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Förord
Kommunernas myndighetsutövning

Roland Ekstrand

Förord
Tusentals fastighetsägare i vårt land med enskilda avlopp drabbas

av myndighetsbeslut som man inte förstår och som får stora
ekonomiska konsekvenser för den enskilda. I värsta fall kan man bli
tvungen att gå från hus och hem därför att man inte har de ekonomiska
förutsättningar för att uppfylla kraven. Man känner sig rättslös och vet
inte hur man skall agera om man inte delar myndigheternas åsikter.
Hanteringen av dessa ärenden väcker en rad frågor som handlar bl. a.
Hur tolkas lagstiftningen? Vad innebär myndighetsutövning? Vilken
roll har tjänstemännen i myndighetsutövningen? Kan politiker
ompröva tjänstemännens beslut? Vad innebär ett överklagande?
Länsstyrelsens och Mark och Miljödomstolens handläggning. Vad
skall bedömas i en anläggning är det konstruktion eller funktion?
Rimlighetsbedömning av åtgärder? Vitesföreläggande?

Jag kommer att försöka utifrån verkliga fall redovisa hur
myndigheter agerar och vilka frågeställningar de väcker. Jag kommer
inte att ange vilka fastigheter det gäller därför att jag inte vill utsätta
de drabbade för ytterligare frågor men jag kommer däremot ange
kommuner som är inblandade i ärenden. Mina åsikter finns i vissa fall
publicerade i olika tidningar eller som inlagor till olika kommunernas
miljönämnder. Det som borde gå att lösa genom en dialog med
fastighetsägarna i kommunerna har istället blivit juridiska spörsmål
därför att när man påpekar det orimliga i ålägganden om åtgärder får
man ofta till svar. Är ni inte nöjda så får ni väl överklaga beslutet vilket
leder till ett enormt arbete i Länsstyrelser och Mark och Miljödomstolar
och som inte leder någon vart.

I exemplen finns redogörelser för själva ärendet och de
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kommentarer som fastighetsägarna har gjort för att starta en dialog. 
Tyvärr vägrar kommunerna att kommentera dessa inlagor utan 
hänvisar bara till möjligheten att överklaga. Besluten har tagits på 
delegation och nämndledamöterna kanske inte vet vad som 
förekommer och därför informeras nämndledamöterna. Flera 
tidningsartiklar redovisas. Argumenten återkommer i olika former
därför att kommunerna behandlar ärendena på likartat sätt. ” Gutta 
cavat lapidem ” Droppen som urholkar stenen betyder att 
förhoppningsvis så kan man få framgång om man sprider kunskapen på 
olika sätt.

Varför är det viktigt att lyfta fram dessa frågor? J o därför att det 
är grundbulten i vårt demokratiska system. Människor måste uppleva 
att man blir rättvist behandlad av myndigheter och att man får svar 
på sina frågor och det gäller speciellt om man krävs på stora 
ekonomiskaåtaganden. Men det mest förnedrande är när myndigheten 
kopplar krav på åtgärder med vitesföreläggande som gör att man 
upplever att man sysslar med brottslig verksamhettfast man aldrig har 
haft några kontroverser med rättvisan. Efter 40 år som kommun och 
landstingspolitiker varav 15 år som kommunalråd och ordförande i 
olika nämnder känner jag att jag måste ta bladet från munnen och visa 
upp hur vårt samhälle fungerar i praktiken. Det finns ett ordspråk som 
lyder ”Politik är att vilja ” och det betyder att alla förtroendevalda i våra 
kommuner har möjlighet att förändra systemet om bara viljan finns.
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Vilken grund finns för påståendet att 15 eller 18 procent av fosforn i
avloppsvattnet från små avlopp når sjöar och hav.

SMEDS rapporten som ofta används som referens påpekas att de
beräkningar man gjort utgår ifrån vilken typ av avloppsanläggning
man brukar och tar ingen hänsyn till att marken kommer att ta upp
fosfor efter själva avloppsanläggningen.

I Miljöbalken anges att de åtgärder man måste vidta om avloppen
kan utgöra risk för miljö och människors hälsa skall vara rimliga både
ur miljösynpunkt och rimlig ur ekonomisk synvinkel. Enligt
beräkningar (Kunskapscentrum små avlopp 2013) så anges att ett
hushåll med blandat avlopp producerar ett kilo fosfor per år. Har man
däremot en sluten tank för toalett fraktionen så svarar bad, disk och
tvättvattnet för ett utsläpp på 100 gram fosfor per år.

En Svensk åker kan innehålla upp till 3600 kilo fosfor per ha som
kan frigöras och hamna i recipienter.

De mängder fosfor som skall tas bort kan röra sig om gram men
kan fordra investeringar på i vissa fall flera hundra tusentals kronor.
Alla som gjort inlägg i debatten om enskilda avlopp pekar på att man
måste alltid göra en lokal bedömning om fosforutsläppet kan påverka
närmaste recipient. I de flesta fallen kan fosfor som längst vandra i
marken 100 meter från ett enskilt avlopp innan det fastläggs i mark
eller växter. Smittskyddet kan man inte göra avkall på men mark har en
stor potential att avdöda mikroorganismer. Men även här måste man
göra lokala bedömningar om skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar
och recipienter. Som jämförelse kan man ta de stora kommunala
reningsverken som släpper ut patogena mikroorganismer direkt i sjöar
och hav.

För att råda bot på den förvirrade debatten om små avlopps hälso-
och miljöpåverkan finns nu en rapport. ”Bedömning av självrening
och retention i mark vid prövning av små avlopp- smittskydd och
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fosfor” från va-guiden. Rapporten går igenom den vetenskapliga
dokumentation som är aktuell om små avlopp. Här finns material som
går att använda för den lokala bedömningen av vilken avloppslösning
som kan vara aktuell i det enskilda fallet.

Roland Ekstrand

2 Kommunernas myndighetsutövning
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Vetenskap och statistik, artikel i Sv
Dagbladet

303 ton fosfor och 3133 ton kväve släpps ut varje år från småskaliga
avloppsanläggningar anges i en ny rapport från SMED (Svenska
MiljöEmissionsData).

De flesta människor noterar inte denna uppgift om de inte är
direkt berörda som boende på någon av de 665 968 fastigheter som
har vattentoalett i fastigheten eller personer som var folkbokförda på
dessa fastigheter som uppgick till 1 201 935 personer. Antalet personer
och fastigheter som är berörda har man fått fram genom en
enkätundersökning riktade till kommunerna och siffrorna kommer
från alla sammanräknade rapporter.

Att ta bort fosfor i avloppsvattnet i våra stora reningsverk som
släpper ut avloppsvattnet efter rening direkt i sjöar och hav är lätt
att beräkna genom mätningar. Nu riktas fokus på de små avloppen
och beslutsfattarna i kommunerna har man genom SMEDs rapporten
fått en vetenskaplig dokumentation att i stor skala inventera och
underkänna små avloppsanläggningar runt om i landet. Resultatet
kan bli att fastighetsägare måste anlägga nya avloppsanläggningar eller
att kommunerna bygger ut sitt VA nät och fastighetsägarna blir då
tvungna att ansluta sig till VA nätet Totalt kan det röra sig om
investeringar för flera miljarder kronor som kommer att drabba
fastighetsägare fast det i många fall inte behövs.

En vetenskaplig dokumentation som SMEDS s rapporten med
detaljerade uppgifter ser trovärdig ut men den måste analyseras utifrån
vilka data den bygger på. SMEDs rapporten bygger på enkätuppgifter
från kommunerna, fastighetsstatistik från bl. a SCB och
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reningsschabloner man använt som i detta fall inte finns redovisade för 
att få fram de exakta siffror som anges i utredningen.

Utredarna erkänner ”Det är viktigt att poängtera att de beräknade 
utsläppen (bruttobelastning)  avser vad som kommer ut från 
anläggningarna till övre grundvattenytan eller till närmaste dike/rör. 
Eventuell naturlig avskiljning (markretention)  genom växtupptag, 
fastläggning mm under transport till närmaste ytvatten ingår inte i 
beräkningarna då de inte kunnat kvantifieras.” Samtidigt erkänner man 
att mängden närsalter som når sjöar och vattendrag från de små 
avloppen troligtvis är mindre än de som redovisas i utredningen

Vad man egentligen undersökt är typen av avloppsanläggning 
som finns på fastigheten men man har inte undersökt vad som händer 
med avloppsvattnet efter att det har passerat avloppsanläggningen. 
Avloppsanläggningar kan ligga kilometervis från närmaste sjö och 
infiltrerar man s itt avloppsvatten i  marken kommer påverkan på sjöar 
och hav bli minimal.

Rapporten redovisar bara vilken typ av avloppsanläggning man 
har och inte dess påverkan på närmiljön. Att bygga beslut om 
godkännande av avloppsanläggningar på schablonberäkningar av deras 
miljöpåverkan rimmar illa med miljöbalken som säger att man skall 
hindra eller motverka att verksamheter eller åtgärder medför skada eller 
olägenheter för människors hälsa och miljön och särskild hänsyn tas 
till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder.

Vad utredningen borde ha gjort är att närmare beskriva hur 
marken, träd och andra växter binder fosfor i närområdet av 
avloppsanläggningen. Vill man veta mer om hur närområdet reagerar 
på avloppsvattnet kan man ta vattenprover som analyseras med tanke 
på i första hand fosforförekomst.

Varje avloppsanläggning borde bedömas utifrån sina 
förutsättningar och inte schablonmässigt underkännas utan att en 
redovisning sker av vad som är bäst för människor och miljön på 
platsen.

SMEDs rapporten som vid en första anblick ser väldigt 
förtroendegivande ut bygger inte på relevanta data och får till följd att 
vi får en helt snedvriden debatt om de små avloppens miljöpåverkan.



Man kan hoppas att vi slipper höra politiker som hänvisar till denna
undermåliga rapport för att legitimera underkännande av tusentals små
avloppsanläggningar.

Roland Ekstrand

Vetenskap och statistik, artikel i Sv Dagbladet 5
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Vara kommun

Miljö och byggnadsnämnden i Vara kommun förbjuder A att släppa
ut avloppsvatten i sin avloppsanläggning och samtidigt beslutar man
att A skall erlägga ett vite på totalt 50000 kronor om han inte åtgärdar
avloppet inom sex månader.

Enligt de uppgifter nämnden har består avloppsanläggningen på
fastigheten av en trekammarbrunn med T-rör med efterföljande
”sandfilterbrunn” anlagd 1983. Var man fått uppgifterna ifrån om att
avloppsanläggningen har en sandfilterbrunn kan inte tjänstemännen
svara på.

Nämnden underkänner avloppsanläggningen därför att en
sandfilterbrunn som består av ett rör med öppen botten där
avloppsvattnet kan infiltreras i marken inte håller för dagens krav.

Fastighetsägaren anger att det finns ingen sandfilterbrunn utan
det är en markbädd som också finns angivet i tillståndet från 1983
och som har efterföljande infiltration. Nämnden vidhåller att det är en
sandfilterbrunn som finns på fastigheten som renar vattnet för dåligt
och därför har man beslutat att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från
anläggningen. Miljönämnden anger som skäl för sitt beslut.

”Vatten från en avloppsanläggning innehåller mycket
näringsämnen och sjukdomsframkallande bakterier. Eftersom vattnet
inte genomgår mer rening än slamavskiljning innebär detta att mycket
av näringen och bakterierna når grundvattnet eller närliggande sjöar
och vattendrag. Detta leder i sin tur till övergödning och även kan nå
dricksvattnet”

I allmänna ordalag talar man om vad som kan hända om en
avloppsanläggning inte fungerar.Vad nämnden skall göra är att
bedöma den aktuella anläggningens funktion.
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Påståendet att vattnet enbart genomgår slamavskiljning stämmer 
inte eftersom det passerar en markbädd med efterföljande infiltration 
i marken. Prover som har tagits vid utsläppspunkt och analyserats 
visar att fosforhalten är endast en tiondel av de värden som godkänns 
i kommunen. Näringen fastnar i jorden eller tas upp av träd och 
växter i anslutningen till infiltrationsdelen. Bakterier avdödas effektivt 
i marken och inget talar för att de kan nå dricksvattnet eftersom 
dricksvattenbrunnen ligger långt från infiltrationen. D et fi nns inga 
sjöar eller vattendrag i närheten som kan ha påverkats och eventuell 
övergödning av recipient från denna anläggning är en omöjlighet.

