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1 Sammanfattning 
 

 

I denna uppsats undersöks det hur det fungerar med enskilda avlopp utanför kommunens VA-

nät. Hur enskilda avlopp är uppbyggda och hur de fungerar. Varför man bör ha avloppsrening, 

och vilka lagar och regler som styr enskilda avlopp. Jag utreder vidare varför man ska jobba 

för en ökad rening av avlopp och varför man ska jobba mot att uppnå ett uthålligt samhälle.  

 

Uppsatsen har en teoridel som handlar om hur och varför vi ska sträva efter en uthållig 

samhällsutveckling. En strävan som kommuner som Söderköping har när dom försöker få 

människor att byta till hållbara VA-system.  

 

Med dom här funderingarna som bakgrund och ett antal frågeställningar har jag skrivit en 

fyllig bakgrund som går igenom Östersjöns problematik och även relevant information om 

enskilda avlopp. Jag går igenom varför vi behöver en bra rening och hur man kan jobba för att 

uppnå en bättre rening. Bakgrunden ger en grund för att jag ska kunna genomföra min 

undersökning på ett bra sätt. 

 

I resultat delen undersöker jag hur Söderköpings kommun och Allren arbetar med enskilda 

avlopp. Jag valde Söderköpings kommun för att det är en kustnära kommun som av den 

anledningen alltid brottas med att inte få ut läckage av näring i Östersjön. Och det märks att 

dom har tagit detta ämne på allvar då dom jobbar för att skapa recirkulation av näringen 

genom exempelvis urinsorterande system.   

 

I slutet av uppsatsen har jag diskussions delar där jag flätar samman uppsatsen och för en 

diskussion om vad jag har kommit fram till och vad jag har för åsikter om arbetet med 

enskilda avlopp.   

 

Uppsatsen avslutas med att jag har med en didaktik del. En didaktisk del som gör det möjligt 

att lära ut de kunskaper man besitter efter en uppsats.  
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2 Inledning 
 
 
 
Vi har ett innanhav som lider av en sjukdom, det gör att havets invånare inte alltid har så lätt 

att andas. Det gör att områden växer igen, och det gör att människor inte kan bada under vissa 

tider på sommaren. Jag pratar om Östersjön som lider av sjukdomen övergödning, det positiva 

är att vi alla kan göra något för att bota denna sjukdom.  

 

Östersjöns övergödningsproblematik beror på utsläpp av kväve och fosfor från människan, 

och det bor många människor runt Östersjön. Man brukar lägga en stor del av skulden på 

jordbruket men det är långtifrån enbart jordbruket som bidrar till övergödningen. Det finns 

andra källor och en källa som ibland blir bortglömd är alla enskilda avlopp. I en kommun som 

Söderköping är andelen enskilda avlopp ungefär en tredjedel av alla avlopp. Det blir ungefär 

4-5000 enskilda avlopp och det är ganska många att hålla ordning på. Det här betyder att det 

finns enskilda avlopp som inte klarar av dagens reningskrav och som står och läcker ut kväve 

och fosfor som sedan hamnar i Östersjön och spär på övergödningen. Det här är ett problem 

som särskilt de kustnära kommunerna brottas med, och utvecklingen går framåt. 

Söderköpings kommun har sedan 1996 arbetat med att främja urinsorterande toaletter, men 

det tar lång tid att få gamla system och toaletter utbytta. Frågan är om vi har den tiden? 

Sverige har satt upp 16 nationella miljömål, ett av målen är ”ingen övergödning”. Om vi ska 

kunna uppnå ingen övergödning behöver det förändras mycket inom enskilda avlopp, då 

behöver nog en stor andel av användarna ha urinsorterande system eller andra system som är 

lika rena. Söderköping är en kustnära kommun och har en del problem med sitt 

avrinningsområde som bidrar till syrefria bottnar i stadens tröskelfjärd. Dom här problemen 

tog kommunen tag i ganska tidigt och dom tar problemet på allvar och har därför kommit 

långt med sitt arbete mot näringsläckage från enskilda avlopp. 

 

Didaktik är något som är viktigt när man läser på lärarprogrammet, det är viktigt att lära sig 

att lära ut sina kunskaper. Således har en didaktisk del en hög relevans då jag bör kunna 

använda mig av mina kunskaper från denna uppsats.  
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3 Syfte och frågeställningar 
 
 
 
 
3.1 Syfte 
 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera va-anläggningar utanför tätort med 
Söderköpings kommun som exempel. Syftet är vidare att föreslå och visa åtgärder som 
understödjer det övergripande samhälls och miljömålet ”Ingen övergödning”. 
 
 
 
 
 
3.2 Frågeställningar 
 
 
Hur påverkar utsläpp av kväve och fosfor Östersjön? 
Vilka enskilda avloppssystem bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle? 
Vilka lagar och förordningar reglerar VA-anläggningar utanför tätort? 
Vad krävs för installation och drift av urinseparerande VA-anläggningar? 
Vilka krav ställs på VA-anläggningar vid vattennära boende? 
Hur kan man återanvända fekalier och främst urin från enskilda avlopp och uppnå ett 
ekologiskt kretslopp? 
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4 Teori 
 

Sveriges arbete med att förändra samhället till ett hållbart samhälle har sin grund i 

Brundtlandkommissionens definitioner av hållbar utveckling. Det stora målet som Sverige har 

nationellt, regionellt och lokalt är att vi ska kunna till nästa generation lämna över ett 

samhälle utan miljöproblem1. Det här betyder att påverkan på miljön från en generation ska 

ha reducerats till en så låg grad att det är hållbart. Av denna anledning antog riksdagen i april 

1999 15 miljökvalitetsmål som idag är 16 (tillägg av ”ett rikt växt och djurliv”). Dessa mål 

beskriver kvaliteten och tillståndet på Sveriges miljö och natur och kulturresurser som är 

hållbara på lång sikt och vad man ska lägga resurser på. För att göra det enklare och mer 

konkret skapade riksdagen 2001 60 delmål till dom stora målen. Delmålen har ett slutdatum 

och det anges vilken miljökvalitet som ska vara uppnådd. Många delmål har ett slutdatum 

under 20102.  

