavskiljning vid 
äldre fastigheter, dels behovet av upprustning bland de befintliga anläggningarna 
är utsläpp till vattenmiljön av otillräckligt renat avloppsvatten. Detta kan förorsa
ka eutrofiering och risk för lokal smittspridning, t.ex. till närbelägna enskilda 
dricksvattentäkter.

Många äldre hus i glesbygd och mindre samhällen har bristfälliga reningsanlägg
ningar. Ofta består reningen endast av någon form av slamavskiljning. Hus som 
byggts under de senaste 30 åren är normalt försedda med ytterligare någon re
ningsmetod och uppfyllde därmed miljöskyddslagens krav om längre gående re
ning än slamavskiljning. Vid inventeringar som genomförts av kommuner har det 
visat sig att en mycket stor del av de enskilda avloppsanläggningarna är i behov 
av upprustning. De vanligaste förekommande reningsteknikema efter slamavskilj
ning är infiltrationsanläggning, markbädd eller minireningsverk, där det två första 
teknikerna helt dominerar.

Enligt SCB (Utsläpp till vatten och slamproduktion 2002 (SCB, ME 22 SM 0401) 
var utsläppet av fosfor från Sveriges kommunala avloppsreningsverk, dimensio
nerade för fler än 2 000 personekvivalenter, ca. 350 ton. Enligt rapporten 
Transport - Retention - Källfördelning - Belastning på havet (Naturvårdsverket,
2002, rapport 5247) har man beräknat den totala årliga fosforbelastningen på 
havet från enskilda avlopp till 640 ton. Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp 
beräknas i TRK-proj ektet som ett markläckage som sker under rotzonen. De 
antaganden som gjorts i TRK-projektet redovisas i bilaga 1. Dessa antaganden har 
även använts för beräkningarna i denna rapport med två undantag. I denna rapport 
har värdena för utsläpp av kväve respektive fosfor per person som anges i de nya 
allmänna råden använts. Dessa värden skiljer sig något från TRK-projektets 
värden, se bilaga 1.

Motsvarande beräkning för utsläpp till havet från enskilda avlopp som TRK- 
projektet gjort har inte varit möjlig att göra inom ramen för detta uppdrag för att 
beräkna vilka utsläppsförändringar som införande att det nya allmänna rådet ger. 
Istället för att beräkna belastningen på havet har utsläppet till miljön beräknats, 
dvs. summan av den mängd fosfor och kväve som lämnar vaije enskild avlopps
anläggning. Den totala mängd fosfor som årligen släpps ut via enskilda avlopp 
uppskattas till ca. 600 ton. Permanentboende svarar för merparten (ca. 95 %) av 
dessa utsläpp.

Valet av avloppslösning bör alltid utgå från de lokala förhållandena. Utöver beho
vet att rena utsläpp och säkra smittskyddet finns det en potential till att återanvän
da växtnäringsämnen i avloppsvattnet. Små tätorter och enskilda fastigheter finns 
ofta i närheten av jordbruk, vilket förenklar möjligheterna att införa tekniska sy
stem för återföring av näringsämnen.

Problemställning
För att beräkna antalet enskilda avlopp i Sverige har SCB:s statistik för avrin- 
ningsområden använts (från år 2000). Antalet enskilda avlopp blir då ca. 1 miljon. 
Cirka 55 % av anläggningarna betjänar permanentboende och ca. 45 % fritids
boende. De antaganden som gjorts för beräkningen redovisas i bilaga 1.
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Huvuddelen (drygt 80 %) av alla befintliga anläggningar med längre gående re
ning än slamavskiljning (infiltrationsanläggningar eller markbäddar) bedöms idag 
fungera som de ursprungligen var avsett. För dessa anläggningar innebär förslaget 
till allmänna råd ingen förändring när det gäller funktionskrav.

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglema som varje verk
samhetsutövare (fastighetsägare i fallet med enskilda avlopp) är skyldig att iaktta. 
Hänsynsreglema ställer krav på att fastighetsägaren ska känna till de risker för 
miljön och människors hälsa som verksamheten kan tänkas orsaka. Dessutom 
ställs krav på att utföra de skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är 
orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön samt att 
lämpligaste platsen för verksamheten väljs. Man ska dessutom sträva efter att hus
hålla med resurser och sluta kretslopp samt vid val av produkter välja den som 
orsakar minst skada på miljön. De allmänna råden avser att förtydliga vad som 
kan anses skäligt att kräva med stöd av hänsynsreglema.

I 9 kapitlet 7 § miljöbalken finns en särskild hänsynsregel som gäller avlopps
vatten. Regeln innebär att avloppsvatten ska avledas och renas så att inte olägen
het för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Enligt 12 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det gene
rellt förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller 
tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 
slamavskiljning. Den tidigare skrivningen i miljöskyddslagen var i princip den
samma. Kravet i 12 § är med andra ord inte nytt utan fanns redan i miljöskyddsla
gen. Vattenområde definieras i 11 kap. 4 § miljöbalken som ett område som täcks 
av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. I förarbetena till miljöbalken nämns 
som exempel sjöar, havsvikar, öppet hav, vattendrag, diken, kärr och andra våt
marker samt även konstgjorda vattensamlingar såsom regleringsdammar och be- 
vattningsmagasin.