Här borde man ha stannat upp när man konstaterat att inget som 
finns i  skälen s tämmer med verkligheten. Istället uppmanar man A  att 
överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen prövar endast vad miljönämnden har anfört om 
anläggningens konstruktion där sandfilterbrunnen u tgör den centrala 
punkten som inte har tillräcklig reningskapacitet fast A påpekar på nytt 
att det finns ingen sandfilterbrunn. Länsstyrelsen anger i sin prövning: 
”Länsstyrelsen anser att infiltrationen e fter m er ä n 3 0 å rs användning 
sannolikt numera är mättad eller i vart fall renar avloppsvattnet 
betydligt sämre än då den var ny. Dessutom pekar allmänna kunskaper 
om hur av loppsanläggningar då anlades tydligt på att anläggningen 
idag inte kan förväntas uppfylla de krav på rening som finns anledning 
att ställa med stöd av miljöbalken”

Det länsstyrelsen gör att man hänvisar till allmänna kunskaper 
som skäl till att underkänna anläggningen. I en dom M 3747-13 i 
Växjö tingsrätt upphävdes ett förbud på grund av att enbart hög ålder 
på en anläggning inte är tillräcklig grund för förbud mot utsläpp. 
Än värre blir det när man jämför anläggningen mot dagens teknik. 

”Länsstyrelsen bedömer att reningseffekten s om nuvarande 
avloppsanläggning kan uppnå är betydligt sämre än den effekt som 
förväntas av dagens teknik. Det finns d ärför a nledning a tt k räva att 
utsläpp från anläggningen upphör”

Även Länsstyrelsen bedömer enbart anläggningens konstruktion 
och inte anläggningens funktion. Länsstyrelsen delar miljönämndens 
uppfattning om att ett förbud mot att använda anläggningen är 
befogat. Länsstyrelsen anser att miljönämnden haft fog för sin åtgärd



att förbjuda utsläpp från avloppsanläggningen. För att få en förnyad
prövning sker överklagandet till Mark och miljödomstolen.

Mark och miljödomstolen hänvisar till vad miljönämnden har
anfört i sin dom: ”Om markbäddsbrunnen vilken av nämnden har
angetts vara av typen ”sandfilterbrunn” har den utformning som A
sagt anser domstolen att dess renande funktion ändå sannolikt är
låg.” ”Domstolen anser sammantaget – med beaktandet av vad A
anfört- i likhet med länsstyrelsen att nämnden haft fog för sitt
föreläggande till att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från
anläggningen då den är alltför gammal och har bristfällig utformning
för den renande funktion som behöv”.

A förklarade för domstolen att reningen av avloppsvattnet sker
genom en trekammarbrunn, markbädd och resorbtionsdike. Prov har
tagits vid utsläppspunkten och det visade att man klarar fosforkraven
med råge. Miljönämnden och även Mark och miljödomstolen
avfärdade detta prov med att säga att det troligtvis berodde på
utspädning från omgivande mark fast utsläppspunkten ligger 2 meter
ovanför grundvattennivån vilket betyder att det kan inte ske någon
utspädning av avloppsvattnet.

Alla instanser har i allmänna ordalag angett vad man tror är
sannolikt utan att efterfråga om anläggningen klarar de utsläppskrav
som finns i kommunen.Vilken typ av anläggning man har för att rena
avloppsvattnet bör inte bedömas eftersom myndighetsbeslut skall vara
teknikneutrala.

Fokus ska ligga på att fastighetsägaren bevisar att man klarar de
gränsvärden för näringsämnen som kommunen tillämpar.

Men den allvarligaste invändningen i detta ärende är frågan om
hur det är möjligt att ta i anspråk samhällets begränsade resurser för att
driva en process kring något som inte finns.

Skrivelse till Miljö och Byggnämnden i Vara
Hur kan ett ärende hamna så snett och hur mycket arbete har inte

lagts ner i kommun, länsstyrelse och mark och miljödomstolen utan
att själva sakfrågan har prövats. Hela ärendet utgår från fel premisser
som alla instanser har hängt upp sig på. Nämnden har inte att pröva



en enskild anläggnings konstruktion, myndighetsbeslut skall vara 
teknikneutrala.

Däremot ska myndigheten pröva anläggningens funktion som 
innebär att man anger gränsvärden på fosforförekomst i avloppsvattnet 
efter att vattnet har passerat reningsstegen i anläggningen.

Endast ett prov har funnits med i bedömningen och det avfärdades 
med att den låga fosforhalten i provet berodde på utspädning. Denna 
uppgift ifrågasattes aldrig fast utsläppspunkten på avloppsvattnet låg två 
meter över grundvattennivån som i sig förhindrar utspädning. Efter 
detta har ett antal prov tagits som visar att anläggningen fungerar 
genom att analysresultaten visar väldigt låga fosforvärden. Varför har 
inte dessa prov bedömts som kan bevisa anläggningens funktion

Ärendet hamnade snett därför att miljönämnden hade fått en 
uppgift om att avloppsanläggningen bestod av en trekammarbrunn och 
en ” Sandfilterbrunn” som har dålig reningsförmåga. I tillståndsansökan 
från 1983 står det att avloppsanläggningen skall bestå av en 3 
kammarbrunn med efterföljande markbädd. Varför har ingen instans 
ifrågasatt vad som denna avloppsanläggning består av. Både 
länsstyrelsen och mark och miljödomstolen har utgått ifrån 
miljönämndens uppgifter om sandfilterbrunn i sina bedömningar.

Men det alvarligaste i prövningen i nämnden, länsstyrelsen och 
mark och miljödomstolen har hemfallit sig åt ett allmänt tyckande. 
Man skriver att anläggningen är gammal och fungerar ” nog ” inte 
så bra och bör därför underkännas. Mark och miljödomstolen har i 
tidigare mål prövat frågan om en anläggnings ålder och konstaterat att 
denna grund få inte användas utan endast funktion. Nästa argument 
är än mer häpnadsväckande när man påstår att dagens 
reningsanläggningar fungerar ”nog” bättre i jämförelse med denna 
anläggning .Vad har det med denna fråga att göra.

I en skrivelse från förvaltningschefen Tynde Peterson anger hon 
att man inte får ompröva beslutet med hänvisning till förvaltningslagen 
§ 27 som lyder ” Finner myndighet att ett beslut som har meddelats 
av första instans är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter 
eller av någon annan anledning skall myndigheten ändra beslutet om 
det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon 
enskild part.”



I detta fall är det helt uppenbart att felaktigheter har begåtts och
alla de nya analysresultaten visar att det är frågan om en fungerande
avloppsanläggning. Miljönämnden har ärendet och måste också besluta
i frågan.

Lägg nu hela ärendet till handlingarna genom att godkänna den
anläggning som bevisligen fungerar enligt de föreskrifter som Vara
kommun tillämpar

Roland Ekstrand
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Hässleholms kommun

Miljökontoret i Hässleholm:
I detta ärende kräver man att fastighetsägaren måste ansluta sitt

avlopp till det kommunala nätet om han inte gör det kommer man om
att ansöka om vitesföreläggande.

Vid kontroll med miljökontoret finns det inga anteckningar om
att den avloppsanläggning som finns skulle ha kontrollerats.

Vad som hänvisas till är att en provgrop skall ha grävts för att
kontrollera grundvattennivån. Avloppsanläggningen som
fastighetsägaren själv var närvarande när den byggdes består av
trekammarbrunn och en sjunkbrun som har förbindelse med
perforerade rör i en grusbädd vilket betyder att det är en fungerande
infiltrationsanläggning.

Fokus riktades enbart på att anläggningen bestod av en
sjunkbrunn som idag inte är ändamålsenlig.” Nämnden har i beslut den
7 december 2015 bedömt att anläggningen inte uppfyller dagens krav
på rening och förbjuder utsläpp”.

Vad är dagens krav som borde finnas med i beslutet? Även om
den är gammal så skall den inte underkännas om den bevisligen
fungerar. Fastighetsägaren lyckades inte få sin avloppsanläggning
bedömd var inte nöjd och överklagade beslutet till Länsstyrelsen som
svarar:

”B har enligt länsstyrelsen inte visat att den befintliga
avloppsanläggningen uppfyller nutida krav på rening av avloppsvatten
och det får därför anses miljömässigt motiverat att kräva mer
långtgående reningsåtgärder än de som sker i dagsläget”.

Även länsstyrelsen åberopar vad kommunen sagt utan att ange vad
nutida krav består av. Länsstyrelsen tog fasta på vad nämnden hade sagt,
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1. Fastighetsägaren vill ha omprövning av beslutet
2. Fastighetsägaren begär igen omprövning
3. Skrivelse till nämndledamöter
4. Analys av fosforhalt efter infiltration

Omprövning av delegationsbeslut Emmaljunga
Motivering: Beslutet vilar på felaktiga grunder
Bakgrund
Gamla Vittsjö kommun tog tag i frågan om att förbättra

avloppsanläggningar och man erbjöd även finansiering för att bygga
fungerande infiltrationsanläggningar. Fastighetsägare B tog fasta på
detta erbjudande och byggde en infiltrationsanläggning enligt de
anvisningar som Vittsjö kommun angav. Denna
infiltrationsanläggning som består av en trekammarbrunn, sjunkbrunn
och efterföljande perforerade rör i en grusbädd har fungerat utmärkt
utan några problem. Anläggningens konstruktion kan finnas i arkivet
från Vittsjö kommun.

Den 31 mars 2015 kontaktade B miljökontoret och berättade om
sin avloppsanläggning. Enligt Beskrivning av ärendet står det ”Den
10 april 2015 besökte miljökontoret fastigheten för att inspektera en
provgrop som var grävd på fastigheten” Detta påstående stämmer inte

att avloppsanläggningen bestod av en sjukbrunn som troligtvis har för 
dålig kapacitet och underkände överklagandet.

Nästa instans blev Mark och miljödomstolen som också tog fasta 
på att länsstyrelsens bedömning och även att kommunen kunde kräva 
vite Vad som helt saknas i detta ärende är en miljömässig bedömning 
där miljönytta ställs mot kostnader. I detta fall finns e n fungerande 
avloppsanläggning, en anslutning till kommunens avloppsnät skulle 
kosta ungefär 150 000 kronor. Lägg därtill att Emmaljungas 
reningsverk består av dammar i skogen där helt orenat avloppsvatten 
transporteras mellan olika dammar för att få bort kväve och fosfor. Runt 
dammarna finns i nte e ns s taket, d et ä r f ritt f ram f ör d jur a tt dricka 
avloppsvattnet.

För att informera ordföranden och övriga nämndledamöter 
skickades följande material



med verkligheten därför med uttrycket ”provgrop” kan man förledas
att tro att det handlar om en ny anläggning. Det man egentligen
gjorde som inte finns noterat är att man använde färgat pulver som
spolades ner i anläggningen för att kunna bedöma eventuella läckage
från anläggningen. Inget färgat vatten kunde upptäckas varför man
borde ha godkänt anläggningen.

I Beskrivning av ärendet står ” Den 29 maj inkom B med en
ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning till vilken
vattentoalett ska anslutas. I ansökan uppgavs att avloppsanordningen
som planeras att anläggas ska bestå av en trekammarbrunn med
efterföljande infiltration” Enligt B tror han att den anläggning som
redan finns skall godkännanas på nytt. Varför anges att
avloppsanordning som ”planeras”? Det finns ju redan en fungerande
avloppsanordning på fastigheten.

I Beslut står ” Vidare beslutar miljönämnden att förbjuda B att
släppa ut avloppsvatten från VC samt bad, disk och tvättvatten till
befintlig avloppsanordning tillhörande Emmaljunga ”. Hur kan man
hänvisa till en befintlig avloppsanordning när man tidigare har talat om
en planerad anordning

I Utredning i ärendet står” Miljökontoret bedömer att en
avloppsanordning med aktuell utsläppspunkt bör uppfylla kraven för
normal skyddsnivå. Befintlig avloppsanordning består av
trekammarbrunn med efterföljande sjunkbrunn bedöms inte uppfylla
dagens krav på rening.( En datum är en mycket enkel lösning.) Vad
menas? Funktionen hos denna typ av teknik är snarare kvittblivning än
rening av avloppsvatten.” Det som finns idag är en inte kontrollerad
infiltrationsanläggning som uppfyller dagens krav. Enligt Havs och
Vattenmyndigheten så tar man bort kväve kravet och minskar
fosforkravet på små anläggningar därför att mark retentionen binder
fosfor och kvävet kan tas upp av växligheten.