 

Miljökvalitetsmålen och dess delmål bygger på fem viktiga värden 

 

- Främja människors hälsa 

- Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 

- Ta till vara på kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 

- Bevara ekosystems långsiktiga produktionsförmåga 

- Trygga en god hushållning med naturresurserna3 

 

Miljökvalitetsmålen är ett riktmärke för allt slags miljöarbete. Dessa mål har en grund i 

tillämpning av miljöbalken. Den ständiga strävan är att till nästa generation ska vi ha löst 

miljöproblemen och det innebär i praktiken att alla åtgärder ska vara genomförda 2020 

förutom klimatmålet som gäller 2050. För att nå detta har man delmålen och även 

åtgärdsstrategier.  

 

Brundtlandkommissionen skapade grunden för arbetet mot att uppnå ett hållbart samhälle, det 

vilar på dessa kriterier. 

 

                                                 
1 Mål i sikte, Länsstyrelsen Östergötland, s 6 
2 http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/, 2008-01-04 
3 http://www.miljomal.nu/om_miljomalen/bakgrund.php, 2008-01-04 
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- ”ett långt tidsperspektiv 

- en ständig förändringsprocess 

- integrering av miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i beslutsfattande 

- ekosystemens begränsningar 

- nya tillväxtmodeller 

- rättvisa . både mellan och generationer och inom Generationerna4”. 

 

 

Dessa grunder är grundläggande för arbetet med Sveriges miljömål och utvecklingen av dem. 

Det här är en utveckling som inte går snabbt utan det tar lång tid och vi måste jobba idag för 

nästa generation.  

 

Det nationella arbetet med att nå ett hållbart samhälle grundas på Brundtlandkommissionens 

centrala definition av hållbar utveckling.  

 

”Mänskligheten har en förmåga att skapa en hållbar utveckling – att försäkra sig om att 

utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillgodose sina behov. Begreppet hållbar utveckling innebär gränser eller begränsningar – 

inte absoluta, vetenskapliga gränser utan gränser som sätts av dagens teknologi och 

samhällsorganisation, av naturresurser och biosfärens förmåga att tåla 

effekterna av människans olika verksamheter.5” 

 

Det är av denna anledning vi har 16 miljömål i Sverige, vi vill kunna försäkra oss om att vi 

kan överlämna ett friskt samhälle till kommande generationer. Vad har vi för rätt att släppa ut 

föroreningar som våra barn får betala för? Det här citatet har betytt och betyder oerhört 

mycket, den här definitionen på hållbar utveckling är den som är klart vanligast. Hållbar 

utveckling är inte enbart en bra miljö utan det är tre ömsesidigt beroende delar som är 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. En av dessa grenar kan inte utvecklas på 

bekostnad av dom andra, då blir det inte hållbar utveckling i längden. Samhället bör byggas 

efter vad miljön och människornas hälsa tål. Man skulle kunna kalla detta för uthålligt 

samhällsbyggande när man bygger efter dessa tre teman. Ibland brukar man lägga till ett 

fjärde tema som är kulturell hållbarhet. Definitionen av hållbar utveckling tolkas på olika sätt 

                                                 
4 Regeringens skrivelse, 2001/02:172, s 7 
5 Mål i sikte, Länsstyrelsen Östergötland, s 6 
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och hållbar utveckling kan ha olika betydelse. Frivilligorganisationer i fattiga länder brukar 

lägga vikten på den sociala utvecklingen, exempelvis mat för dagen, och tak över huvudet6. 

Många I-länder anser att den ekonomiska utvecklingen är viktigast. Så länge man inte kan 

förena de tre olika grenarna är det svårt att kunna uppnå en hållbar utveckling. Men det är 

ganska uppenbart var det borde vara enklast att kunna jobba hårdare för hållbar utveckling. I-

länderna har det ekonomiska kapitalet, det gäller bara att bestämma sig för vad man vill sätta i 

det främsta rummet och om man sätter miljön i det rummet kanske ekonomin växer på lång 

sikt.  

 

Hur kan ett samhälle lyckas med att utvecklas till ett hållbart samhälle? 

Man brukar nämna att det krävs delaktighet, samverkan och ledarskap. Delaktighet för att 

hållbar utveckling måste beröra hela samhället och den politiska beslutsprocessen. Samverkan 

krävs mellan olika grenar i samhället och mellan nationell till lokal nivå. Och det behövs 

ledarskap som kan ena människor att sträva mot en och samma sak7.  

 
 
”I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon har rätt till ett hälsosamt 
och rikt liv i samklang med naturen8” 

 
”Rätten till utveckling måste fullgöras på ett sådant sätt att den rättvist tillgodoser nuvarande 
och kommande generationers behov av utveckling och miljö.9” 

 

”För att uppnå en hållbar utveckling måste skyddet av miljön utgöra en integrerad del av 
utvecklingsprocessen och inte betraktas som något isolerat därifrån.10” 

 

”Stater ska samarbeta i en anda av globalt samförstånd för att bevara, skydda och återställa 
hälsa och okränkbarhet hos jordens ekosystem. Staterna har ett gemensamt ansvar härför 
men det är olika utformat på grund av deras olika bidrag till den globala miljöförstöringen. 
De utvecklade länderna erkänner sitt ansvar i de internationella strävandena mot en hållbar 
utveckling med hänsyn till de påfrestningar som deras samhällen utsätter den globala miljön 
för och med tanke på de teknologiska och finansiella resurser som de förfogar över.11” 