Grundantaganden för konsekvensanalysen
De föreslagna allmänna råden utgår från miljöbalken och förordningen om miljö
farlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa allmänna råd berör framför allt nyinrät
tade avlopp samt de fastigheter som inte har fungerande avloppsanläggningar (en
ligt råd till 2 kap. 7 § MB). De fastigheter som inte har fungerande anläggningar 
är dels sådana som inte uppfyller kravet på längre gående rening än slamavskilj
ning (40 % av samtliga anläggningar) och dels sådana som inte längre fungerar 
tillfredsställande (bedöms vara ca. 17 % av de befintliga anläggningarna). Under 
en tioårsperiod bedöms dessutom ytterligare drygt 30 % av de befintliga anlägg
ningarna tillkomma som inte längre fungerar som det ursprungligen var avsett.

Målet med de allmänna råden blir därför att fa samtliga enskilda avloppsanlägg
ningar i landet att uppfylla kravet på längre gående rening än slamavskiljning och 
att nya anläggningar samt ej fungerande anläggningar uppnår den uttolkning som 
råden gör av hänsynsreglema. Detta innebär att ca. hälften av landets anläggning
ar ska uppfylla åtminstone normalnivån i de funktionskrav som anges i de nya 
allmänna råden (dvs. hygieniskt acceptabel hantering av restprodukter från syste
met, fosfatfria tvättmedel mm. används, möjligt att återvinna näringsämnen ur 
avloppsfraktioner och restprodukter samt minst 90 % reduktion av syretärande 
ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor).
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Sedan år 2003 saknas allmänna råd. I praktiken innebär inte detta någon avgöran
de skillnad för kommunernas agerande jämfört med när råden gällde. Vissa kom
muner är mer aktiva än andra när det gäller inventering och krav på åtgärder för 
befintliga anläggningar. Det förekommer även att krav på kretsloppsanpassning 
ställs vid nyanläggning. I enstaka kommuner arbetar man därför mer eller mindre 
enligt förslagen i de här föreslagna nya allmänna råden. Samverkan och erfaren
hetsutbyte mellan kommuner förekommer även. Majoriteten av landets kommuner 
följer dock fortfarande de gamla numera indragna allmänna råden.

Eftersom antalet enskilda avloppsanläggningar som har längre gående rening än 
slamavskiljning är mycket stort, ungefär 570 000 och ca. hälften berörs under en 
tioårsperiod, kan dessa anläggningar inte åtgärdas omedelbart. Dessutom till
kommer ca. 400 000 anläggningar som inte uppfyller kravet om längre gående 
rening än slamavskiljning. En period på 10 år har bedömts som rimlig att utgå 
ifrån och denna tidsperiod har använts när de ekonomiska effekterna beräknas.

1 Naturvårdsverkets Aktionsplan för återvinning av fosfor ur avlopp (rapport
5214) från år 2002 anges att 10 % av de enskilda avloppsanläggningarna är krets- 
loppsanpassade till år 2015, vilket Naturvårdsverket då tyckte var en naturlig ut
veckling. Effekterna av denna utveckling har även beräknats. De allmänna råden 
kan möjligen bidra till att fler anläggningar kretsloppsanpassas. För största möjli
ga effekt har permanentboende prioriteras framför fritidsboende. Termen ”krets- 
loppsanpassade” är inte definierad i aktionsplanen. I denna rapport tolkas ”krets- 
loppsanpassade” som att 10 % av de befintliga anläggningarna åtgärdats enligt 
normalnivån och att växtnäringen från dessa anläggningar används på mark.

Referensaltemativet, avsaknad av Allmänna Råd, innebär därför en trolig utveck
ling av olika kravnivåer och tolkningar bland landets kommuner vilket leder till 
stor osäkerhet hos fastighetsägare och leverantörer av utrustning. Arbetet med att 
fa landets samtliga enskilda avloppsanläggningar att följa miljölagstiftningens 
krav kommer att fortsätta att gå långsamt.

Naturvårdsverkets antaganden vid beräkning av belastning på havet förutsätter att 
all närsaltsbelastning från varje person tillförs den enskilda avloppsanläggningen. 
För att beräkna belastningen på havet kan detta vara ett korrekt antagande. Men 
för att beräkna vilken mängd närsalter som tillförs miljön från de enskilda avlop
pen ger det en överskattning. I flera sammanhang används en hemmavaro på 
65 %, vilket ger en mer korrekt bild av vad som tillförs ett enskilt avlopp.

Konsekvensbedömning miljö
För att kunna kvantifiera målet att alla landets enskilda avlopp uppfyller kravet på 
längre gående rening än slamavskiljning, och att ca. hälften av antalet anläggning
ar uppfyller den tolkning av hänsynsreglema som de nya allmänna råden gör, 
måste ett antal antaganden göras. I huvudsak har samma antaganden använts som 
Naturvårdsverket tidigare använt för att beräkna fosfor- och kvävebelastning på 
havet (TRK - belastning på havet - Rapport 5247). Förutom dessa antaganden, 
som beskrivs i bilaga 1, förutsätts att nytillkomna anläggningar byggs i enlighet 
med de nya allmänna råden.
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Antagandena om reningsgraden över befintliga anläggningar är satt som medel
värdet i det spann som redovisas i litteraturen. Någon värdering av litteraturbak
grunden har inte gjorts, och därför blir de antagna medelvärdena ibland väl höga 
och ibland väl låga. Därför skall beräkningarna som görs i denna rapport användas 
med försiktighet. Resultaten från beräkningarna skall ses som vilken storleksord
ning förändringarna ger upphov till och inte som absoluta tal.