I kontakt med miljökontoret får jag följande information ” Nu
har jag gått igenom de båda avloppsärendena. I samband med
tillståndsansökan gjordes ett platsbesök men jag kan inte hitta
någonting i ärendet som indikerar att vi skulle ha inventerat den
befintliga avloppsanläggningen under senare år” Undertecknat Anna
Hjelmqvist.



Roland Ekstrand

Omprövning av delegationsbeslut Emmaljunga
I en tidigare inlaga till Miljönämnden i Hässleholms kommun

ställdes ett antal frågor om den avloppsanläggning B har på sin fastighet
Tyvärr har det inte kommit något svar på denna skrivelse vilket är
beklagligt. B vill ha en dialog om den mest praktiska lösningen på
avloppsproblemen. I en tidigare korrespondens har även frågan om
anslutning till det kommunala nätet varit aktuellt men frågan gick i
stå därför att ingen ville garantera att avloppsvattnet inte hamnade
i B:s källare därför att fallet i det kommunala ledningsnätet är för
dåligt vilket får till följd att avloppsvattnet hamnar i källaren på några
fastigheter.

Huvudfrågan är om den avloppsanläggning som finns idag som
består av en trekammarbrunn med efterföljande infiltration i marken
är miljömässigt godtagbar. Enligt Miljöbalken 9 Kap 7 § ska
avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt
så att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer.
I enlighet med denna paragraf så bör man kunna visa på någon
olägenhet vilket inte man gjort i detta fall. Vad som är viktigt i
sammanhanget är att avloppsvatten kan renas på många olika sätt men
det helt avgörande är att man kan visa att man klarar de gränsvärden
som kommunen har fastställt och det normala är att man måste klara att
minska fosforhalten i avloppsvattnet så att det ligger under 3.0 mg/l vid
normal skyddsnivå. I enlighet 2 Kap 7§ gäller kraven i 2 kap MB i den
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Vi kan om ni så önskar diskutera om man behöver förstärka
infiltrationen på något sätt för att ytterligare rena avloppsvattnet.

För att verkligen undersöka om markretentionen fungerar efter
infiltration av avloppsvattnet har ett prov tagits i en brunn som ligger
26 meter från infiltrationen där man hämtar vatten till odlingarna

Ärendet har inte handlagts på rätt sätt och därför behövs en ny 
genomgång av ärendet och som miljökontoret säger går det att 
godkänna den existerande avloppsanordningen om den uppfyller 
dagens krav. En ny utredning behövs därför göras.



på fastigheten. Provet har analyserats på SYNLAB och visar att
fosforhalten är endast 0.12 mg/l i grundvattnet vilket inte är onormala
värden om det finns växtlighet som kan ta upp fosfor.

Vi önskar få en kontakt med Miljökontoret för att i dialog kunna
lösa denuppkomna situationen med den underkända avloppslösningen.

Roland Ekstrand

Till ledamöter och ersättare i Miljönämnden i Hässleholm
Ni får nu information via brev för jag vet inte om hur mycket

information ni fått i ärendet Hela ärendet handlar om hur pensionären
B försökt få gehör för sina ståndpunkter utan att någon lyssnat. Det
sorgliga är att tjänstemännen utgått ifrån något som inte finns. Om
man bemödat sig att söka i gamla Vittsjös arkiv så hade man troligtvis
hittat uppgifter om anläggningens konstruktion som består av
trekammarbrunn, sjunkbrunn och efterföljande perforerade rör i en
grusbädd vilket bevisar att det rör sig om en infiltrationsanläggning
som är vanligt förekommande även idag. Istället påstås ”Befintlig
avloppsanordning består av trekammarbrunn med efterföljande
sjunkbrunn och bedöms inte uppfylla dagens krav på rening”. Enligt
bilaga 1 så finns inga anteckningar på miljökontoret om att
avloppsanläggningen under senare år bedömts. I den senare
behandlingen i Länsstyrelsen och Mark och miljödomstolen har man
utgått från kommunens uppgifter om vilken avloppsanläggning som
finns på fastigheten. I sak är det felaktigt att påstå att en viss
konstruktion på avloppsanläggning inte är godkänd utan det är
anläggningens funktion att den renar vattnet till den kravnivå som
kommunen har fastställt. Prov på fosforhalten i marken Bilaga 2 efter
infiltrationen visar på 0,12 mg/l vilket indikerar att
infiltrationsanläggningen fungerar.

Enligt förvaltningslagen §5 ”Åtgärder får aldrig vara mer
långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda
resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan tänkas
uppstå för den som åtgärden riktas mot” Enligt Miljöbalken 2 kap.
§3 skall man vidta försiktighetsmått om det finns skäl att anta att
en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Även andra delar av miljöbalken är



Strängnäs den 2 oktober 2018
Roland Ekstrand

Bil.Analysresultat från SYNLAB Fosfor total P 0,12 mg/l

tillämpliga. Den avloppsanläggning det gäller påverkar inte 
människors hälsa och inte miljön. En avloppsanläggning som i det här 
fallet släpper ut ungefär 1 kilo fosfor per år som genom markretention 
tas upp av växter och träd. Som jämförelse kan en svensk leråker 
innehålla 3600 kg fosfor per ha eller lantbrukaren som gödslar sin åker 
med cirka 25 kg fosfor per ha.

Havs och Vattenmyndigheten har i GIS-stödet med sina nya 
föreskrifter påpekat att vid bedömning av avloppsanläggningar skall 
man göra en riskbedömning om utsläppspunkten ligger närmare än 
100 meter från närmaste recipient. Eftersom denna avloppsanläggning 
ligger mer än 100 meter från recipienter blir riskbedömningen noll och 
bör därför godkännas.

Den 17 december 2017 skickade jag in en skrivelse till 
miljönämnden om att tidigare beslut i ärendet Emmaljunga borde 
omprövas därför att beslutet vilar på felaktig grund. J ag trodde att 
när en inlaga till kommunen som är adresserad till miljönämnden så 
kommer den också att behandlas av nämnden. Döm om min förvåning 
när jag 2018-09-26 får ett mail från en tjänsteman som påstår att 
ärendet avslutas. Det är angeläget att beslut som tagits på delegation 
som innehåller felaktigheter också prövas av den politiska nämnd som 
har ansvaret för ärendet. Det finns ä ven y tterligare k onstigheter i 
ärendet som jag inte har behandlat. Tjänstemannen hotar med att 
ansöka om att vitet utdöms. Havs och Vattenmyndigheten anser att 
viten inte ska användas slentrianmässigt utan när det är brådskande 
eller alvarlig skada för miljön kan uppstå. Vi vill ha en dialog för 
att klarlägga vilka krav som skall ställas på avloppsanläggningen på 
Emmaljunga (borttaget)  Jag som ombud för (borttaget)  kommer gärna 
till Hässleholm för att träffa nämndledamöter.
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Eksjö kommun

Exempel 3 fastighetsägare i Eksjö kommun
Fastigheten som det gäller är en fritidsfastighet som används 2-

3 gånger per år företrädesvis sommartid. Avloppsanläggningen består
av en trekammarbrunn med efterföljande markbädd där själva
infiltrationen kan ske.

I och med att fastigheten används så sporadiskt så är det svårt
att få en fungerande process i trekammarbrunnen. Det totala utsläppet
av fosfor kan räknas i några hundratal gram per år. Inga problem har
upplevts med anläggningen.

Här är ett bra exempel på att man måste väga miljönytta mot
kostnader. Kontroll av anläggningen kan här uppgå till betydande
belopp.

Havs och vattenmyndigheten poängterar att en
avloppsanläggning inte skall underkännas på grund av att den är
gammal utan endast om den inte fungerar som avsett.

Rapporten efter tillsynen krävde omfattande åtgärder varför jag
kommenterade rapporten för att starta en dialog.

Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden vägrade att diskutera
kommentarerna utan hänvisade till möjligheterna till överklagande. Jag
skickade därför ut information till de övriga nämndledamöterna.

Beslutet är inte överklagat utan det finns en förhoppning om att vi
genom en dialogkan lösa problemet..

Rapport från en tjänsteman från miljönämnden ang.tillsyn
av avloppsanläggning inom fastigheten X i Eksjö kommun.

Inspektionsanteckningar
Vid platsbesöket kunde konstateras att avloppsanordningen

utgöres av slamavskiljare (trekammarbrunn), fördelningsbrunn och
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efterföljande infiltration. T illstånd m eddelades 1983. 
Avloppsanordningen belastas av avloppsvatten från wc och (bad disk 
och tvätt) från fritidshus

Slamavskiljarens volym är 2 kubikmeter. Vid inspektionen 
noterades inte något flytslam i  s lamavskiljarens a ndra o ch tredje 
kammare. Det finns ett t-rör på avskiljarens utgående ledning.

Fördelningsbrunnen hade två utlopp. Utloppen var inte justerbara. 
Vattnet i brunnen var något låg, så det gick inte att se om fördelningen 
var jämn.

Det saknades luftningsrör i slutet av infiltrationens 
spridningsledningar.

Skyddsavståndet mellan infiltrationen o ch n ärmaste y tvatten är 
enligt inlämnad redovisning minst 150 meter och skyddsavstånd 
mellan infiltration och den egna dricksvattentäkten är ca 40 meter.

Bedömning
I en slamavskiljares funktion kan försämras med tiden t.ex. kan 

mellanväggarna vittra och läckage kan förekomma. Om 
slamavskiljaren inte fungerar som den ska finns det r isk för a tt orenat 
avloppsvatten rinner ut till omgivningen eller att slam följer med till 
det efterföljande reningssteget.

För att vi ska kunna bedöma om din slamavskiljare uppfyller 
gällande krav måste den först kontrolleras. Kontrollen bör utföras av 
sakkunnig och ska innefatta täthet och funktion.

Syftet med en fördelningsbrunn är att fördela avloppsvattnet jämt 
till alla spridningsledningar i en infiltration. Om fördelningsbrunnens 
utlopp inte är justerbara kan det inte säkerställas att alla 
spridningsledningar belastas lika mycket. Om belastningen är ojämn 
minskar den infiltrationsyta s om b elastas o ch r eningen av 
avloppsvattnet begränsas.

Det finns inte några uppgifter om hur d jupt i nfiltrationen ligger 
i förhållande till markytan och inte heller vilken nivå grundvattenytan 
har. Det bedöms därför rimligt att kräva kontroll av om 
skyddsavståndet mellan infiltrationsyta ( spridningslagrets ) botten och 
högsta grundvattenyta är tillräcklig. Detta kan göras genom att ett 
grundvattenrör installeras i infiltrationens n ärhet. M ätning av



grundvattenytans läge i förhållande till markyta bör ske en gång per
månad under ett år.

Avsaknad av luftningsrör bedöms försämra infiltrationens förmåga
att rena avloppsvattnet. Luftning av en infiltration syftar bland annat till
att förbättra nedbrytningen av organiskt material och motverka lukt.

Krav som ställs på befintlig anläggning
Mot bakgrund av ovanstående bedöms det rimligt att kräva

följande undersökning/åtgärder
Kontroll av slamavskiljare och fördelningsbrunn med avseende på

täthet och funktion
Justerbara utlopp bör monteras i fördelningsbrunnen.
Luftningsrör bör monteras i slutet av spridningsledningarna
Grundvattenrör som möjliggör avläsning av grundvattennivån

bör installeras ca 2-3 meter från infiltrationens ytterkant.
Nivåskillnaden mellan spridningslagrets botten och grundvattenrörets
nederkant ska vara minst 1,2 meter. Grundvattenröret bör vara
installerat senast den 1 mars 2019.

Mätning av grundvatten nivån ska ske minst en gång per månaden
senast från och med mars 2019 till och med oktober 2019

Information
Den aktuella anordningen är ca 35 år och den förväntade

livslängden för en infiltration är vanligtvis mellan 15 och 20 år. Med
tiden avtar infiltrationsmaterialets förmåga att avskilja fosfor och risken
för att infiltrationen sätter igen ökar. Mot bakgrund av detta kan det
vara lämpligt att överväga att inrätta en ny infiltration istället för att
bekosta undersökning och åtgärder av den befintliga.