 

                                                 
6 http: http://www.hallbarhetsradet.se/templates/Hallbarhetsradet_Page.aspx?id=230 
//www.hallbarhetsradet.se/templates/Hallbarhetsradet_Page.aspx?id=230, 2008-01-04 
7 Hållbarhetsrådet, ibid 
8 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/86/84/42a35d54.pdf, 2008-01-04 
9 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/86/84/42a35d54.pdf, 2008-01-04 
10 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/86/84/42a35d54.pdf, 2008-01-04 
11 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/86/84/42a35d54.pdf, 2008-01-04 
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Dessa ovanstående citat är citat från Agenda 21 som är en vidareutveckling från brundtland 

mötet. Det här är grundläggande saker som Sverige har skrivit under och därför ska vi jobba 

mot dessa mål. Dom här passar in bra på de miljömål som Sverige har satt upp och vi har 

insett att vi som är ett utvecklat land även har ett ansvar. Det finns många områden som 

behöver förbättras och jag tar upp åtminstone ett miljömål i min uppsatts. Ett miljömål som 

kan bidra till att kunna utveckla ett uthålligt samhälle.   

 

”Hållbar utveckling är inte ett bestämt eller definierat mål; tvärtom,det är processen och i 
synnerhet förändringsprocesser som betonas:.till syvende och sist är dock en hållbar 
utveckling inte ett fixt balanstillstånd utan snarare en process i ständig förändring inom 
vilken resursutnyttjande, investeringarnas inriktning, den teknologiska utvecklingens 
inriktning och institutionella förändringar sker i samklang med dagens såväl som 
morgondagens behov”12. 
 
 
Det här är ett tänkvärt citat som man måste jobba efter för att uppnå ett uthålligt samhälle. 

Man måste sätta upp nya mål att sträva mot för att förbättra samhället. Hållbar utveckling 

kanske har en helt annan betydelse om 50 år.  

 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/86/84/42a35d54.pdf, 2008-01-04 
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5 Metod 
 
Jag har byggt upp uppsatsen utifrån litteratur och intervjuer som känns aktuell och passande 

för att jag ska kunna besvara mitt syfte och frågeställningar. 

  

Jag har skrivit en uppsats om enskilda avlopp och om hur man kan uppnå en hållbar 

utveckling inom området. Jag har länge haft intresse för övergödningsproblematiken och hur 

olika källor påverkar vår miljö.  

 

 

5.1 Metod val 
 

Jag har i denna examens uppsats valt att arbeta utifrån ett kvalitativt synsätt som innebär att 

jag har granskat ett visst problemområde och analyserat det. Anledningen till att jag har valt 

att skriva en kvalitativ uppsats är den att jag tror det kommer ett bra resultat ur en kvalitativ 

undersökning då man tillåts att gå in på djupet och granska det undersökta temat.  

Mitt empiriska material som är böcker, utredningar och intervjuer är kvalitativt för att jag har 

gått in på djupet i en fråga och gjort ett fåtal intervjuer med halvstrukturerade frågor.  

Jag har även med en undersökning som är kvantitativ och den fungerar bra som ett 

komplement till den kvalitativa uppsatsen. Jag tycker att det ibland kan vara bra att förena 

dom två olika metoderna istället för att enbart rikta in sig på den ena metoden.  

 

 
5.2 Tillvägagångssätt 
 

Jag har satt upp ett antal frågeställningar för området jag undersökt och jag har med hjälp av 

Brymans bok fått vägledning om hur man kan arbeta13. När jag började arbeta med denna 

uppsats utgick jag från att enskilda avlopp och dess läckage i Söderköpings kommun påverkar 

Östersjön. Jag ville med denna uppsats veta om mina antagande stämde och vad som görs och 

vad man kan göra åt problematiken i kommunen. Den data som jag har använt mig av består 

av böcker, rapporter och material från intervjuer. Jag börjar den här uppsatsen med att först 

berätta allmänt om Östersjön och dess tillstånd och hur kväve och fosfor som är 

grundläggande för övergödningen påverkar Östersjön. Sedan fortsätter jag med beskrivningar 

                                                 
13 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder 
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av hur enskilda avlopp fungerar och hur reningen fungerar med olika reningsmetoder. Jag går 

vidare med enskilda avlopp och regler och hur miljöbalken är utformad. Sedan i resultat delen 

undersöker jag hur situationen ser ut i Söderköpings kommun och vad dom gör för att minska 

på utsläppen till Östersjön.   

 

 

5.3 Avgränsningar 
 

Det kunde varit intressant att vidareutveckla uppsatsen och se hur flera källor påverkar 

Östersjön och på så sätt visa på komplexiteten med detta problem. Det hade blivit en större 

uppsats och däri ligger min avgränsning att jag undersöker hur man arbetar med enskilda 

avlopp i Söderköpings kommun. Det finns kväve, fosfor och kalium i humanurin. Jag har i 

denna uppsats koncentrerat mig på ämnena kväve och fosfor.  

 

 

5.4 Referenser 
 

Källmaterialet kommer från böcker, tidningar, forskningsrapporter och från intervjuer. När 

man hämtar material från Internet är det alltid viktigt att man är källkritisk och ifrågasättande. 

Det materiel som kommer från Internet har jag hämtat från erkända sidor som har en bra 

trovärdighet. Det kommer även information från intervjupersoner som är insatta i ämnet. Allt 

materiel som jag har använt har en relevans till uppsatsen och en bra trovärdighet. Det finns 

referenser som kanske är lite ålderstigna men dom innehåller oftast information om sådant 

som förändras långsamt över tid. Därför anser jag att dom referenserna kunde användas utan 

problem. Det är svårt att hålla sig neutral i texter och i uttalanden och alla mina referenser är 

förmodligen inte neutrala heller. Jag har haft det i åtanke när jag satt mig in i vissa artiklar 

och jag anser inte att det påverkar trovärdigheten på min uppsats.  