Konsekvenser - utsläpp av eutrofierande ämnen
Med antagandena ovan samt de som anges i bilaga 1 innebär målet (dvs. att be
fintliga avloppsanläggningar uppfyller kravet på längre gående rening än slamav- 
skiljning och nya anläggningar samt tidigare ej fungerande befintliga anläggning
ar reducerar fosforutsläppen med minst 70 %, dvs. normalnivån) en reduktion av 
fosforutsläppen med ca. 245 ton per år. Detta motsvarar en minskning med ca. 40 
% av dagens utsläpp. Utsläppen från landets alla enskilda avlopp kommer då att 
bli i samma storleksordning som utsläppen från landets kommunala avloppsre
ningsverk (>2 000 pe). Beroende på vilken teknik som används kommer även 
utsläppen av kväve att minska. Någon kvantifiering av detta har inte gjorts då det 
saknas underlag för att bedöma hur många anläggningar som kommer att beröras 
av den högre nivån i funktionskarven och/eller vilka system som anläggnings- 
ägama kommer att välja.

Förslaget till allmänna råd innehåller två skyddsnivåer som funktionskraven be
träffande miljö- och hälsoskydd bör relateras till - en normalnivå (minst 70 % 
reduktion av fosforutsläppen) och en hög skyddsnivå (minst 90 % reduktion av 
fosforutsläppen och minst 50 % reduktion av kväveutsläppen). För att belysa hur 
den högre nivån påverkar utsläppen av fosfor och kväve har följande exempel 
beräknats: 10 % av anläggningarna som bör åtgärdas enligt dessa allmänna råd 
kommer att omfattas av den högre skyddsnivån. Detta betyder att 10 % av de fas
tigheter som idag inte uppfyller kravet på längre gående rening än slamavskiljning 
samt 10 % av de befintliga anläggningarna som är äldre än 25 år omfattas av den 
högre kravnivån.

Fosforutsläppen kommer i exemplet att minska med ca. 33 ton/år och kväveut
släppen med ca. 115 ton/år.

Konsekvenser - återföring av fosfor och kväve ur avlopp
I funktionskraven finns inga krav på återföring av fosfor eller kväve. Därför har 
ingen beräkning gjorts för detta.

En beräkning, Tabell 1, har gjorts av hur mycket fosfor och kväve som återförs 
enligt delmålet i Naturvårdsverkets ”Aktionsplan för återvinning av fosfor ur av
lopp” (10 % kretsloppsanpassning av enskilda avlopp). I beräkningen har antagits 
att enbart anläggningar vid permanentboende åtgärdas. Återföring vid funktions
krav enligt normal nivå samt högre nivå har beräknats. Den fosfor och kväve som 
avskiljs i slamavskiljaren ingår inte i beräkningen då kvaliteten på den bedöms 
som sämre pga. föroreningar.
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55 ton/årFosfor 75 ton/år

285 ton/årKväve
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Normal nivå Högre nivå
(70 % P-red., N-krav finns ej) (90 % P-red. och 50 %-N red.)

Enligt propositionen Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (Prop. 
2004/05:150) ska ”Senast år 2015 skall minst 60 % av fosforföreningama i avlopp 
återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark”. Om 
detta överförs till enskilda avlopp innebär det att ca. 600 ton fosfor ska återföras 
(totalmängd fosfor i avlopp till enskilda anläggningar är beräknat till ca.
1 000 ton/år). Aktionsplanens delmål kan därmed tyckas vara väl blygsamt. Rådet 
att samtliga åtgärdade avloppsanläggningar bör möjliggöra återvinning av när
ingsämnen ur avloppsffaktioner och restprodukter leder förhoppningsvis till att 
fler enskilda avlopp kretsloppsanpassas.

Tabell 1. Återföring av fosfor (P) och kväve (N) ur avlopp vid normal- och högre nivå en
ligt 10 %-målet i ”Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp” (Naturvårdsverket, rapport 
5214, år 2002).

Konsekvenser -smittspridning
Någon kvantifiering av minskad smittspridning kan inte göras eftersom mätningar 
inte förekommer. Dock förekommer det spridning av otillräckligt renat avlopps
vatten till enskilda dricksvattentäkter. Orsakerna till detta kan vara flera, men med 
tydliga funktionskrav som omfattar alla enskilda avloppsanläggningar är det tro
ligt att smittspridningen från utsläpp av renat avloppsvatten kommer att minska. 
Samtidigt innebär återföring av växtnäring till kretsloppet att nya risker introduce
ras. Med tydlig information och hanteringsrutiner bör inte själva hanteringen leda 
till ökad smittspridning. Detsamma gäller användningen, där lång erfarenhet finns 
kring hantering av stallgödsel. Dessa erfarenhet bör kunna tillämpas vid återföring 
av växtnäring från avlopp till kretsloppet.

Sammanställning konsekvensbedömning miljö
I Tabell 2 nedan sammanställs konsekvenserna av utsläpp av eutrofierande äm
nen, återföring av fosfor och kväve ur avlopp samt smittspridning. Sist i tabellen 
tillförs dessutom några ytterligare miljökonsekvenser som inte går att kvantifiera.
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Tabell 2. Sammanställning över konsekvensbedömningen för påverkan på miljön.