Till Samhällsbyggnadsnämnden i Eksjö kommun
Undertecknad har fått en skrivelse med mycket långtgående krav

på kontroller och undersökning av rub. avloppsanläggning.
Anläggningen fungerar bra och inga utsläpp av vare sig lukt,

avloppsvatten eller andra olägenheter kan konstateras. När
anläggningen godkändes så godkändes även förläggningsdjupet av
spridningsledningarna och det finns ingen anledning att idag misstänka
att det sker läckage till grundvattnet på grund av för djupt liggande
spridningsledningar.



Utgångspunkten när man skall bedöma en avloppsanläggning är 
om den på något sätt kan medföra olägenheter enligt Miljöbalken 9 
kap 7§ ” Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand 
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller 
miljö inte uppkommer”. Någon sådan olägenhet har inte påvisats av 
kommunens inspektör.

Att anläggningen funnits i 35 år är i sig inget skäl att underkänna 
anläggningen vilket finns domstolsutslag på.

Anläggningens förmåga att rena avloppsvattnet beror på förutom 
konstruktionen, markens förmåga att binda fosfor. Havs och 
vattenmyndigheten har tagit fram GIS-stöd som består av kartor som 
visar markförhållanden som möjliggör markretention. Om 
anläggningen ligger närmare än 100 meter från närmaste recipient 
skall man göra en riskbedömning om fosfor kan läcka ut och bidra till 
övergödning av recipienten. I detta fall ligger närmaste recipient cirka 
5 kilometer bort och någon påverkan finns inte. Dricksvattenbrunnen 
läge gör också att någon påverkan från avloppsanläggningen inte sker.

Kan man uppnå någon miljönytta med att ställa långtgående krav 
på avloppsanläggningen? Enligt Miljöbalken 2 Kap §7 ” Vid 
bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana 
åtgärder”. De krav som ställs på åtgärder är helt orimliga och kommer 
att medföra stora kostnader som i sig inte ger någon miljönytta.

Enligt VA-guiden producerar ett normalt hushåll med året runt
boende 1 kilo fosfor per år. Som jämförelse kan en svensk leråker 
innehålla 3600 kilo fosfor per ha och bonden brukar gödsla sina åkrar 
med 25 kilo fosfor per ha. I detta fall är det ett fritidshusboende som 
används sporadiskt och kan ge upphov till några hundra gram fosfor per 
år.

Enligt förvaltningslagen 5 §” Myndighet får ingripa i ett 
enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda 
resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som 
behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i 
rimligt förhållande till de olägenheter som kan uppstå”.

J ag hemställer att det godkännande av min avloppsanläggning 
som tidigare har gjorts gäller även nu och inga nya åtgärder vidtas.



De åtgärder som krävs av mig står inte i rimligt förhållande till de
olägenheter som kan antas uppstå.

Kostnaderna för undersökningar som krävs av mig skulle enligt
skrivelsen motsvara kostnaderna för att anlägga en ny infiltration. En
ny infiltration skulle inte vara bättre än den befintliga utan endast
orsaka onödiga kostnader. Skulle det uppstå några problem med
avloppsanläggningens funktion så kommer vi självklart att åtgärda
dem.

Till ledamöter och ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden i
Eksjö

För en tid sedan fick undertecknad ett föreläggande från Eksjö
kommun att göra mycket omfattande undersökningar av min enskilda
avloppsanläggning. Det handlar bland annat om att mäta
grundvattennivån i ett särskilt grundvattenrör under 8 månaders tid. Se
bifogade delegationsbeslut från Samhällsbyggnadsnämnden.

Jag vände mig då till ordföranden i nämnden med en begäran
att det skulle prövas om det var rimligt att ålägga mig så omfattande
undersökningar och kostnader med tanke på att avloppsanläggningen
fungerar klanderfritt och inga olägenheter i form av stopp i avloppet,
lukt eller avloppsvatten som tränger fram. Inga utsläpp sker heller till
något näraliggande vattendrag. Vid kommunens besiktning kunde inte
hellerr konstateras några direkta fel på anläggningen utan endast att
”slamavskiljarenfunktionkan försämras med tiden….Se bilaga.

Jag har av ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden Per
Sixtensson fått ett meddelande att han inte tänker ta upp mitt ärende i
själva nämnden och därför informerar jag er om ärendet. Han hänvisar
bara till möjligheten att överklaga beslutet.

Jag anser att man inte i onödan skall belasta samhällets juridiska
resurser om man kan reda ut felaktigheter i myndighetsbeslut.
Myndighetsbeslut skall alltid vila på saklig grund och då får man inte
spekulera i att en avloppsanläggning är gammal och bara därför inte
fungerar som den ska. I rättsfallet MMD Växjö M 3747- 132014 -02-27
konstaterar domstolen att hög ålder på anläggningenintefår vara
tillräcklig grund för förbud mot utsläpp.

Myndighetsbeslut måste vara teknikneutrala och det är inte



konstruktionen på en avloppsanläggning som skall bedömas utan 
funktionen, dvs. att man klarar kraven på rening av avloppsvattnet.

I mitt fall har man enbart haft tekniska synpunkter på min 
anläggning och det finns i nte e n r ad o m v ilka r eningskrav Eksjö 
kommun har.

Nämnden skall bedöma eventuella miljövinster i förhållande till 
kostnaderna ”proportionalitetsprincipen”. I mitt fall har vi ett totalt 
utsläpp på ett par hundra gram fosfor per år därför att vi använder 
fastigheten som fritidshus.

Varför är det viktigt att ärendet blir föremål för granskning av 
samhällsbyggnadsnämnden? Beslutet har tagits på delegation och i 
detta fall är det helt uppenbart att beslutet vilar på felaktiga grunder 
både vad gällerförvaltningslag och miljöbalken. Men som 
nämndledamot är ni ansvariga även för beslut som har tagits på 
delegation och därför krävs en genomlysning av ärendet så att det 
hamnar på saklig grund och att ingen överklagan behöver ske. Jag vet 
inte om ni har blivit delgivna denna korrespondens som finns i ärendet 
och därför får ni del av den med en förhoppning om att nämnden gör 
en annan bedömning än delegationsbeslutet.
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Umeå kommun

Exempel 4 från Umeå
En fastighetsägare har under lång tid haft ett fritidshus vid kusten

som han har bevistat på somrarna. På grund av ålder så har han drabbats
av olika handikapp som gör att det blir svårt att vistas i sitt fritidshus.
Ett alternativ blir att riva fritidshuset och bygga ett nytt handikappat
fritidshus som möjliggör fortsatt vistelse i fritidshuset.
Byggnadsnämnden sa nej till byggnationen med motiveringen att man
skulle om 6 – 7 år dra ut kommunalt vatten och avlopp till området.
I en skrivelse poängterade fastighetsägaren att det finns sociala skäl
till att bevilja bygglovet. Efter kontakter med ansvarig politiker och
nedanstående skrivelse så beviljade bygglov med en avloppsanordning
bestående av en vakuumtoalett med förbindelse till en sluten tank.
BDT vattnet kunde infiltreras på fastigheten

Skrivelse
Byggnadsnämnden har i sitt förslag till beslut yrkat avslag på

framställan att få riva befintligt fritidshus och nybyggnad av ett
handikappanpassat hus.

Man konstaterar att fastigheten varken ligger inom detaljplan eller
områdesbestämmelser men fastigheten ligger inom A områden för VA
strategin. Att byggnader ligger inom VA strategin betyder att det finns
en planering för utbyggnad av Vatten och Avlopp i framtid

Byggnadsnämnden hänvisar till” 2 kap 5 § plan och- bygglagen
följer att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till”.
Bedömningen av placeringen av huset är redan gjort vid ett tidigare
tillfälle. I förslaget till beslut finns inga synpunkter på det hus som står
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Artikel i Västerbotten Kuriren
HDEBATTARTIKLAR.

(2017-10-14) Boende i kustområden i Umeå kommun kan
tvingas gå från hus och hem. Beslutsfattarna bör tänka om och

där idag ej heller på tänkt nybyggnation. Invändningarna utgår ifrån 
att avloppsfrågan inte går att lösa enligt byggnadskontoret

”Bygglovskontoret bedömer att det ej är lämpligt att anordna 
avlopp på fastigheten eftersom att det skulle innebära en ökning av 
miljöbelastningen på redan känslig recipient”. Avloppsfrågan löses 
genom att en vacuum toalett med tank installeras. Innehållet från 
vacuum toaletten kan med fördel levereras till någon lantbrukare som 
kan använda det som gödsel efter hygienisering. BDT vattnet pumpas 
till en lämplig plats på tomten där det infiltreras. B DT v attnet h ar så 
litet näringsinnehåll att Havs och vattenmyndigheten förslår att man 
inte behöver ta bort fosfor och kväve vid rening. Med andra ord sker 
ingen påverkan på recipienten av gödande ämnen varför det går inte 
att hänvisa till detta skäl

Umeå har en VA strategi som innebär att man succesivt kommer 
att bygga ut VA nätet Byggnadskontoret skriver.” Enligt den antagna 
utvecklingsstrategin för vatten och avlopp ska inga nya bygglov 
beviljas och det bör inte tillkomma nya avloppsanläggningar” Det är 
väl inte möjligt att inga nya bygglov beviljas över huvud taget. I andra 
stycket står ”bör” vilket kan tolkas som att någon bedömning görs och 
i detta fall har byggnadskontoret prövat ärendet med föreslår samtidigt 
att bygglov inte beviljas med hänvisning till en känslig recipient som 
kan påverkas av avloppsvatten. Men i vårt fall kan vi visa på att ingen 
påverkan sker.

I förslaget till beslut står att sakägarna och fastighetsägarna inte är 
hörda och därför har vi informerat beröra som fått ge sitt godkännande 
varför denna punkt inte förhindrar ett beslut i frågan tas

Att på ålderns höst kunna få möjlighet att vistas vid havet skänker 
en livskvalitet. Men för att möjliggöra detta behövs en 
handikappanpassning av boendet och därför måste nuvarande hus rivas 
för att kunna bygga ett nytt funktionellt hus och då går det inte att 
vänta i 10 år innan bygglov beviljas.



skrinlägga planerna på den tänkta storskaliga utbyggnaden av
det kommunala avloppsnätet. Innan kommunen tvingar
fastighetsägare att ansluta måste man undersöka alternativa
lösningar. Enskilda avloppsanläggningar är bra ur
miljösynpunkt.
Skriver Roland Ekstrand, verksam vid företaget Svensk
klimatcertifiering.

Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas att gå från
hus och hem till ingen nytta. I den VA strategi som kommunen
tagit fram redovisar man en utbyggnad av VA genom att inrätta nya
verksamhetsområden.

Alla fastighetsägare som hamnar inom de föreslagna
verksamhetsområdena måste ansluta sig till det kommunala VA nätet
och betala en anslutningsavgift som för närvarande är cirka 150 000
kronor. Är man pensionär och går till banken och vill låna pengar
till denna utgift så kan man få nej beroende på att man har för små
inkomster och då kan alternativet bli att man är tvungen att sälja sitt
hus.

Kommunen hänvisar till Lagen om Allmänna vattentjänster §
6 ”Kommunens skyldigheter att ordna vattentjänster. Om det med
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för viss befintlig
eller blivande bebyggelse.”

Innan kommunen lägger ut nya verksamhetsområden som tvingar
fastighetsägarna att ansluta till det kommunala nätet måste man
undersöka vilka alternativa lösningar som finns. Kommunens
åtaganden blir nödvändiga efter utredning först om inga andra
lösningar finns. De som har enskilda avlopp brukar anklagas för att de
är miljöbovar därför att de kan påverka fosforspridningen till sjöar och
hav.

En infiltrationsanläggning som inte direkt ligger vid sjökanten är
en utmärkt lösning på avloppsproblemet eftersom infiltrationen sker
via mark. Marken har en stor förmåga att binda fosfor (retention) som
man tyvärr inte räknar med när man bedömer avloppsanläggningens
påverkan på miljön.



Den mängd fosfor från ett enskilt hushåll som har blandat avlopp 
(vattentoalett och BDT – Bad, Disk och Tvätt)  rör sig om cirka 1 kilo 
per år. Har man endast BDT så är det så litet som 100 gram. Som 
jämförelse kan en svensk leråker innehålla 3 600 kilo fosfor per hektar 
som kan läcka till sjöar.

I en enskild infiltrationsanläggning a vdödas effektivt 
mikroorganismer och även läkemedelsrester av jordpartiklar. I 
reningsverk med direktutsläpp till sjöar och andra recipienter kan 
patogena mikroorganismer och läkemedelsrester gå rätt igenom 
reningsverket.