 

 

5.5 Tidigare forskning 
 

Så vitt jag vet så har det inte bedrivits någon tidigare forskning om hur enskilda avlopp 

påverkar miljön i Söderköpings kommun och Östersjön. Men det har skrivits och forskats en 

del om utsläppen från enskilda avlopp på andra orter. Det har särskilt forskats om hur man ska 
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kunna tillvarata urinen från människan för att kunna skapa ett mer hållbart samhälle. Jag 

tänkte ta upp ett fall av tidigare forskning inom detta.  

1995 byggde man ett ekologiskt bostadsområde i Björkhagen som hette Understenshöjden 

och även bostadsområdet Palsternackan i Enskede14. Man installerade urinsorterande toaletter 

i dessa fastigheter. Man ville prova ett kretsloppsanpassat VA system. 1996 hade ingen av 

dessa bostadsområden något slags avtal med lantbrukare om hämtning av urin. Det 

debatterades flitigt om urinsorterande toaletters vara eller icke vara. Var verkligen dessa 

toaletter bra för miljön? Därför startade man ett forsknings och utvecklingsprojekt. I det här 

fallet var det Stockholm Vatten som låg bakom projektet15. Innan 1996 fanns det ett fåtal 

urinsorterande toaletter på marknaden. Kunskapen om urinsorterande toaletter och system var 

dock ganska liten. Urinsorterande toaletter användes främst till fritidsboenden. Men när 

urinsorterande toaletter började installeras i flerbostadshus kom intresset bland politiker att 

satsa mer på urinsortering. Sedan dess har det förts debatter om urinsorteringen och med hjälp 

av forskningen har kunskaperna om urinsorteringen ökat16. Samtidigt som Stockholm Vattens 

projekt startade fanns det små projekt om urinsortering. Men det startade även 1996 ett 

projekt som hette ”Källsorterad humanurin i kretslopp” och den tillsammans med Stockholm 

Vattens projekt ”Källsorterad humanurin – en framtida växtnäringskälla för jordbruk runt 

Stockholm” står för den tidigare forskningen inom detta område. Anledningen till att jag tog 

upp tidigare forskning om urinsortering är att det kan vara ett av svaren till att lösa problemen 

med enskilda avlopp som läcker ut näringsämnen i känsliga områden.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
14 Mats Johansson, Urinsortering – En del i kretsloppet, s 5 
15 Mats Johansson, Urinsortering – En del i kretsloppet, s 5 
16 Mats Johansson, Urinsortering – En del i kretsloppet, s 6 
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6 Bakgrund 
 
6.1 Östersjön 
 
Östersjön med sina cirka 420 000 kvadratkilometer är världens största brackvattenshav och 

det beror på de stora sötvattenmängderna som tillförs och att vattenutbytet med världshaven 

är liten17 18. Östersjön är nästan helt omgivet av land och det finns enbart några små inlopp vid 

Öresund och stora och lilla Bält. Östersjön är ett grunt hav med ett medeldjup på runt 60 m. 

Östersjön har trösklar på havsbotten som gör att havet blir indelat i sektorer. Det gör att 

saltvatten inte kan flöda fritt via sunden. De olika djupförhållandena har en stor betydelse för 

omsättningen av vatten och de kemiska förhållandena i olika delar av havet19. Älvarna i norr 

för med sig stora mängder sötvatten ut i Östersjön och det tillsammans med tidigare nämnda 

faktorer gör att Östersjön har markant högre salthalt i söder än i norr. Dessa speciella 

förhållanden har gjort att det har skapats ett mycket speciellt och bräckligt ekosystem i 

Östersjön. Detta hav har även under en lång tid varit en viktig transportled mellan de olika 

landområdena som på så sätt haft en nära kontakt med varandra på ett kulturellt, ekonomiskt 

och politiskt plan20.   

 

                                                 
17 Leithe-Eriksen, Greenpeace bok om Östersjön, s 11 
18 Kapitlen Östersjön, Kväve och fosfors påverkan på Östersjön och Hur försvinner kväve och fosfor? Dessa 
kapitel bygger på en av mina tidigare uppsatser, Titel på uppsatsen = Jordbrukets påverkan på det bräckliga 
vattnet – en studie om hur gödningsämnen från jordbruket påverkar Östersjön.  
19 http://www.ne.se, Sökord Östersjön, 2007-11-10 
20 http://www.ne.se, Sökord Östersjön, 2007-11-10 
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Den här bilden visar Östersjön, länderna runtomkring är inte utmärkta på kartan .21

 

 

Stora delar av Östersjön är omgiven av land och det betyder även att det lever många 

människor vid Östersjön. Alla människor som bor runt Östersjön påverkar den på något sätt 

mer eller mindre. Östersjön är ett känsligt hav när det gäller föroreningar och de höga 

koncentrationerna av kväve och fosfor har lett till en ökad omfattning av algblomning och 

syrebrist på bottnarna22. Stora delar av Östersjön förutom Bottenviken och Bottenhavet är 

påverkade av övergödningen. 

 

6.2 Kväve och Fosfors påverkan på Östersjön 
 

Havets växtplankton behöver kväve och fosfor för att kunna växa. De tar lättast upp näringen 

som oorganiska salter. När vintern är slut finns det vanligtvis höga halter av lättillgängligt 

kväve och fosfor i vattnet23. Växtplankton tar upp lite näring på vintern när ljusbristen hindrar 

deras tillväxt, samtidigt bryts organiskt material ner och frigör på det sättet näringsämnen. 