Åtgärd Konsekvens

Högre nivå:

Smittspridning

Lukt

Transporter

Energianvändning

Konsekvensbedömning för olika aktörer

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

P: 75 ton/år
N: 285 ton/år

Återföring av fosfor och 
kväve ur avlopp

Den tidigare miljöskyddslagen från 1969 ställde krav på längre gående rening än 
slamavskiljning före utsläpp av avloppsvatten. Den nya miljölagstiftningen under 
miljöbalken ställer fortfarande detta krav, kompletterat med bl.a. krav på hushåll
ning med material, råvaror och energi så att ett kretslopp uppnås. Förslaget till 
allmänna råd är en överföring, tolkning och precisering av miljölagstiftningens 
krav. Konsekvensbedömningen för aktörerna utgår från att samtliga anläggningar 
uppfyller kraven enligt Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd 87:6. Dessa krav 
har funnits i 18 år och kravet på längre gående rening än slamavskiljning har fun
nits i 35 år. Den tidigare miljöskyddslagen och allmänna råden 87:6 omfattat såväl 
nya som befintliga anläggningar och kan därför anses som kända av samtliga ak
törer.

Kommer troligen att minska för utsläpp av avlopps
vatten. Med tydlig information och hanteringsrutiner 
för återföring av växtnäring ur avlopp kan troligen 
dessa nya risker undvikas

Genom att uppmärksamma kravet på egenkontroll 
vid driftstörning eller dålig funktion kommer lukt
olägenheterna att minska

Flera anläggningstyper kräver regelbunden tillsyn 
och/eller utbyte av komponenter (fällningskemi- 
kalier, filtermaterial, pumpar mm.) och i vissa fall 
tömning av tankar (urin, klosettvatten, fler slam- 
tömningar). Detta leder till ökat antal transporter.

En ökning sker både direkt vid drift av vissa typer av 
anläggningar och indirekt när kemikalier eller andra 
förbrukningskomponenter ska tillverkas

Avgränsning
Konsekvenserna till följd av förslaget till nya allmänna råd är i vissa avseenden 
svåra att särskilja från dagens situation eftersom det redan idag finns kommuner 
som kräver i stort sett den nivån som föreslås.

Utsläpp av fosfor (P) och P: minskade utsläpp med 245 ton/år
kväve(N)

N: går ej att beräkna pga. okänt teknikval och hur 
många som omfattas av den högre kravnivån

Normal nivå: P: 55 ton/år
N: - (krav finns ej)
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Berörda aktörer

Tillstånds- och tillsynsmyndigheter (kommuner)

Befintliga anläggningar

Aktivitet enligt förslag till allmänt råd Konsekvens

Nytt

Nytt

Nytt
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Det är viktigt att påpeka att samtliga aktörer påverkas stort av att nivån enligt de 
tidigare råden inte genomförts för ca. 40 % av landets enskilda avloppsanlägg
ningar. För de aktörer som berörs negativt av detta kan man istället se det som att 
dessa skjutit ett åtagande framför sig, dvs. en skuld som nu förfaller.

Innehållet i en tillståndsansökan respektive anmälan är väldigt lika. Vid en anmä
lan behöver planen för avloppssystemet inte vara lika omfattande. I övrigt blir 
arbetet för myndigheten respektive den sökande lika. Därför har ingen speciell 
uppdelning gjorts när det gäller tillstånd eller anmälan.

De som huvudsakligen berörs av förslaget är tillstånds- och tillsynsmyndigheter 
(framför allt kommuner) och befintliga och nya fastighetsägare som har enskilda 
avlopp. Även VA-konsulter, VVS-installatörer, tillverkare och leverantörer av 
utrustning samt entreprenörer som anlägger avloppsanläggningar berörs.

Informera om att fosforfria tvättmedel och 
fosforfria hushållskemikalier bör användas

Anmälan gäller enbart för avloppsanläggningar som behandlar BDT-vatten, dvs. 
när det saknas anslutning från vattentoalett eller från utrustning som koncentrerar 
WC-avloppet. Om en vattentoalett eller utrustning som koncentrerar WC-avloppet 
är anslutet till avloppsanläggningen måste man alltid ha ett tillstånd.

Hur de olika aktörerna eller grupper av aktörer påverkas presenteras i tabellform. 
Detta för att göra bilden tydligare och sammanhållen.

Förändring: Kan göras på ett mer 
generellt plan via t.ex. översiktspla
nering och då kan handläggningen 
förenklas och den totala tidsåtgången 
blir troligen oförändrad på kort sikt 
men minskar på lång sikt

Göra bedömning om det är orimligt att 
vidta försiktighetsmått avseende miljö- och 
hälsoskydd samt kretslopp och hushållning 
(kriterier för bedömningen finns angivet)

Förändring: Kan rymmas i ovan, men 
viss separat ny handläggning kom
mer troligen att krävas

Välja skyddsnivå och ange vilka funktions
krav som ska tillämpas i varje enskilt fall 
(nivå och krav finns specificerat)

Förändring: Kan t.ex. ske tillsam
mans med annan information riktad 
till fastighetsägare



13

Delar av detta görs redan

Nytt

För nya anläggningar tillkommer dessutom följande:

Aktivitet enligt förslag till allmänt råd Konsekvens

Delar av detta görs redan

Besluta om och genomfora besiktning

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Skapa system och vägledning så att av- 
loppsfraktioner samt material från passiva 
reningssystem kan nyttiggöras inom bl.a. 
jordbruket eller på den egna fastigheten

Förändring: ange skyddsnivå och 
funktionskrav.