Det begrepp som kommunen hänvisar till för att kräva anslutning 
till det kommunala VA nätet är att enskilda anläggningar orsakar 
övergödning.

Övergödning av sjöar och hav har blivit ”kejsarens nya kläder” 
som motiverar vad som helst. I Umeås fall så kan man konstatera 
att hela Bottenviken är näringsfattig och det gäller också många 
vattendrag och sjöar som har blivit oligotrofa (näringsfattiga).

Själva ordet övergödning leder tanken till att det finns för mycket 
näring i vattenförekomster som leder till algblomningar. Men 
algblomningar förekommer också i näringsfattiga vatten. 
Övergödning är den grund för att vidta åtgärder som leder till 
anslutning till det kommunala VA nätet.

Man borde åtminstone ha en vetenskaplig grund för sitt agerande. 
Vad man i stället borde fokusera på är levande hav, sjöar och vattendrag 
där det finna en balans mellan växtplankton –  djurplankton –  småfisk 
och större rovfiskar.

Bristen på näring är den främsta orsaken till att antalet fiskar 
minskar i vattendrag och sjöar. Fritidsfiske kan bli en stor inkomstkälla 
om man satsar på turism men då krävs att man skapar förutsättningar 
för fiskens tillväxt.

Alternativet till en storskalig utbyggnad av avloppsnätet är att 
ta vara på den näring som hamnar i våra toaletter genom att införa 
vakuumtoaletter för att minska vattenmängden. Toalettvattnet samlas 
upp och hygieniseras varefter det kan spridas som gödsel på åkrarna.

Vi har ett nationellt miljömål att 60 procent av den fosfor som 
hamnar i vårt avlopp skall tillbaka i ett kretslopp och toalettvattnet



innehåller både fosfor och kväve som växterna kan ta upp. I det
kommunala reningsverket som producerar slam används
fällningskemikalier som gör att fosforn endast kan frigöras till 10
procent om detta används som gödning på åkrarna.

Beslutsfattarna i Umeå bör tänka om och skrinlägga planerna på
den tänkta storskaliga utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet.

Enskilda avloppsanläggningar är bra ur miljösynpunkt. Finns
enskilda anläggningar som inte fungerar så måste det givetvis åtgärdas.
Alternativa avloppslösningar finns som borde utredas ordentligt – så
slipper fattiga pensionärer drabbas och Umeå kommun kan spara
hundratals miljoner samtidigt som man kan angripa problemen med
näringsbristen i vattendragen som gör att mängden fisk minskar.

Levande sjöar och hav är målet som man kan nå om man tar
vetenskapen till hjälp

Roland Ekstrand
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Havs och Vattenmyndighetens föreskrifter

Havs och Vattenmyndighetens föreskrifter
Havs och vattenmyndighetens allmänna råd om små

avloppsanordningar för hushållsspillvatten reglerar
avloppsanläggningar dimensionerade upp till 25 personekvivalenter
och utgår från lagstiftningen. I föreskrifterna anges följande;

”Den kommunala nämnden bör i varje enskilt fall relatera
skyddsåtgärder beträffande hälso- och miljöskydd för den
enskilda anordningen till normal eller hög skyddsnivå.
Bedömningen av vilken skyddsnivå som behövs bör göras
utifrån naturgivna och andra förutsättningar för området ifråga”.

Även förhållanden på fastigheten bör beaktas. Här poängteras att
varje anläggning är unik och skall bedömas utifrån lokala förhållanden.

Nu finns GIS stöd som består av kartor som beskriver de lokala
förhållanden angående markens beskaffenhet för att ta emot
avloppsvatten. Dessa kartor har i vissa fall en detaljeringsgrad på 10
gånger 10 meter.

På den enskilda fastigheten bör finnas detaljerade uppgifter om
markstruktur som skall finnas med i bedömningsunderlaget.

Markens retentionsförmåga (kapacitet att binda fosfor) är en
avgörande faktor för den skyddsnivå som fastställs för aktuell
avloppsanläggning.

I allmänna råden finns också grundkrav på anordningen och här
tas även upp behovet av hälsoskydd som gör att man inte sprider
sjukdomar I avsnittet miljöskydd punkt D står följande:

”Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 %
reduktion av fosfor (tot-P)”.
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Detta innebär att avloppsanläggningen skall ta bort minst 70 % av 
den fosfor som finns i avloppsvattnet.

Frågan blir hur man kan mäta fosforreduktionen om man inte har 
ett minireningsverk som mäter fosforhalten i ingående vatten och hur 
mycket fosfor som finns kvar i det utgående vattnet.

Praxis idag är att man anser att en enskild avloppsanläggning som 
har en trekammarbrunn med efterföljande markbädd för infiltration 
uppnår kravet på 70 % reduktion av fosfor fast man inte gör en 
mätning.

Det man vet är att marken binder fosfor genom mark retention i 
anslutning till utsläppspunkten och att växter och träd tar upp fosfor. 
Skulle man skärskåda kravet på att alla avloppsanläggningar skall ta bort 
minst 70 % fosfor så kommer det troligtvis att diskvalifisera alla typer 
av markinfiltration av avloppsvatten.

LRF anser att 25 % fosforreduktion är fullt tillräcklig.
Frågan är varför man satt ett så högt krav när det inte finns någon 

vetenskaplig grund för att fosfor från enskilda avloppsanläggningar 
skulle ha någon stor miljöpåverkan.

Enligt beräkningar så ger ett normalhushåll med vattentoalett ett 
utsläpp på ett kilo fosfor per år och det upplevs som orimligt att ha dessa 
krav när det kan handla om några hundratal gram som skall tas bort 
extra. Som jämförelse kan en svensk leråker innehålla 3600 kg fosfor 
per ha eller lantbrukaren som ofta gödslar sina åkrar med 25 kg fosfor 
per ha och år för att grödan skall växa optimalt. Vissa kommuner kräver 
att nya avloppsanläggningar skall förses med fosforfälla. I en artikel i 
Katrineholms kuriren belyser jag problemet med fosforfällor.
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Artikel i Katrineholmskuriren ang
fosforfälla

Artikel i Katrineholmskuriren
”Kontraproduktiva miljöinsatser.
När fastighetsägare i Katrineholms kommun vill anlägga enskilda

avlopp kommer ofta kravet på att man måste anlägger en fosforfälla
i sin avloppsanläggning. Denna fosforfälla består av en stor säck som
väger flera hundra kilo med material som skall binda fosfor. För att
hantera denna säck behövs en kranbil som kan lyfta säcken och
transportera den till någon uppläggningsplats. I och med att fosforfällan
räknas som hushållsavfall har kommunen skyldighet att byta ut den när
man anser att det behövs. Vad gör man med materialet i fosforfällan
som inte får läggas på deponi?

Men varför ställer man miljökrav som inte har någon betydelse
utan bidrar till att vi ökar miljöbelastningen? En tänkbar förklaring är
att man inte vet vad det handlar om. Ett normalt hushåll ger upphov
till cirka 1 kilo fosfor per år. En tredjedel av fosforn finns i fekalierna
som hamnar i trekammarbrunnen och som töms varje år. Alltså kan det
finnas 600 gram fosfor kvar som skulle kunna avskiljas i fosforfällan.
Som jämförelse kan en svensk leråker innehålla 3600 kilo fosfor per ha
eller bonden som sprider drygt 20 kilo fosfor per ha på sin åker för att få
en bra skörd. Om man inte har fosforfälla så kommer marken att binda
fosfor genom markretention på alla anläggningar som har infiltration i
marken.

Men huvudfrågan är att kravet på att en fosforfälla ska installeras
innebär att man tror att man gör en miljöinsats. Gör man en
livscykelanalys där man har med framtagning av materialet i
fosforfällan, transporter av tunga säckar som måste ske med kranbilar
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Roland Ekstrand
Svensk Klimatcertifiering ”

Mark och miljödomstolen i Nacka har i en dom Mål nr 6652 –
17 undanröjt Nyköpings Miljönämnds beslut att kräva fosforfälla på
enskilda avlopp med motiveringen att en fosforfälla inte bidrar till att
man upprätthåller kretsloppsprincipen på fosfor i avloppsanläggningen

När det gäller kretsloppsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken har
nämnden anfört att fosfor är en ändlig resurs som i möjligaste mån
bör återföras till kretsloppet och att så inte sker när fosfor fastläggs
i en infiltration. Därför bedömer nämnden att infiltration utan extra
fosforreningssteg inte uppfyller kretsloppskravet. Klagandena har
anfört att fosfor kommer att återföras till kretsloppet genom
markretention. Domstolen skriver i sin motivering:

”I kap 2 5 § miljöbalken anges bl. a att alla som bedriver en
verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla mer råvaror och energi
samt utnyttja möjligheterna att återvinna avfall Domstolen konstaterar
att möjligheten att återvinna fosfor genom uppsamling i ett extra
fosforreningssteg på det sätt som nämnden förespråkar, förutsätter att
det finns ett system för insamling av fosforn, omhändertagande/lagring
och avsättning i syfte att uppnå ett ändamålsenligt nyttiggörande. I
annat fall finns risk för att krav på extra fosfor reningssteg enbart
bidrar till en negativ påverkan på miljön och motverkar kravet i samma
bestämmelse om att hushålla med råvaror och energi ( t.ex. brytning
och tillverkning av filtermaterial samt transporter). Det är inte heller
nödvändigtvis så att miljönyttan att samla upp fosforn i en
förhållandevis liten skala överväger den energiåtgång och de kostnader
som kan komma att krävas till följd av uppsamlingen. Mot denna
bakgrund och utifrån utredningen i målet får det anses förenligt med 2
kap 5 § miljöbalken att inte ställa krav på extra fosforreningssteg i detta
fall”.

Domstolen konstaterar att den organisation som Nyköpings

och kvittblivning av det använda materialet i fosforfällan. Totalt 
handlar det om många tusenlappar för att ta bort några gram fosfor. 
Här är ett exempel på missriktad miljöinsats som man med det snaraste 
borde avveckla.



kommun har för att samla upp material från fosforfällorna inte bidrar
till att skapa ett kretslopp på fosfor.

Nyköpings kommunhar överklagat Mark och miljödomstolens
dom till Mark och Miljööverdomstolen och hävdar fortfarande att
man har kretslopp på fosfor för nu påstår man att man har en metod
som innebär att man använder en fällningskemikalie som tillsätts i
trekammarbrunnen och slammet som bildas kommer att transporteras
till kommunens reningsverk när man tömmer trekammarbrunnen.
Slammet från de enskilda avloppen blandas med kommunens övriga
slam som produceras i reningsverket. Om slammet kan spridas på
åkermark är helt beroende på vad det innehåller. En statlig utredning
undersöker om man över huvud taget skall tillåta spridning av
avloppsslam på åkrar. Redan idag finns det ett motstånd mot spridning.
I och med att det finns stora tveksamheter att använda slam från
enskilda avlopp så går det inte att hävda att man har ett kretslopp
anpassad metod att återvinna fosfor.
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Miljöbalken

2 Kap 5 § Miljöbalken
Kretslopp och hushållning, hantering av restprodukter.
”Kommunen bör skapa förutsättningar för att hushållsavfall

som utgöres av avloppsfraktioner nyttiggöres, exempelvis genom
att inrätta system för insamling, behandling och lagring samt
överlåtelse till jordbrukare, eller genom att vägleda om nyttig
görande på den aktuella fastigheten med vidmakthållande av
hygien och minimering av potentiell smittspridning.”

Det går att nyttiggöra toalettfraktionen om man avskiljer den till
en sluten tank.

Om man använder en vanlig toalett blir mängden vatten i
förhållande till urin och fekalier så stort att man bör blanda in någon
annan fraktion för att höja TS- halten (torr substans).

Har man däremot en vacuum toalett så minskar mängden vatten
till cirka en halv liter per spolning vilket betyder att fosfor och kväve
som finns i toalettavfallet går att använda till gödning på
jordbruksmark.

Tyvärr förstörs denna resurs ofta för när man hämtar
avloppsfraktionen från vacuum toaletterna så körs det till vanliga
reningsverk där det blandas med det vanliga avloppsvattnet. Vid all
nybyggnation kan kommunerna kräva att man installerar vacuum
toaletter och att toalettavfallet samlas upp för att spridas på
jordbruksmark efter hygienisering.