När våren kommer sker en snabb tillväxt och kväve och fosfor sugs upp snabbt. På 16 enheter 

kväve sugs det upp en enhet fosfor. Om det är ännu mindre kväve kan vår blomningen 

                                                 
21 http://www.smhi.se/sgn0106/klimat/ostersjon.gif, 2008-01-05 
22 http://www.ne.se, Sökord Östersjön, 2007-11-10 
23 http://www.ne.se, Sökord Östersjön, 2007-11-10 
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upphöra trots att det finns fosfor kvar i vattnet. För att det ska kunna växa och blomma behövs 

således både fosfor och kväve, annars stannar blomningen upp. Men Cyanobakterier 

(blågröna alger) kan använda den kvävgas som finns löst i vattnet. Resultatet blir att om det 

under sommaren är brist på kväve medan det finns fosfor får Cyanobakterier en 

konkurrensfördel om man jämför med andra växtplankton24.  

 

Om ett område blir övergött blir växtligheten så tät att områden växer igen och risken för en 

stor algblomning är överhängande. Det går åt väldigt mycket syre till denna täta växtlighet 

och genom övergödningen uppstår det lättare syrebrist. Som jag nämnde tidigare är Östersjön 

indelat i sektorer och det tillsammans med de små sunden gör att vattenutbytet i Östersjön tar 

lång tid. Botten i vissa områden syresätts inte och det blir syrebrist. När det är brist på syre 

bildas svavelväte genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material. Svavelvätet är giftigt 

för de flesta organismerna och det resulterar i döda bottnar25. Det förekommer 

stagnationsperioder med döda bottnar och dom kan vara mer än 10 år. På grund av 

eutrofieringen (övergödningen) har ytan med döda bottnar ökat.  

 

 
6.3 Hur försvinner kväve och fosfor? 
 

Det finns skillnader mellan hur kväve och fosfor försvinner ur vattensystemet. Fosfor har två 

möjligheter och det är att antingen flöda ut till omgivande vattenområden eller att fastna i 

bottensedimenten. Fastläggning i bottensedimenten sker framförallt när det finns gott om syre 

i vattnet. Om syret försvinner frigörs istället fosfor från sedimenten. Under vissa syrefattiga år 

kan utfällningen av fosfor från bottensedimenten vara större än tillförseln från land. Kvävet är 

som på land mer lättrörligt och det kan omvandlas på flera olika sätt, exempelvis genom 

denitrifikation26. Denitrifikation är en slags biologisk reduktionsprocess som i miljöer med 

låg syrehalt utförs av bakterier. Processen är vanlig i stillastående vattensamlingar eller i 

vattensjuka marker. Denna process kan göra att kvävehalten minskar27. 

 

2006 publicerade Naturvårdsverket en utvärdering om övergödningen i Svenska hav. Gruppen 

som lämnat rapporten har sina menings skiljaktigheter men det dom tycker gemensamt är det 

                                                 
24 Johansson Birgitta, Östersjön – hot och hopp, s 21 
25 Sjöberg Björn, Hav och kust – Sveriges National atlas, s 68 
26 Johansson Birgitta, Östersjön – hot och hopp, s 22 
27 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=152244, 2007-11-11 
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att fosfor utsläppen bör minska till egentliga Östersjön och att det även behövs en minskning 

av fosfortillförseln till känsliga områden som kan vara skärgårdsområden i egentliga 

Östersjön28. När det just gäller skärgårdsområden i egentliga Östersjön är naturvårdsverkets 

grupp lite oense när det gäller halterna av kväve. Vilken betydelse har en minskning av 

kvävetillförseln? En del tycker att en kvävereduktion ger tydliga positiva effekter medan 

andra inte tycker att det finns belägg för att en minskning av kvävetillförseln skulle förbättra 

vattenkvaliteten i skärgården29. Det här är ett exempel som visar på svårigheten när det gäller 

att fatta beslut och komma fram till handlingsplaner. Man vet inte till 100 % hur miljön blir 

påverkad av våra utsläpp och därför skiljer sig åsikterna och utlåtandena sig åt.  

 

 

6.4 Utsläpp och rening från enskilda avlopp i Sverige 
 

Det är viktigt att man försöker att minska utsläppen från alla slags källor ändå fast de är små, 

jordbruket bidrar med mycket av utsläppen men absolut inte allt. Naturvårdsverket menar att 

många hus på landsbygden har bristfälliga reningsanläggningar30. Det kan ofta vara så att det 

enbart finns någon form av slamavskiljning, men hus som är nyare än 30 år brukar ha lite mer 

rening. Ett enskilt avlopp brukar oftast ha en slamavskiljning eller infiltrationsanläggning, det 

förekommer även markbädd och minireningsverk, sandfilterbrunnar, stenkistor och 

resorptionsanläggningar.  

 

Vi har idag många fritidshusområden med olika enskilda lösningar för vatten och avlopp. 

Många är tyvärr bristfälliga, samtidigt blir många fritidshus permanent boende och det ställer 

då större krav på rening. När man väljer att göra sitt fritidshus till permanentboende ökar 

belastningen genom ökat användande och fler faciliteter. Man brukar prata om några olika 

system som används idag och dessa är BDT-avlopp och torrdass, vattenklosett, separering och 

kombinerat31.  

BDT-avlopp står för bad, disk och tvättvatten. Torrdasset är en gammal lösning som finns 

men som försvinner mer och mer genom nybyggnationer och ombyggnationer.  

 

                                                 
28 Jöborn Anna. På tal om vatten, s 10 
29 Jöborn Anna. På tal om vatten, s 10 
30 Jöborn Anna. På tal om vatten, s 10 
31 Weglert Thomas, Vatten och avlopp, s 53 
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6.5 Reningsmetoder 
 

Det finns några olika reningsmetoder och det dom har gemensamt är det att de bygger på att 

fasta, lösta eller uppslammade föroreningar avskiljs från avloppsvattnet på en mekanisk, 

kemisk eller biologisk väg32.  