Sker ofta idag - tjänsteman gör nor
malt besiktningen

Granska sökandens handlingar och besluta 
i tillståndsfrågan

Förändring: Anmälan vid förändring 
måste ske redan tidigare. Det nya är 
kravet på besiktning.

Kan göras på ett mer generellt plan 
via t.ex. översiktsplanering och då 
kan handläggningen förenklas och 
den totala tidsåtgången blir troligen 
oförändrad på kort sikt men minskar 
på lång sikt

Ca. 17 % av de befintliga anlägg
ningarna bedöms beröras i ett inled
ningsskede. Årligen tillkommer se
dan anläggningar som inte bedöms 
uppfylla sin ursprungliga funktion

Ta fram vägledning till fastighetsäga
re för egen användning av avlopps- 
ffaktioner på fastigheten

Installationsbesiktning, särskilt för anlägg
ningar med passiv rening, bör ske innan 
anläggningen tas i drift. Gäller vid beslut 
om tillstånd och ändring av tillståndspliktig 
avloppsanläggningen

Förändring: Ansvara för att närings
ämnen nyttiggörs genom insamling, 
behandling, lagring och användning.
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Aktivitet enligt förslag till allmänt råd Konsekvens

Nytt

Nytt

Nytt

Nytt
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Förändring: Gäller alla anläggningar 
och bör hållas aktuell

Bedöma om anläggningen fungerar som 
det ursprungligen var avsett

Om risk för dålig funktion eller att funk
tionskraven inte uppfylls ska provtagning 
genomföras

För anläggningar som använder teknik 
som är känslig för störningar eller utebli
ven skötsel bör journal upprättas

Förändring: Tidigare har det inte fun
nits ett uttalat krav på bedömning om 
anläggningen fungerar eller ej.

Bruks- och underhållsinstruktion ska 
finnas (normalanvändning, regelbundet 
underhållsbehov, felavhjälpning, ev. 
serviceavtal)

Förändring: Krav på provtagning 
(stickprov eller passiv provtagning) 
under en längre mätperiod eller miss
tanke om dålig funktion som kan in
nebära att anläggningen inte uppfyller 
sin ursprungliga funktion

Någon form av kontroll bör ske for att 
visa om funktionen fortfarande finns 
kvar. Bör vara aktuellt efter högst 10 
års drift för passiv reningsanläggning. 
För anläggningar som använder teknik 
som är känslig för störningar eller ute
bliven skötsel bör funktionen kontrol
leras och dokumenteras årligen

Förändring: Journalen ska innehålla 
uppgifter om slamtömning, ev. kemi- 
kaliepåfyllning, provtagning, större 
ingrepp etc. Journalen förvaras på fas
tigheten och ska vid anmodan kunna 
visas upp för tillsynsmyndigheten

Anläggningsägare

Befintliga anläggningar
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För nya anläggningar tillkommer dessutom

Aktivitet enligt förslag till allmänt råd Konsekvens

Delvis oförändrat

Ingen förändring

Delvis oförändrat

Delvis oförändrat
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I tillståndsansökan ska det finnas uppgif
ter för bedömning av ev. påverkan på 
dricksvattentäkter

Bör kunna formuleras av t.ex. leveran
tör eller entreprenör och ingå vid leve
rans eller installation av anläggningen

För anläggningar som använder teknik 
som är känslig för störningar eller utebli
ven skötsel bör journal upprättas. Dessut
om bör det finnas dokumentation från 
leverantör/projektör av anläggningens 
reningskapacitet avseende fosfor, kväve 
och biologiskt syreförbrukande ämnen 
(BOD) samt smittämnen. I tillståndet bör 
det finnas krav på årlig kontroll av an
läggningen

I tillståndsansökan ska det finnas ritning
ar och tekniska beskrivningar samt för
slag till program för underhåll och egen
kontroll. Det ska även finnas uppgifter 
om anläggningens resurshushållning - 
både för anläggningen och dess drift. Den 
som inrättar anläggningen ska ha tillgång 
till sådan kunskap att underhåll, funktion 
och skötsel säkerställs (kunskapskrav)

Förändring: Tidigare rekommenderads 
vissa lösningar där funktionen som 
regel fanns beskriven. Nu skall funk
tionen beskrivas för anläggningar som 
använder teknik som är känslig för 
störningar eller utebliven skötsel. Den 
årliga kontrollen av anläggningen kan 
t.ex. läggas ut på leverantören eller 
slamtömningsentreprenör. Protokollet 
ska förvaras på fastigheten och kunna 
uppvisas på anmodan

Förändring: Sökanden ska lämna in 
förslag till program för underhåll och 
egenkontroll. Uppgifter om anlägg
ningens resurshushållning ska även 
lämnas in.

Kontrollprogrammet bör kunna formu
leras av entreprenörer och ingå i den 
dokumentation som entreprenören gör 
av sitt arbete. Kontrollen av anlägg
ningen vart tionde år bör kunna ske av 
t.ex. entreprenörer som anlägger pas
siva reningsanläggningar eller annan 
sakkunnig. Protokollet ska förvaras på 
fastigheten och kunna uppvisas på 
anmodan

Förändring: Förslag till kontrollpro
gram samt uppgifter på vald entrepre
nör.