2 kap 7 § Miljöbalken
Avvägning i det enskilda fallet
”Vid bedömning av om det är orimligt att vidta försiktighetsmått

enligt 2 kap 3§ MB för en anordning bör bl.a. följande beaktas
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1. Om avloppsanordningen redan är inrättad i enlighet
med tillståndet och om den fungerar som det
ursprungligen var avsett; exempelvis kan krav på
långtgående fosforreduktion bli orimligt
kostnadskrävande i förhållande till den miljönytta som
en uppgradering av en i övrigt väl fungerande
anordning skulle medföra;
2. Utsläppets mängd och sammansättning i förhållande
till omgivningens känslighet;
3. Om det är fråga om lokalisering i ett mycket glest
bebyggt område t.ex. norra Norrlands inland eller
annan del av landet med liknande förhållande.
4. Vid bedömning av krav på kvävereduktion om de
kommunala reningsverken i området saknar särskilda
krav på kvävereduktion och nitrathalten i grundvattnet
är låga.

Vid bedömningen av om det är orimligt att uppfylla
funktionskraven avseende kretslopp bör följande beaktas;

1. Om de åtgärder som kraven förutsätter är i tekniskt
hänseende krävande för den enskilde;
2. Om det saknas förutsättningar att på lång sikt
nyttiggöra avloppsfraktionerna”

Kommentarer (Roland Ekstrand):
Under lång tid har det funnits föreskrifter om hur man skall rena

avloppsvattnet genom markinfiltration och här kan man gå tillbaka
till det tillstånd som har beviljats för att utröna hur anläggningen är
konstruerad och göra bedömningen om den har förutsättningar att
klara dagens krav.

Generellt gäller att man bör godkänna gamla avloppsanläggningar
om de inte är helt uppenbart att de inte fungerar.

Man får inte underkänna en avloppsanläggning enbart på grund
av att den är gammal. ”Krav på långtgående fosforreduktion kan bli
orimligt kostnadskrävande i förhållande till den miljönytta som en
uppgradering av en i övrigt fungerande anordning kan medföra”

Det är orimligt att som man gör i många kommuner kräva
ombyggnader på avloppsanläggningar som kostar 100 000 kronor



och där miljövinsten blir borttagande av 1 kg fosfor som är det
normala utsläppet från en normalfamilj. Det duger inte att bara säga
att åtgärderna är rimliga utan att göra en analys av kostnaderna i
förhållande till miljönyttan. Om man gjorde denna analys så skulle
tusentals ärenden falla bort. Länsstyrelser och Mark och miljödomstolar
skulle också slippa massor av arbete.

Enligt punkt två så skall ”utsläppets mängd och sammansättning i
förhållande till omgivningens känslighet”.

Vilka mängder avloppsvatten som skall behandlas beror på om
utsläppet sker från permanentboende eller från fritidshus, vilket betyder
att mängden näringsämnen kan variera. Speciellt i fritidshusområden
finns ofta en sluten tank för toalettvattnet som transporteras till
reningsverk där det behandlas.

Kvar finns BDT vatten som kan infiltreras i marken utan problem
för fosfor och kväve är borttaget och finns i toalettfraktionen.

Släpps BDT vattnet ut i en näraliggande recipient bör halten
BOD (syreförbrukande ämnen) kontrolleras. Finns inga recipienter
(sjöar eller vattendrag) inom 100 meter från utsläppspunkten av
avloppsvattnet så kan man räkna med marken genom retention binder
den fosfor som finns i avloppsvattnet.

För att få ytterligare information kan man använda GIS-stödet
som består av kartor som visar marksammansättningen och det kan
kompletteras med lokala uppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för
att kunna göra en relevant bedömning av markens förutsättningar att
ta emot avloppsvattnet utan att det skadar den närmaste miljön.

Funktionskrav avseende kretslopp och hushållning är orimliga
att ställa om de är tekniskt krävande för den enskilde och om det
saknas förutsättningar att på lång sikt nyttiggöra avloppsfraktionerna.
Ett exempel på sådana krav är att kommuner kräver att man installerar
en fosforfälla som består av en kalkfiltersäck som skall bytas varje år
utan att man kan nyttiggöra bundet fosfor.
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Hur tolkas lagstiftningen

Hur tolkas lagstiftningen
Om Havs och vattenmyndighetens föreskrifter som utgår från

Miljöbalken, skulle vi kunna undvika många problem.
Enligt 2 Kap. 7 § miljöbalken

”Enligt punkt 1” Om avloppsanordningen redan är inrättad i
enlighet med tillståndet och den fungerar som det ursprungligen
varavsett ”.

Här gäller det studera det ursprungliga tillståndet som i många fall
kan ha utfärdats för många år sedan. Man kan bli tvungen att titta i
kommunens arkiv om vilka uppgifter som finns där. Det är inte säkert
att fastighetsägaren om det har varit ägarbyten har det ursprungliga
tillståndet.

Det är rimligt att miljöinspektören tar reda på var det står i det
ursprungliga tillståndet innan man agerar. Ofta innehåller tillståndet en
trekammarbrunn med efterföljande markbädd och fungerar den enligt
tillståndet så ska den godkännas. Att den är gammal är i sig inte skäl att
underkänna den enligt en dom i Mark och miljödomstolen

Enligt punkt 2 ”Utsläppets mängd och sammansättning i
förhållande till omgivningenskänslighet”

Gäller det permanent boende så blir mängden avloppsvatten större
än om det gäller ett fritidshus. Storleken på mängden fosfor som
kommer från en familj som bor året runt i sin villa blir ungefär ett kilo
fosfor.

Rör det sig om ett fritidshus så kan det röra sig om några hundratal
gram. På många fastigheter har man en sluten tank dit toalettvattnet
leds. Innehållet i tanken hämtas av en tankbil som kör det till något
reningsverk där det blandas med övrigt avloppsvatten.
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På några ställen behandlar man innehållet från slutna tankar som 
en våt kompost vilket betyder att man efter hygienisering sprider 
toalettavfallet på jordbruksmark.

Har man vakuumtoaletter som spolas med minimalt med vatten 
så blir toalettavfallet än mer värdefullt att spridas på åkermark för 
koncentrationen av fosfor och kväve är högre än i vanligt toalettavfall.

Tyvärr transportera i många falls även detta toalettavfall till ett 
vanligt reningsverk där det blandas med övrigt avloppsvatten.

Separerar man toalettavfallet för sig och utsläppet från fastigheten 
enbart består av BDT vatten så minskar halten fosfor och kväve och 
kravet på mätning av näringsinnehåll bortfaller.

Har man direktutsläpp av BDT vatten i någon recipient bör man 
kunna redovisa utsläppen av BOD (syre förbrukande ämnen).  
Omgivningens känslighet betyder att marken måste kunna ta emot 
avloppsvattnet och att det går att infiltrera det i marken. Består marken 
av enbart lera så kan det bli problem med infiltrationen.

Enligt punkt 3”Om det är fråga om lokalisering i ett mycket 
glest bebyggt område t.ex. norra Norrlands inland med liknande 
förhållanden”

Gles bebyggelse där man inte påverkar några näraliggande 
recipienter behöver inte krav på att man skall ta bort fosfor och kväve 
som i andra delar av landet.

Enligt punkt 4”Vid bedömning av krav på kväve reduktion 
om de kommunala reningsverken i området saknar särskilda 
krav på kvävereduktion och nitrathalten i grundvattnet är låg.

Sker inte utsläppet av avloppsvatten direkt till någon recipient som 
är känslig för kvävepåverkan behövs inte någon speciell anordning 
för kvävereduktion. Är recipienten däremot känslig för ytterligare 
kvävetillförsel kan minimireningsverk vara en bra lösning där man 
reducerar mängden kväve.

Vid bedömning av om det är orimligt att uppfylla 
funktionskraven avseende kretslopp bör följande beaktas.

Enligt punkt 1” Om de åtgärder som kraven förutsätter är ur 
tekniskt hänseende krävande för den enskilde”.

Mängden fosfor från ett normalhushåll är så litet att det inte lönar 
sig att försöka återvinna. Den fosfor som finns i avloppsvattnet tas upp



av träd och växter i närheten av utsläppet och det kan betraktas som
att de ingår i ett kretslopp därför att fosfor är ett näringsämne som kan
tillgodogöras.

Om man väljer minireningsverk så kräver det kompetens vid
installation och drift som vanliga fastighetsägare inte har.
Minireningsverket kräver kemikalier som skall tillverkas och el till
driften som gör att ur ett kretsloppsperspektiv är sämre än infiltration.

Enligt punkt 2” Om det saknas förutsättningar på lång sikt
nyttiggöra avloppsfraktionerna”.

Har man en vakuumtoalett och toalettvattnet leds till en sluten
tank så går det att nyttiggöra toalettfraktionen om man har en
organisation som hämtar den och att man hygieniserar avfallet innan
det sprids på åkermark. Många lantbrukare skulle kunna använda
denna typ av toalettavfallet. Det innehåller både kväve och
lättillgängligt fosfor som växterna behöver.

Idag finns vissa begränsningar att sprida humant toalettavfall på
åkermark Slam från slutna tankar transporteras till reningsverk där
det blandas med övrigt avloppsvatten och man sätter till en
fällningskemikalie för att binda fosfor som binder fosfor så hårt att
växterna har svårt att kunna ta upp fosforn när den sprids på åkermark.

Slam från reningsverk som används som gödsel är ifrågasatt för att
det innehåller många föroreningar och kan komma att förbjudas.
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Vägledning ur avloppsträsket

Skrivelse till Havs och vattenmyndigheten.
Framtagen ”lathund” ger vägledning ur avloppsträsket
I samband med debatten i Svenska Dagbladet om enskilda avlopp

i somras blev jag medveten om hur olika kommunerna tolkar det
nuvarande regelsystemet för enskilda avlopp.

Vissa kommuner krävde långtgående rening av avloppsvattnet
från anläggningar som låg kilometervis från närmaste recipient.

Andra kommuner kräver fosforrening på BDT vatten.
En tredje variant var att man måste ta bort mikroorganismerna i

avloppsvattnet innan det nådde närmaste sjö fast det inte fanns någon
anmärkning på badvattnet i sjön.

Men det allvarligaste är när kommuner utvidgar sina
verksamhetsområden för VA utan att föra en dialog med de drabbade
och utan att förklara varför kommunens system skulle vara bättre än de
enskildas.

Det borde finnas ett krav på att alla som kommer att hamna
inom det kommande verksamhetsområdet borde få en information om
vad som är på gång. De måste också ges rimliga förklaringar varför
samhället måste ta över vatten- och avloppshanteringen och när skälen
är dunkla ska man ges möjlighet att få sin sak prövad.

I många fall kan man hitta avloppslösningar som inte kräver att
man skapar ett nytt verksamhetsområde. Ett minimikrav är att
kommunen prövar om andra lösningar är möjliga Att hamna inom
ett nytt verksamhetsområde betyder att man måste betala en
anslutningsavgift som kan kosta flera hundra tusentals kronor vilket
inte pensionärer med små inkomster har möjlighet att betala. Jag förstår
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att människor känner sig rättslösa när de drabbas av ett 
myndighetsbeslut som de inte haft någon möjlighet att påverka.

Av någon anledning är de enskilda avloppen blivit beskyllda för 
att vara en stor miljöbov och att de kommunala reningsverken renar 
vattnet mycket bättre. Detta är dock helt fel. Små avlopp har typiskt 
sina utsläpp till mark som ger ett viktigt skydd mot utsläpp i 
recipienter. De stora reningsverken släpper däremot ut sitt vatten direkt 
i vattenrecipienten ofta intill de vattendrag där människor bor.

Att fosfor i avloppsvattnet från små anläggningar med utsläpp till 
mark inte har en chans att nå närmaste recipient verkar sakna betydelse. 
Otydligt regelverk och brist på nationell vägledning har inneburit fritt 
fram för tyckande i kommunerna.

Inte sällan ser man att helt orimliga krav ställs på enskilda små 
anläggningar, krav som aldrig skulle vara möjliga att ställa till en 
kommunal huvudman.

Människor som söker tillstånd för sina avloppsanläggningar förstår 
inte myndigheternas agerande när det är” hugget som stucket” vad 
beslutet kan bli. Att mötas av argumentet ”du får väl överklaga beslutet 
om du inte är nöjd” rimmar illa med att vi skall hushålla med våra 
juridiska resurser.

Det brådskar att hjälpa sökande privatpersoner och beslutande 
myndigheter att bedöma om presenterade avloppslösningar är hälso-
och miljömässigt godtagbara.