 

6.5.1 Infiltration och slamavskiljning 
 

Först sker det en slamavskiljning och sedan filtreras avloppsvattnet ner i marken. En stor del 

av detta avloppsvatten sjunker efter ett tag ner i grundvattnet.  

Det slamavskilda avloppsvattnet får rinna genom ett markfilter av sand. Det renade 

avloppsvattnet hamnar under sandbädden och rinner sedan ut till diken och sjöar33.  

 

Slamavskiljare är en slags behållare som avloppsvattnet rinner ut i och den är ofta byggd i 

betong men även plast förekommer. Den har en indelning i två eller flera kammare. När 

vattnet passerar genom slamavskiljaren så sjunker tyngre partiklar till botten. Genom denna 

process undviker man att följande infiltration slammar igen. Det finns två slags 

slamavskiljare, den enklaste är en tvåkammarbrunn som behandlar BDT-vatten och sen finns  

det den vanligaste förekommande trekammarbrunnen som kombinerar avloppsvatten och 

BDT-vatten34. En trekammarbrunn består av tre rum som är åtskilda av väggar. 

Avloppsvattnet rinner genom rummen innan det hamnar i nästa steg av reningen som kan vara 

en markbädd eller infiltrationsanläggning. Slamavskiljarens främsta uppgift är att behandla 

avloppsvattnet så det kan ske en bra rening vid nästkommande reningsprocess35. 

Slamavskiljaren fungerar så att en del partiklar flyter och på så sätt bildas ett flytande skikt, 

medan andra partiklar sjunker och bildar ett bottenslam. Hur bra slamavskiljaren renar beror 

på hur mycket näringsämnen avloppsvattnet innehåller. En slamavskiljare tömmer man 

ungefär en gång per år36.  

 

 

                                                 
32 Weglert Thomas, Vatten och avlopp, s 53 
33 Weglert Thomas, Vatten och avlopp, s 53 
34 Karlsson Marie, Näringsbelastning på en anlagd våtmark från åker, skog och enskilda avlopp, s 13 
35 Karlsson Marie, Näringsbelastning på en anlagd våtmark från åker, skog och enskilda avlopp, s 13 
36 Karlsson Marie, Näringsbelastning på en anlagd våtmark från åker, skog och enskilda avlopp, s 13 
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När slamavskiljaren har gjort sitt så är nästa passage en markbädd eller en infiltrationsbädd.  

En infiltrationsanläggning fungerar så att avloppsvattnet genom ett naturligt marklager 

förenar sig med grundvattnet. Det är en vedertagen metod och det ställs inte några krav på 

kontroll av denna process. Det ska bildas en slags biologisk filt av mikroorganismer i det övre 

lagret där själva infiltreringen sker. På så sätt ska vattnet bli biologiskt behandlat för att sedan 

kunna rinna ut i grundvattnet. Det här bygger på att det finns en bra ventilation och att 

avloppsvattnet är förbehandlat av en slamavskiljare, annars finns det risk för att infiltrationen 

täpps igen37. 

Infiltrationsanläggning fungerar bra när man har genomsläpplig mark som exempelvis 

sandjord men ibland finns inte sådana jordar och då får man istället anlägga en markbädd. 

Jordar som är dålig för infiltration kan vara leriga jordar. En markbädd har en begränsad yta 

av jord som vattnet ska filtreras igenom38. En markbädd har ett rörsystem som fördelar 

avloppsvattnet över den konstgjorda markytan. En markbädd brukar ungefär vara två meter 

djup och de andra måtten beror på hur stor belastningen är. Avloppsvattnet renas genom 

biologiska och kemiska processer i markbädden. Reningskapaciteten förändras med tiden i 

markbädd och materialet i en markbädd bör förnyas efter en tid.  

 

6.5.2 Resorptionsanläggning 
 

Resorptionsanläggningar brukar fungera så att vatten släpps ut i ett bevuxet dike med tät 

vegetation, reningen sker genom att avloppsvattnet dunstar och genom att fast material från 

avloppsvattnet fastnar och bryts ner genom den biologiska processen39. Sandfilterbrunnar, 

stenkistor och resorptionsanläggningar fyller inte vanligtvis upp de krav som ställs på en 

godkänd avloppslösning. En stenkista är en slags grop som man har fyllt med sten och som 

sedan täckts över, avloppsvattnet fyller upp hålrummen mellan stenarna och infiltreras sedan 

ut till marken.  

 

6.5.3 Urinsortering 
 

Det systemet som kanske är bäst av alla dessa är urinsortering. Då tar man bort en stor del av 

näringsämnena redan vid källan. Det behövs något slags system även till en urinsorterande 

                                                 
37 Weglert Thomas, Vatten och avlopp, s 58 
38 Karlsson Marie, Näringsbelastning på en anlagd våtmark från åker, skog och enskilda avlopp, s 14 
39 Avloppsguiden, http://www.avloppsguiden.se/ , den 20 oktober 2007 
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toalett, men skillnaden är att det enskilda avloppet inte alls får lika hög belastning om urinen 

tas bort.  

 

- Urin innehar en stor del av näringsämnena från hushållens spillvatten dom är cirka 

80% av kvävet och 50% av fosforn40.  

- Det är en koncentrerad näring, den utgör 1% av avloppsvattnet 

- Näringsämnen tas lätt upp av växter 

- Urin har låga halter av tungmetaller och andra miljögifter 

- Urin har låga doser av mikroorganismer som kan framkalla sjukdomar41 

 

Det här är bra anledningar till att man bör arbeta för att separera ut urinen, man minskar 

belastningen vid källan men man kan även bidra till att minska på användandet av 

handelsgödsel i jordbruket. Det finns nackdelar med detta system men det utvecklas hela tiden 

och kanske är det något för framtiden? 