För anläggningar som använder passiv 
reningsteknik ska ritningar, förslag till 
kontrollprogram samt uppgifter om ent
reprenör som bygger anläggningen bifo
gas. I tillståndet bör det finnas krav på 
kontroll av sakkunnig person vart tionde 
oar
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Nytt

Delvis oförändrat

Nytt

Delvis nytt

Kostnader för berörda aktörer
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Provtagning - provtagningspunkt för re
nat avloppsvatten (special för infilt- 
rationsanläggningar)

Service och underhåll - anläggningen 
utformad så detta underlättas. Varning 
och larm vid i den mån det behövs

Förändring: Anläggningen bör, med 
undantag för eventuell infiltrationsdel, 
vara tät för att hindra in- och utläckage 
av vatten. Att recipienten i möjligaste 
mån bör vara ytvatten och att utsläpp 
till grundvatten bör undvikas vid änd
ring av anläggning

Enbart avloppsvatten till anläggningen 
och dimensionerade för fem personer 
samt åretruntboende. Anläggningen bör 
förhindra in- och utläckage av vatten. 
Recipienten bör i möjligaste mån vara 
ytvatten

Alla anläggningar bör möjliggöra åter
vinning av näringsämnen ur avloppsfrak- 
tioner eller restprodukter. Vattensnål tek
nik bör användas

I Tabell 3 redovisas merkostnaderna för de huvudsakliga aktörerna, vilka är kom
munernas miljökontor eller motsvarande samt anläggningsägama (dvs. fastighets
ägarna). Annuitetsmetoden har använts för beräkningarna av kostnaderna för an- 
läggningsägaren medan kostnaderna för kommunerna har fördelats över 10 år. 
Motivet för denna skillnad i beräkning är att huvuddelen av anläggningsägamas 
kostnader är investeringar i utrustning, medan de kommunala kostnaderna är arbe
te som sköts löpande.

Kostnaderna är grovt skattade och bygger på en rad antaganden som redovisas i 
bilaga 2. Observera att kostnaden för att få de anläggningar som inte uppfyller 
dagens krav att bli godkända (enligt dagens krav) är inte medräknade, utan för 
dessa förutsätts att de antingen har infiltration (2/3) eller markbädd/minirenings- 
verk (1/3). Det förutsätts även att dessa ej godkända anläggningar har en ålders
fördelning som överensstämmer med de befintliga anläggningarnas.

Förändring: Krav på utformning så an
vändning och underhåll kan ske. Krav 
på utrustning för varning larm för vis
sa system eller komponenter. Krav på 
att föra journal om vald teknik är käns
lig för stöming eller utebliven skötsel

Förändring: Alla nya anläggningar bör 
ha provtagningspunkt så att represen
tativa prover kan tas på det avlopps
vatten som kommer ut ur anläggning
en

Förändring: Krav på återvinning av 
näringsämnen samt att vattensnål tek
nik ska användas. Möjligt för inneha
varen av avloppet att använda sig av 
avloppsfraktioner på den egna fastig
heten
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Inom tio år (år 2015) kommer troligen ca. hälften av de befintliga anläggningarna 
idag att behöva åtgärdas för att de inte fungerar som det ursprungligen var avsett. 
Dessa anläggningar är då äldre än 25 år. I bedömningen antas att de åtgärdas ge
nom kompletterande teknik.

För anläggningsägarna är följande antaganden mest utslagsgivande: lägre priser 
på kompletterande teknik och driftkostnader än idag på grund av pressade priser 
av ny stor marknad, ökade driftkostnaden med 2 000:- per år för de anläggningar 
som behöver åtgärdas (något eller några av följande ingår: kemikalier, el, service
avtal för tillsyn mm., byte av filtermaterial, tömning av lagringstankar för urin 
eller klosettvatten, extra slamtömningar etc.), investeringskostnad för komplette
rande teknik (15 000:-, 10 års avskrivning och 5 % ränta) eller dyrare ny teknik 
som uppfyller de nya kraven (fördyring med 20 000:-, 25 års avskrivning och 5 % 
ränta). Samma avskrivningsprinciper har använts för kostnaden för kommunens 
handläggning av ärendet samt besiktningskostanden liksom för de komponenter 
som berörs (dvs. 10 respektive 25 år och 5 % ränta).

För kommunerna är följande antaganden mest utslagsgivande, och som inte 
framgår av tabellen nedan (tim- och tillståndskostnader är sammanvägda från 
Uppsala, Norrtälje och Västerviks kommuner): handläggningen av en ändrings- 
anmälan tar totalt 2 timmar (700:-/tim), förenklad handläggning av nya ärenden 
(10 % kortare tid) genom att i t.ex. översiktsplan eller annat dokument ha klassat 
olika delar av kommunen när det gäller skyddsnivå och funktionskrav (tiden för 
att göra detta arbete är beräknad till totalt 2 månader för var och en av landets 
kommuner). Arbetet med att ange skyddsnivå och funktionskrav kan med fördel 
samordnas med den planering som måste ske enligt ramdirektivet för vatten.