Av en tillfällighet hittade jag dokumentet
”Bedömning av självrening vid prövning av små avlopp –

fosfor och smittskydd. Verktyg”. Här finns den dokumentation som 
sökande av godkännande av avloppslösning behöver för att kunna 
presentera det bästa alternativet.

Även kommunernas tjänstemän och politiker får här ett underlag 
till beslut som kan vila på vetenskaplig grund och inte ett allmänt 
tyckande.

Den dimension som är ny är att man beaktar markens självrenande 
förmåga genom att fastlägga och omsätta olika typer av föroreningar 
i avloppsvattnet t ex smittämnen, organiska föreningar och 
näringsämnen. När man bedömer en avloppsanläggning måste det ske 
utifrån en samlad bedömning av Verksamhetsutövarens önskemål,



Platsens förutsättningar och känslighet och Formella krav.
Förslaget till grundskydd tar upp de parametrar som måste finnas

vid bedömningen av avloppsanläggningen.
Lathunden slår fast att skyddet av grundvatten och

dricksvattentäkter är det mest primära vid prövning av enskilda
anläggningar. På samma sätt som vi skyddar vattentäkter genom att
avdöda smittämnen i mark kan vi också skydda våra ytvatten från
övergödning. Lathunden framhåller också att våra sjöar är olika
känsliga för tillförsel av fosfor och där ett vattenmagasin i Norrland
skulle må bra av ökad fosfortillförsel medan en klarvattensjö eller
avsnörd havsvik är känslig för ytterligare fosfortillförsel.

En mycket viktig sak som myndigheter idag ofta glömmer är
att de krav som ställs inte får vara orimligt dyra. Marginalkostnaden
för att t ex uppnå det myndigheterna kallar ”hög skyddsnivå” uppgår
inte sällan till många 10000- tals kronor räknat per kilogram borttaget
fosfor. Lathunden ger här en bra vägledning för hur miljönytta och
ekonomisk rimlighet kan vägas mot varandra.

Vilken typ av reningsanläggning skall man då välja ex
markbaserad eller minireningsverk är beroende på platsens förmåga att
rena avloppsvattnet.

Gamla anläggningar som fortfarande fungerar på ett bra sätt kan
lämnas därhän, nya anläggningar i första hand bedöms efter deras
placering.

Till sist är de sammanfattade råden till fastighetsägare eller
handläggare oumbärliga redskap för att göra bedömningar som
människor förstår.

Det är ur rättssäkerhetsaspekt viktigt att man förstår vad man
skall ta hänsyn till när man gör en ansökan om installation av en
avloppsanläggning. Samtidigt kan handläggare på kommun redovisa
på vilken grund man har fattat beslut.

Havs och Vattenmyndigheten bör enligt mitt förmenande kunna
godkänna dokumentet ”Verktyg” som sedan skulle kunna skickas ut till
kommunerna som ett stöd i behandling av ansökan om godkännande
av avloppsanläggningar.

Roland Ekstrand
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Havs och Vattenmyndighetens skrivelse
om BDT vatten

Havs och vattenmyndighetens skrivelse om BDT vatten
Många fastigheter har sitt toalettavlopp anslutet till en sluten tank

vars innehåll hämtas och körs till något reningsverk. Kvar blir BDT
vatten som ofta infiltreras i marken och det är harmlöst därför att
näringsämnena är borttagna.

I kommuner där BDT vattnet efter rening släpps ut direkt i en
recipient finns krav på att man skall förutom BOD halten i
avloppsvattnet också redovisa fosfor, kväve och bakteriologisk status.
Om detta krav är berättigat är föremål för prövning i en länsstyrelse.

Hur mycket behöver avloppsvatten från bad, disk och tvätt renas?

Avloppsvatten från ett hushåll består normalt av toalettavloppsvatten
och bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT). Toalettavloppsvattnet
innehåller mycket näring och smittämnen men relativt lite vatten.
BDT-avloppsvattnet innehåller lite näring och lite smittämnen men
mycket organiskt material och vatten. Risken för smittspridning
genom kontakt med BDT-avloppsvatten är mellan 100-1 000 gånger
mindre jämfört med toalettavloppsvatten.

En bedömning av vilken rening som krävs ska alltid göras i det
enskilda fallet, då det är lokala förutsättningar som påverkar vilka
skyddsåtgärder som krävs för att minimera risken för olägenheter för
människors hälsa och miljön. En BDT-avloppsanläggning bör kunna
bryta ned organiskt material, reducera bakterier och motverka
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luktolägenheter. Kraven ska som alltid vara ekonomiskt rimliga i 
förhållande till risken samt nyttan för hälsan och miljön.

En utgångspunkt för vilka krav som kan ställas för en 
avloppsanläggning är Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 
om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17).  
Råden är inte juridiskt bindande och det kan naturligtvis finnas lokala 
förhållanden eller omständigheter som möjliggör avsteg i enskilda 
ärenden. Prövningsmyndigheten ska bedöma hushållets totala utsläpp.

Om toalettavfallet tas om hand utan utsläpp så har ungefär 90 
% av kvävet, 90 % av fosforn och 40 % av BOD:n avskilts från 
avloppsvattnet jämfört med om toalettavloppsvatten skulle ha släppts 
ut. En hög reduktion av smittämnen har också uppnåtts. För att uppnå 
samma procentuella reduktion för en BDT-avloppsanläggning som 
för en anläggning där allt avloppsvatten är påkopplat behöver BDT-
avloppsvattnet renas till 80 % enbart med avseende på BOD. En 
anläggning för enbart BDT-avloppsvatten ska också kunna uppfylla 
erforderlig skyddsnivå med avseende på hälsoskydd.

Enligt Hav:s allmänna råd bör den dimensionerande belastningen 
för ett hushåll grunda sig på ett antagande om lägst fem pe och 
åretruntboende om det inte finns starka skäl mot detta. Det finns alltså 
möjlighet för den kommunala nämnden att vid krav på dimensionering 
i det enskilda fallet ta hänsyn till fastighetens standard med avseende på 
VA-installationer, vattenförbrukning, och så vidare.

Publicerad: 30 januari 2017 
Uppdaterad: 3 oktober 2017
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Lag om viten

Lag om viten
Syftet med vite är att förmå den som har en miljöfarlig verksamhet

att åtgärda den för att man inte skall riskera människors hälsa och
skador på miljön. Är en gammal avloppsanläggning som bevisligen
inte har någon större påverkan på den lokala miljön ett så stort miljöhot
att man måste till gripa en så integritetsskapande åtgärd som ett
vitesföreläggande.

Många kommuner tillämpar slentrianmässigt vitesföreläggande
samtidigt som de underkänner en avloppsanläggning. Ett belopp på
50000 kronor är en vanlig summa som drabbar många inom ett område
vilket bevisar att någon prövning har inte skett i det enskilda fallet.
Vad är det för faktorer som bestämmer storleken på vitesbeloppet?
Vilken undersökning görs för att bedöma fastighetsägarens
betalningsförmåga.

Enligt § 3” När ett vite föreläggs skall det fastställas till ett
belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens
ekonomiska förhållanden och till omständigheter i övrigt som
kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat
med vitet”.

Miljönämnderna utnyttjar sin maktställning genom att hota med
att ansöka om vitesföreläggande om man inte följer kommunens
förslag till åtgärder. Vitet utdöms fast man har en pågående dialog

om lämpliga åtgärder. Fastighetsägare känner sig ofta tvingade att följa
miljönämndernas förslag, man vill inte riskera att få betala ett högt
vitesbelopp. Även länsstyrelser och Mark och miljödomstolar brukar
anse att föreslaget vitesbelopp är rimligt utan att förklara varför.
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Enligt § 9 ”Har ändamålet med vitet förlorat sin betydelse 
skall vitet inte dömas ut”.

När fastighetsägarna har vidtagit åtgärder som har krävts av 
miljönämnden kan ärendet fortfarande ligga som beredning hos 
någon överklagande instans och då är det rimligt att vitesföreläggandet 
tas bort.
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Vetenskapliga grunder

Vetenskapliga grunder
Varför har denna häxjakt på fastighetsägarna som har gamla

avloppsanläggningar som man tycker fungerar i och med att inga
synliga problem finns och inte heller några luktproblem startats?

Jakten på att hitta varje gram fosfor som kommer från
avloppsanläggningar har fått orimliga konsekvenser när kunskapsläget
är förvirrat.

Vilken betydelse har fosfor och kväve i kretsloppet?
Fosfor är inte en ändlig resurs. Det finns ingen brist på fosfor, det

handlar om är hur lätt det är att bryta den och vad priset blir.
Fosfor
Fosfor tillhör de 10 vanligaste grundämnen i jordskorpan och

det finns oerhörda mängder i berggrunden. Cirka 0,12 % av den
tillgängliga delen av jordskorpan består av fosfor. Det innebär att det
finns cirka 10 ton fosfor per hektar ner till 1 meters djup.

I matjordslager finns cirka 2500 kilo fosfor. Fosfor som frigjorts
genom erosion och vittring har förts till havet under år miljarderna och
utgör en enorm fosforreserv.

Fosforhalterna i havsvattnet är ca 70 mg per ton. På botten finns
fosforklumpar som kallas fosforit. Ren fosfor framställs av sådana
havsavlagringar.

I Sverige innehåller järnmalmen i Norrland 1 % fosfor som apatit.
1 kubikkilometer av denna redan uppbrutna järnmalm skulle innehålla
grovt räknat 10 miljoner ton fosfor vilket räcker till Sveriges behov av
konstgödsel i 500 år.

Fosfor som tas upp i växterna förstörs inte utan följer med dessa
och hamnar i jorden när växten förmultnar. Om den blir föda för
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människor eller foder för djur hamnar fosforn i urin och avföring. I det 
gamla jordbruket återfördes fosforn i stallgödsel och i människans urin 
och avföring direkt till odlingsmarken.

Fosforn finns i  t vå f ormer d els d en s om o fta ä r b unden till 
aluminium och järn som finns i stora mängder dels den lätt tillgängliga 
som finns i vår avföring och i stallgödsel.

När vårt avloppsvatten som innehåller fosfor får kontakt med 
marken så får vi en snabb omvandling till den bundna formen vilket 
betyder att den inte kan vandra till recipienter som ligger mer än 
hundra meter bort.

Kväve
Denitrifikationen tar bort växttillgängligt kväve i vattnet (nitrat o 

ammonium) då blir det ett överskott av fosfater i vattnet.
Vanliga alger kan inte växa pga att kvävet tagit slut för dem. 

Då kommer kvävefixerande blågröna alger (även kallat cyanobakterier)  
och tar hand om överskottsfosforn.

Kväve klarar de blågrön algerna själva genom att liksom ärtväxter 
på landbacken utnyttja kvävgas som kvävekälla, vilket andra alger inte 
kan (kvävgas löser sig i vattnet precis som syre gör).

Mängden fosfor avgör algnivån, mängden kväve avgör om det 
kommer att finnas blågröna alger och i så fall hur mycket.

Övergödning av sjöar
Ett argument som ofta används är att man måste ta bort fosfor för 

att inte skapa övergödning av sjöar. Ligger recipienten längre bort än 
hundra meter från utsläppspunkten så finns knappast någon påverkan 
alls.

Tillväxten av cyanobakterier som orsakar algblomning beror till 
största delen på obalans mellan fosfor och kväve, vilket talar för att 
kväve tillförsel inte är problematiskt. Algblomningen från 
cyanobakterierna orsakar syrebrist i sjöar när de dör och faller till 
botten och då bildas svavelväte som effektivt f rigör fosfor som finns i 
bottensedimenten och så startar en ny obalans som kan medföra syrefria 
bottenområden.

Ett annat problem är att näringstillförseln till våra sjöar minskar så 
sjöarna blir oligotrofa (näringsfattiga)  och får svårt att producera fisk. 
Motsatsen är näringsrika sjöar som håller på att dö på grund av för stor



näringstillförsel och här blir receptet att tråla bort vitfisk som braxen
och mört och skörda vattenväxter. Ett bra exempel på restaurering av
en sådan sjö är Hornborgarsjön.
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Bedömning av markretention

Bedömning av markretention
Havs och Vattenmyndigheten har tagit fram” GIS-stöd för små

avlopp” som en hjälp till kommunerna att kunna bedöma små avlopps
påverkan på recipienter i dess närhet.