 

 

6.5.4 Sammanfattning reningsmetoder 
 

Det vanligaste sättet att rena avloppet är genom en slamavskiljare eller 

infiltrationsanläggning. Det har gjorts inventeringar och Naturvårdsverket menar att många 

avlopp är i behov av upprustning, ungefär 60 % av alla anläggningar uppfyller kraven på 

rening42. Det har gjorts beräkningar som visar på Sveriges sammanlagda utsläpp av närsalter 

till våra vatten. Man tror att människan genom avloppen släpper ut 640 ton fosfor per år43. 

Det här är uppskattade siffror och det finns lite olika siffror men man tror att andelen fosfor 

från fritidsboende ligger mellan 5-10 % av de totala fosforutsläppen. 5-10 % låter inte så 

mycket men från samtliga kommunala reningsverk släpptes det ut 470 ton fosfor (1992). JTI 

menar att det inte har skett någon större förändring sedan 1992, men denna problematik börjar 

tas mer på allvar44. Utsläppen från fritidshus beräknas ungefär ligga på 20-30 ton per år, det 

låter inte heller så mycket i jämförelse med 640 ton. Det är då viktigt att ha i åtanke att 

                                                 
40 Stockholm vatten,  Urinsortering – en hållbar kretsloppsteknik, s 1  
41 Stockholm vatten, Urinsortering – en hållbar kretsloppsteknik, s 1 
42 Jöborn Anna. På tal om vatten, s 10 
43 Enskilda avlopp – problem och möjligheter, JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik,2002, s 2  
44 Enskilda avlopp – problem och möjligheter, JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik,2002, s 2  
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fritidshus egentligen inte bebos så stor del av året. Vad händer när fler fritidshus blir 

permanentboende?  

 

45

 

Vissa menar att våra vanliga enskilda avloppsanläggningar släpper ut lika mycket fosfor som 

de vanliga reningsverken tillsammans46. Därför kan det vara viktigt att utveckla nya system 

och system som tar bort näringen vid källan som exempelvis urinsortering. 

Antalet enskilda avlopp skiljer sig åt mellan olika kommuner och vissa brottas med större 

problem än andra. Norrtälje kommun har flest enskilda avlopp i Sverige. Många av de 

enskilda avloppen fungerar även dåligt och mycket av näringen till den inre skärgården i 

kommunen kommer från dåligt avloppsvatten. Ett sätt för kommunen att ha bättre kontroll är 

att man ger tidsbegränsade tillstånd när det gäller enskilda avlopp. Ett exempel är Nacka 

kommun där alla enskilda avloppsanläggningar har en tidsbegränsning. Ett tillstånd kan ges 

på 15 år, men om det sker en utbyggnad av kommunalt avlopp kan tidsbegränsningen minskas 

ända ner till fem år. Innan tillståndet löper ut sker det en omprövning och man har då vissa 

krav på utsläpp kvantitet och rening47.  Att bygga avloppsanläggning kan vara en ganska dyr 

historia och en investering i en ny avloppsanläggning brukar kosta runt 70 000 – 80 000 

kronor, och det kostar några tusen kr per år i drift. För att man ska förhindra smittspridningar 

och läckage hamnar kostnaderna ungefär i dom nivåerna. Det gäller att alltid göra 

avvägningar som är kostnad kontra utsläpp. Dessa avloppssystem kräver ett visst underhåll 

och det varierar även med vilken typ av avloppssystem man har. Avloppssystemen blir gamla 

och slitna och om inte det underhålls finns risk för läckage av närsalter, därför kan det vara 

                                                 
45 Enskilda avlopp – problem och möjligheter, JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik,2002, sid 3 
46 http://www.vastervik.se/upload/Miljö-
%20och%20byggnadskontoret/Projekt/gamlebyviken/kretsloppsrapport.pdf, s, 4, 2007-11-05 
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viktigt med lagstadgade kontroller av enskilda avlopp. JTI skriver i sin text att ex markbäddar 

och även infiltrationsbäddar i viss mån har en begränsad livslängd, och en markbädd måste 

förr eller senare läggas om48. 

49

Den här bilden visar fördelningen av närsalter i avloppsvattnet. Man kan exempelvis här se att urin innehåller en 

stor mängd kväve. Den här bilden visar tydligt att en stor del av näringen finns i urinen.   

 

 

6.6 Varför ska man rena avloppsvattnet? 
 

Att man släpper ut orenat avloppsvatten ger en ökad risk för smittspridning, övergödning, och 

även syrebrist i vatten. Många enskilda avlopp ligger relativt nära vatten, genom alla 

fritidshus och även permanent boenden. Om vi renade våra avlopp bättre så kanske 

vattenkvaliteten skulle öka i vissa av våra vatten. Utsläppen från ett enskilt avlopp ger en 

direkt miljöpåverkan på det lokala området. Om du är ansluten till det kommunala 

ledningsnätet transporteras avloppet bort och till en reningsstation som förhoppningsvis har 

en bra och modern rening. Men det absolut viktigaste skälet till avloppsrening är att hindra 

smittsamma bakterier, virus och parasiters framfart50. Det finns alltid mikroorganismer i 

vatten och de flesta är ofarliga för människor men det finns en del som kan ge förorenat 

vatten. Kvantiteten och typen av mikroorganismer varierar mellan olika områden och mellan 