Eftersom kommunen tar ut sina kostnaden för ärendehanteringen av den sökande 
eller den som gör en ändringsanmälan kommer inte kommunerna att känna av 
någon kostnadsökning. Den har istället till fullo lagt på anläggningsägaren genom 
förändrade kostnader för handläggning. För befintliga anläggningar medför de nya 
allmänna råden en kostnad för granskning av ändringsanmälan. Den som anlägger 
en ny anläggning på en fastighet får en lägre handläggningskostnad än idag ge
nom ett förändrat arbetssätt hos myndigheten, se ovan. Anledningen till att kom
munernas merkostnader har tagit med i Tabell 3, trots att kostnaden förs över till 
anläggningsägarna, är för att visa effekterna på myndigheten. Om full kostnads
täckning erhålls från anläggningsägarna innebär dettä ökade arbetstillfällen för 
kommunerna.
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Kostnader för kommuner

59 10 231 200 649 600147

26 873 000385 140 1 540000

Kostnader för anläggningsägare

Totalkostnad

per år under 10 år nya anläggningar

48 049 939 0069

Kostnadsjämförelse kommunal anslutning
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1400
__ 0

1 932

73 290 000 
_________ 0
110 394 200

181
1 943

308
2 000 
 0
__ 0

4 250

__ 0
^400
-201

-4 400 000 
-2 210 400

0
0 

142
2000 
-171

1419
3 389

94 910 550
1 016 898 750 

161 197 691
1 047 000 000

0
___________0
2 225 096 441

________ 0
________ 0

1 560 900 
22 000 000 
-1 885 600 
15 609 000
37 284 300

Kostnaderna ovan för att anlägga en ny enskild avloppsanläggning kan jämföras 
med avgiften för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Denna varierar 
stort mellan olika kommuner, men ligger vanligtvis mellan 30 000 och 130 000 
kr. Medianavgiften 2004 för en villa med ytan 150 m2 var 74 700 kr. För samma 
hustyp var den genomsnittliga brukningsavgiften år 2004 ca. 4 700 kr/år (Statistik 
från Svenskt Vatten).

Småföretag som inte är anslutna till kommunal avloppsvattenrening och som 
enbart har sanitärt avloppsvatten kommer att beröras på samma sätt som privat
personer. De ingår i gruppen anläggningsägare ovan.

En enskild anläggning består av en brunn för dricksvatten och en reningsanlägg
ning för avloppsvatten. Om en egen dricksvattenbrunn borras är den totala inve
steringskostnaden ca. 35 000 kr + moms, dvs. ca. 40 - 45 000 kr (Norra Dals

Tabell 3. Merkostnader (kronor) för kommuner och anläggningsägare som följd av försla
get till allmänna råd.

Årskostnad per Årskostnad Totalkostnad för befintliga 
befintlig anlägg- (fördyring) per anläggningar som berörs (fördyring) per år för 
ning som berörs ny anläggning

Arbetsuppgift__________________________________
Ange skyddsnivå och funktionskrav i översiktsplan eller 
motsvarande, informera om val av fosforfria hushålls- 
kemikalier samt skapa system och vägledning för 
nyttiggörande av avloppsfraktioner (fördelas på 700 000 
anläggningar) ________________________________

Bedöma om anläggningar äldre än 10 år (700 000 st.) 
fungerar som ursprunglingen var avsett eller ej, 
avvägning funktionskrav (normal eller hög)___________
Handlägga anmälning om ändring för befinliga
anläggningar som måste åtgärdas (525 000 st.)_______
Handlägga nya ärenden__________________________
Summa

Kontroll av anläggningen, handläggnings-kostander 
bedömning om anläggningar äldre än 10 år (700 000 
st.) fungerar som var avsett eller ej, avvägning av 
funktionskrav samt kostnade för generellt arbete hos 
kommunen_____________________________________
Handläggning anmälan ändring befinliga anläggningar 
som måste åtgärdas (525 000 st.)__________________
Investering kompetterande teknik___________________
Investering provtagningspunkt_____________________
Driftkostnad - fördyring___________________________
Handläggningskostand nya ärenden________________
Fördyring nytt system som klarar de nya utsläppskraven 
Summa

Kostnad per Totalkostnad för befintliga
befintlig anlägg- Kostnad per ny anläggningar som berörs Totalkostnad per år 
ning som berörs anläggning per år under 10 år för nya anläggningar
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Brunnsborrning AB). Driftskostnaden är mycket liten. Om man utgår från me- 
dianavgiften för kommunal anslutning innebär det att investeringskostnaden för 
en reningsanläggning för avloppsvatten blir ca. 40 000 kronor. Den faktiska kost
naden för att anlägga en enskild avloppsanläggning är högre. För beräkningarna i 
denna rapport har det antagits att kostnaden är 70 000 kr för att uppfylla normal
nivån enligt det nya förslaget till allmänna råd. Driftkostnaden kan däremot hållas 
lägre (2 OOO:-/år är antaget för beräkningarna i denna rapport) än den årliga bruk- 
ningsavgiften vid kommunal anslutning, dvs. ca. 4 700 kr/år.

Gemensamhetsanläggningar
Fastigheter som ligger nära varandra kan med fördel anlägga en gemensamhets- 
anläggning istället för att var och en bygger eller kompletterar sin egen anlägg
ning. Beroende på förutsättningarna (t.ex. om alla eller bara vissa saknar avlopps
anläggning, anläggningarnas ålder, naturgivna förutsättningar etc.) är gemensam
hetsanläggningar i många fall ekonomiskt och driftmässigt att föredra. Kostnader
na ovan för både kommuner och anläggningsägare kommer i så fall att minska.