GIS – stödet utgörs av kartor som visar resultatet av
riskbedömning för påverkan på recipient till följd av belastning från ett
tillkommande avlopp.

Kartorna har tagits fram genom riskvärdering av de kriterier
lagstiftaren anvisar om för bedömning av hög skyddsnivå, utifrån
miljökvalitetsnormer för ytvatten samt retentionsfaktorer som i
nationella utredningar bedöms vara en viktig faktor vid bedömning av
påverkan från små avlopp.

Kartorna inkluderar bland annat vattenrelaterade skyddsvärden,
jordart, jorddjup, källfördelning av belastning på recipienten,
vattenförekomsternas status och miljökvalitetsnorm. Analysen är
genomförd med en upplösning av 10 x 10 meter och bygger på SGUs
jordartskarta men upplösningen kan variera beroende på om
omfattande fältarbete har förekommit. Syftet med GIS-stödet är att
skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och en nationell likriktad
bedömning av skyddsnivå enligt 2 kap 3§ miljöbalken vid prövning av
små avlopp.

Riskbedömning (0-4) är ett resultat av sammanvägning (ej
summering) av kriterier för hög skyddsnivå.

Hur sammanvägningen av kriterierna ät gjord beskrivs i tre
konceptmodeller en för respektive fosfor, kväve och hälsoskydd.

För respektive kriterium används en eller flera faktorer som
riskvärderas. Efter riskvärderingen normaliseras riktvärdena (ges ett
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värde mellan (0 och 4)  och en geografisk a nalys g örs i  programmet 
ArcGIS ModelBuilder vilket resulterar i kartor som beskriver risk för 
påverkan från belastning av respektive fosfor, kväve och hälsoskydd.

GIS-stödet redovisar en riskbedömning av tänkt utsläppspunkt 
oavsett om utsläppet sker genom infiltration eller genom ett utsläpp till 
ytvatten.

För att kunna göra en riskbedömning avseende en 
ytvattenrecipient vid infiltration har jordarterna sårbarhetsklassats med 
av seende på genomsläpplighet.

För att kunna bedöma risk vid direkt ytvattenutsläpp är även 
allt ytvatten inkluderat i riskbedömningen. GIS-stödet utgör stöd för 
beslut om skyddsnivå enligt 2 kap 3§ miljöbalken 
(försiktighetsprincipen)  och i vis mån 2 kap 7§ miljöbalken 
(skälighetsregeln).

GIS-stödet är teknikneutralt vilket betyder att utgångspunkten 
är att avloppsvattnet renas till normal skyddsnivå före utsläpp oavsett 
bedömning av riskklass.

Riskklasser 0-2 innebär att rening som uppfyller normal 
skyddsnivå bedöms vara tillräcklig.

Riskklass 3-4 bör medföra högre krav på rening. Den teknik 
som krävs för att uppfylla funktionskravet kan betraktas som en 
skyddsåtgärd mot påverkan. Riskbedömning sker enligt 
DARO=delavrinningsområde. Specifikt v atten =  N ärmast belägna 
vattenområde.

GIS-stödet syftar till att användas vid prövning av små avlopp. 
GIS-stödet kan även användas som underlag vid tillsynen av små 
avlopp och kommunens övergripande VA planering.

GIS-stödet bör kompletteras med att undersöka att resultatet av 
jordprover stämmer överens med resultatet i kartskiktet lokal 
retentionspotential (LR1).  Ej genomsläppliga jordar som lera ger låg 
retention och hög riskklass och vise versa.

För att bedöma hur känslig en recipient är för fosforbelastning 
används Vattenmyndighetens beräknade beting (eller åtgärdsbehov).  
En vattenförekomsts beting är den mängd kväve eller fosfor som måste 
tas bort för att vattenförekomsten ska uppnå god status avseende 
kvalitetsfaktorn näringsämnen.



Varje avloppsanläggning måste bedömas utifrån de lokala
förhållanden på platsen och generella krav som exempelvis fosforfälla
skall inte användas.

Kravet på en avloppsanläggnings utsläpp bedöms om risk
föreligger att fosfor, kväve och hälsoskyddet påverkar närbelägna
recipienter. Det blir därför viktigt att konstatera om recipienten ligger
närmare än 100 meter från utsläppspunkten. Då skall en
riskbedömning göras.

Vilka jordarter finns på platsen som påverkar retentionen av fosfor
vid infiltrationen. Om riskbedömningen enligt DARO är noll så bör
det inte vara några problem att godkänna en avloppsanläggning.



16
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Lag om allmänna vattentjänster
Fastighetsägare som bor i omvandlingsområden som kommer att

exploateras på något sätt eller att man behöver ordna fungerande
avlopps- och vattenförsörjning drabbas av att politikerna beslutar om
att inrätta ett verksamhetsområde.

Kommunfullmäktige kan genom ett beslut tvinga alla
fastighetsägare inom ett geografiskt avgränsat område att ansluta sig till
den kommunala VA verksamheten.

Ur demokratisk synvinkel borde alla fastighetsägare som kommer
att hamna inom det nya verksamhetsområdet få talerätt vilket betyder
att de skall bli en part som får rätten att driva sin fråga gentemot
kommunen.

När en utbyggnad av VA nätet är gjort så blir alla fastighetsägare
automatiskt tvingade att betala en anslutningsavgift som kan komma
att kosta 100 000 tals kronor. Har man inte dessa pengar eller kan låna
som är svårt för vanliga människor och nästan omöjligt för t ex en
pensionär. Den som inte kan betala hamnar hos kronofogden. Man
kan bli tvungen att sälja sitt hus för att kunna betala räkningen från
kommunen.

Enligt § 1 ” Bestämmelserna i denna lag syftar till att
säkerställa att vattenförsörjningen och avlopp ordnas i ett större
sammanhang om det behövs med skyddet för människors hälsa
eller miljön”.

Är det frågan om nybyggnation av ett område så är det naturligt
att ansluta det till det kommunala nätet om förbindelsepunkt finns i
närheten. Men gäller det fritidshus områden med fungerande vatten
och avloppssystem ordnat genom samfälligheter eller enskilda
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1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket
vattentjänster behöver ordnas och
2. att tillse behovet snarast och så länge behovet finns
kvar tillgodoses i verksamhetsområdet genom en
allmän VA anläggning”

Innan beslut sker om den geografiska omfattningen av
verksamhetsområdet bör alla fastigheter undersökas om de har behovet
att anslutas till va- nätet.

Kommunen borde göra en konsekvensanalys av vad inrättandet av
verksamhetsområdet kommer att betyda och en remiss bör skickas till
alla berörda.

Enligt § 8 ”Om det finns synnerliga skäl får
verksamhetsområdet bestämmas med avvikelse fån kravet i första
stycket”

Synnerliga skäl kan vara att det finns fungerande anläggningar
som inte behöver anslutas.

Enligt § 9 ”En sådan inskränkning av verksamhetsområdet
får göras endast om fastighetens behov av vattenförsörjning och
avlopp lämpligen kan anordnas genom enskilda anläggningar
som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och
miljön”

Fungerande enskilda anläggningar som minskar belastningen på
miljön genom att avloppsvattnet renas genom markinfiltration är ett

anläggningar så måste en ordentlig kartläggning göras om det verkliga 
behovet.

Enligt § 2 ”Verksamhetsområde är ett geografiskt område 
inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats genom 
allmän VA anläggning”

Om det finns f astigheter s om h ar g odkända a nläggningar inom 
det kommande verksamhetsområdet bör man överväga att de inte skall 
ingå i verksamhetsområdet..

Enligt § 6 ” Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 
om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig bebyggelse skall kommun.



bättre alternativ än utsläpp från reningsverk av avloppsvatten direkt i
en recipient.
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Förslag till åtgärder för att förbättra handläggningen av
godkännande av enskilda avlopp.

Demokratiaspekten
I de flesta kommunerna ligger beslutanderätten när det gäller

enskilda avlopp på tjänstemän och de fattar beslut utifrån sin
delegationsordning.

Politikerna som är ytterst ansvariga får i många fall inte kännedom
om vad som pågår.

Att kräva av en fastighetsägare att man skall bygga om sin
avloppsanläggning för 100 000 kronor kan vara livsavgörande om man
inte har dessa pengar och det kan betyda att man blir tvungen att sälja
sitt hus.

Dessa beslut borde fattas av miljönämnderna där politikerna kan
påverka besluten och samtidigt får man ett behövligt kunskapslyft
bland politikerna.

Är jag som fastighetsägare inte nöjd med besluten borde jag ha
möjlighet att ta kontakt med de politiker som är demokratiskt valda
och som ska företräda invånarna i kommunen.

Undersökningsplikt
Innan miljönämnden underkänner en avloppsanläggning borde

man använda GIS- stödet kompletterat med lokala jordanalyser som
visar markens förmåga att bilda fosfor.

Miljönämndens bevisplikt
Miljönämnderna argumenterar ofta för att när det gäller enskilda

anläggningar så är bevisbördan omvänd vilket betyder att den som
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har en avloppsanläggning som miljöinspektörerna underkänner skall 
bevisa att den fungerar.

Om det är en infiltrationsanläggning som har några år på nacken 
kan kravet bli att i princip gräva upp hela anläggningen för att bevisa 
funktionen.

Man snöar ofta in sig på anläggningens konstruktion och påstår 
att den nog inte fungerar eller att dagens reningsanläggningar fungerar 
bättre.

Även om fastighetsägaren tar prov som visar godkända värden 
på fosforhalten i avloppsvattnet vid utsläppspunkt så underkänner man 
dessa bevis.

Man glömmer att miljönämnden skall bevisa att 
avloppsanläggningen kommer att påverka människors hälsa eller 
miljön. Miljövinsten som kan vara något kilo fosfor som avskiljs skall 
bedömas i förhållande till kostnaderna.

Vitesföreläggande
Slentrianmässigt använder många kommuner oskicket att förena 

ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från en avloppsanläggning 
med ett vite om man inte gör som miljönämnden beslutat.

Vite ska användas endast om det är helt uppenbart att en 
avloppsanläggning påverkar människors hälsa och miljön och 
fastighetsägaren vägrar att vidta nödvändiga åtgärder.

Dialog
När fastighetsägare får ett föreläggande om att man måste 

förändra sin avloppsanläggning från kommunen har man kanske 
invändningar som man delger den som har utfärdat föreläggandet. 
Man vill kanske veta på vilka grunder beslutet vilar.

Det duger inte att enbart hänvisa till beslutet och hävda att du 
får överklaga om du inte är nöjd. Mycket arbete i länsstyrelser och 
mark och miljödomstolar skulle undvikas om man på det lokala planet 
startade en dialog.

Ändra beslut
Det finns en missuppfattning om att miljönämnden inte kan ändra 

sina tidigare beslut.



Har miljönämnden tagit beslut om att underkänna en
avloppsanläggning och det har överklagats till länsstyrelse och mark
och miljödomstolen och dessa instanser givit kommunen rätt, finns
alltid möjlighet att ändra beslutet i miljönämnden som är första instans.

Förvaltningslagen ger denna möjlighet om kommunerna inser
att den underkända avloppsanläggningen inte kommer att påverka
människors hälsa eller miljön.

Enligt § 38 i förvaltningslagen. ” En myndighet ska ändra sitt
beslut som har meddelat som första instans

1. Den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något
väsentligt hänseende på grund att det tillkommit nya
omständigheter eller av någon annan anledning och
2. Beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att
det blir till nackdel för någon enskild part.



Slutord
Vad jag försökt att visa är att över en miljon människor som har

enskilda avloppsanläggningar är drabbade av myndighetsbeslut som
kan vara helt förödande för människors ekonomi.

Känslan att myndigheten med hur stora resurser som helst kan
ålägga mig som vanlig människa, åtgärder som jag inte har möjlighet
att bemöta är förkrossande.

Än häpnadsväckande är att myndigheter vägrar att förklara på
vilken grund man fattat beslut.

Enskilda avlopps miljöpåverkan har blivit som” kejsarens nya
kläder” alla borde veta att enskilda avloppsanläggningar är inget
miljöproblem men man vågar inte ta bladet från munnen.

Roland Ekstrand
har en bakgrund
som

kommunalpolitiker under fyrtio år. Han har varit kommunalråd och bl a ordförande i
Miljö och Hälsoskyddsnämnd i många år. Roland Ekstrand har gedigna kunskaper
inom ämnet och är djupt engagerad i miljö och klimatfrågor.
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