Teknikutveckling - potential för tillväxt genom råden
Utvecklingen av ny teknik för enskilda avlopp har generellt gått långsamt. De 
senaste 5-10 åren har dock flera nya produkter introducerats på marknaden, om 
än med varierande kvalitet och reningsresultat. Förslaget till nya allmänna råd 
skapar en stor marknad (ett totalt värde på drygt 1,2 miljarder kronor i invester
ingar per år under tio år och sedan tillkommer driftkostnader där potentialen är 
drygt 1 miljard per år) som troligen kommer att leda till både nya och bättre pro- 
dukter/system och lägre priser på redan befintliga produkter. Vi kan därför förvän
ta oss fler och bättre aktörer jämfört med dagens situation, vilket gynnar både an- 
läggningsägama och miljön.
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Bilaga 120

Generella antaganden

1 305 739 personer

55 %

Inget krav ställs
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Antaganden för beräkning av utsläppsmängder enligt förslag till nya all
männa råd

Reningsgrad för kväve vid godkänd anläggning

Reningsgrad för fosfor vid godkänd anläggning

Andel godkända anläggningar

Reningsgrad för kväve vid ej godkänd anläggning

Reningsgrad för fosfor vid ej godkänd anläggning

Reningsgrad för kväve - ingen förändring

Reningsgrad för fosfor

Återföring av fosfor

Återföring av kväve

5,11 kg (4,93 kg enligt TRK) 

0,73 kg (0,77 kg enligt TRK) 

8,3 % (1 månad)

Glesbygdsbefolkning med enskilda avlopp 
(år 2000)

Antal personer per hushåll

Antal anläggningar för permanentboende

Antal bebyggda fritidsfastigheter (år 2000)

Utsläppt kvävemängd per person och år

Utsläppt fosformängd per person och år

Andel tid under året som fritidsfastigheter bebos

Antaganden för beräkning av utsläppet från 
enskilda avloppsanläggningar
Antagandena som används i denna rapport är samma som de som använts i rap
porten Transport - Retention - Källfördelning - Belastning på havet (Naturvårds
verket, 2002, rapport 5247). Undantagen är hur storleken på utsläppen per person 
och år av kväve och fosfor, där istället värdena hämtats ifrån förslaget till allmän
na råd. Skillnaderna är marginella och TRK-rapportens värden redovisas inom 
parentes. Statistiken för glesbygdsbefolkning med enskilda avlopp samt antalet 
bebyggda fritidsfastigheter är hämtad från år 2000, medan TRK-rapporten grundar 
sig på statistik från år 1997. Beräkningarna bygger på dagens antal anläggningar, 
dvs. 1,1 miljoner anläggningar.

47,5 %

70%

47.5 %

57.5 %

60%

Antaganden för beräkning av utsläppsmängder enligt gamla allmänna råd 
(87:6)

7.5 %

12.5 %

2,3

1 305 739/2,3 = 568 000

479 500
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700: -/tim

4 000:-

180 000 st.

360 000 st.

11 000 st.

290 st.Antal kommuner

Tid (timmar) per anläggningArbetsuppgift - nya anläggningar

Avvägning funktionskrav 4

Granska anmälda ändringar 2

- 10 % i handläggningstidHandlägga nya ärenden

320

160

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

För beräkning av kommunernas kostnader har följande antaganden använts 
(samtliga kostnader inklusive moms):

Antal anläggningar som inte bedöms fungera 
som det ursprungligen var avsett

Ange skyddsnivå och funktionskrav i över
siktsplan eller motsvarande

0,25 (för 700 000 anläggningar,
dvs. anläggningar äldre än 10 år)

Bedöma om det är rimligt/orimligt att vidta 
försiktighetsåtgärder

Handläggningskostnad nytt ärende (samman- 
vägda från Uppsala, Norrtälje och Västerviks 
kommuner)

Skapa system och vägledning för att nyttiggöra 
avloppsfraktioner

Under en tioårsperiod tillkommande antal an
läggningar som inte bedöms fungera som det 
ursprungligen var avsett

Timkostnad (sammanvägda från Uppsala, Norr
tälje och Västerviks kommuner)

Antaganden för beräkning av kostnader för 
berörda aktörer

Antal nya anläggningar per år (från SCB:s sta
tistik för avrinningsområden, år 1997 och år 
2000)
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Livslängd markbädd eller infiltrationsanläggning 25 år (annuitetsfaktor 0,07095)

10 år (annuitetsfaktor 0,1295)

5 %Ränta

Investeringskostnad markbädd 50 000:-

15 000:-

Driftkostnad kompletterande system 2 000:-/år

Kostnad för provpunkt i infiltrationsanläggning

Kostnad för provpunkt i ny anläggning 2 000:-

500:-

Kostnad handläggning ändringsanmälan 1 400:-

-170:-

Kostnad ny anläggning som klarar de nya kraven 70 000:-

Driftkostnad nytt system - fördyring 2 000:-/år

1 030:-

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Livslängd (år) kompletterande teknik samt av
skrivningstid handläggningskostnader

För anläggningsägarna har följande antaganden gjort 
(samtliga kostnader inklusive moms):

Investeringskostnad kompletterande teknik för 
att fa en befintlig anläggning att uppfylla kraven 
i den normal nivån

Kostnad för provpunkt i markbädd eller mini
reningsverk

Förändrad kostnad för handläggning ny anlägg
ning-justerad för nytt arbetssätt

3 000:- (1/3 av antalet befintli
ga anläggningar av denna typ)

Kostnad analysprov för funktionskontroll (förut
sätter passiv provtagare som fastighetsägare själv 
lägger i och skickar in till analys. Kostnaden är 
labbets kostnad för produkt och analys)

Kostnad för handläggning - bedömning om be
fintlig anläggning fungera som den ursprungli
gen var avsedd, inkl, provtagningskostnad och 
kostnader för generellt arbete i kommunen

5 000:- (2/3 av antalet befintli
ga anläggningar av denna typ)