                                                                                                                                                         
47 Enskilda avlopp – problem och möjligheter, JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik,2002, sid 3 
48 Enskilda avlopp – problem och möjligheter, JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik,2002, sid 3 
49  http://www.vastervik.se/upload/Miljö-
%20och%20byggnadskontoret/Projekt/gamlebyviken/kretsloppsrapport.pdf, s 4, 2007-11-05 
50 Avloppsguiden, http://www.avloppsguiden.se/ , den 19 oktober 2007 
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olika individer. Om förorenat avloppsvatten läcker ut kan det tränga in i färskvattnet och även 

sjöar kan bli bärare av smittsamma bakterier. I U-länder är läckage av avloppsvatten ofta en 

källa till smittspridningar. Ett vanligt avlopps system är det såkallade ”Drop and Store” det 

innebär att man gräver ett hål och sedan när det är fullt med fekalier så gräver man ett nytt 

hål. Det är ett väldigt enkelt och billigt sätt att bli av med sitt avlopp, men problemet är att det 

ofta sker läckage när det kommer exempelvis stora nederbördsmängder. Detta läckage kan 

innehålla smittsamma ämnen som kan sprida sig till rent vatten51. När VA systemet kom till 

Sverige förbättrades våran hälsa avsevärt, men vi har fortfarande enskilda avlopp som kan stå 

och läcka ut smittsamma bakterier. Dåligt fungerande avlopp som skapar smitt spridningar är 

inget stort problem i Sverige. Men enskilda avlopp orsakar även hälsoproblem i Sverige. 

Mycket beror på var avloppet ligger och då är det med tanke på platsens geologiska och 

hydrologiska förutsättningar, hur många människor som bor i området och hur nära avloppen 

är till vatten52. JTI beskriver ett fall där bakterier spreds från en infekterad sjuk person, via 

husets infiltration, till nästa persons färskvattenbrunn som låg 100 meter bort. Det räckte med 

att dricka ett glas vatten från den nu förorenade färskvattenbrunnen för att bli sjuk. Om det 

hade rört sig om parasiter eller virus så hade det räckt med att enbart smutta på vattnet för att 

bli sjuk53. Läckage av avloppsvatten tillsammans med exempelvis läckage från jordbruket kan 

bidra till höga nitrathalter i grundvattnet och färskvattenbrunnar54. Det här problemet 

förekommer oftast i intensiva jordbruksområden, men det kan även vara så att en närliggande 

avloppsbrunn ger infiltration till en närbelägen färskvattenbrunn. Ett annat viktigt skäl till att 

rena avloppsvattnet från enskilda avlopp är att minska utsläpp av närsalter. När det gäller 

övergödningsproblematiken i exempelvis Östersjön kan andelen diffusa utsläpp vara ganska 

stor, och enskilda avlopp kan vara en del av dessa diffusa utsläpp. Vi har stora läckage av 

närsalter från jordbruket men jordbruket står inte själv för alla diffusa utsläpp. Det kommer 

även näringsämnen från enskilda avlopp, dock kanske utsläppen är ganska små i jämförelse 

mot jordbruket. Det finns ett ordspråk som lyder ”många bäckar små blir till en stor å”. Vi vet 

alla om att utsläpp bidrar till övergödningen av Östersjön, och då pratar vi om ett helt 

innanhav. Men ett väldigt dåligt avlopp kan faktiskt förorena och bidra till syrebrist i ett litet 

vattendrag, medan sjön som kanske vattendraget går till så småningom inte påverkas 

nämnvärt55. 

                                                 
51 Krantz Helena, föreläsning om ekologisk sanitet, den 10 oktober 2007 
52 Avloppsguiden, http://www.avloppsguiden.se/ , den 19 oktober 2007 
53 Enskilda avlopp – problem och möjligheter, JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik,2002, sid 2 
54 Enskilda avlopp – problem och möjligheter, JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik,2002, sid 2 
55 Avloppsguiden, http://www.avloppsguiden.se/ , den 20 oktober 2007 
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6.7 Avlopp och regler 
 

Avloppsvattnet innehåller närsalter som behövs i jorden. Man brukar då prata främst om 

kväve, fosfor. Närsalterna i avloppsvattnet kan ersätta konstgödsel som används i lantbruket, 

men då gäller det att man kan ta tillvara på näringsämnena på ett korrekt sätt. Det här är 

relevant av den anledning att det är bra för miljön och att fosfor är en ändlig resurs som bryts i 

gruvor. Tillverkningen av kväve är energikrävande och på så sätt inte positivt för en hållbar 

utveckling.  

 

 
6.7.1 Fastighetsägarnas roll 
 

Fastighetsägaren väljer vilken typ av avlopp man vill ha. Fastighetsägaren får stå för 

investerings och driftkostnader och ansvarar ytterst för att avloppsreningen fungerar. 

Miljöbalken ställer krav på rening men det är de lokala förutsättningarna som avgör vilka 

avloppslösningar som tillåts. Vad som fungerar på ett ställe kanske inte alls fungerar på ett 

annat. Dom som egentligen bestämmer vilka avloppssystem man får ha är kommunens 

miljönämnd56.  

 

 
6.7.2 Kommunen 
 

Miljökontoret är en del av kommunen som är tillsyningsmyndighet av enskilda avlopp, 

Miljökontoret ger tillstånd och har en kontrollverksamhet utifrån miljöbalken. I kommunens 

planer brukar det finnas riktlinjer och bestämmelser för val av avloppslösningar. Kommunen 

har ett ansvar att bidra med information om vilka krav som ställs och vilka tekniklösningar 

som är acceptabla för fastighetsägaren. Kommunen har också ansvaret att ta hand om slam 

från slamavskiljare och slutna tankar. Denna hämtning brukar oftast skötas av en entreprenör 

som har det uppdraget av kommunens tekniska förvaltning57.  

 

 

                                                 
56 Småskalig avloppsrening, Formas, s 2 
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6.7.3 Vilka krav kan man ställa på kretsloppsanpassat avlopp? 
 

Det finns inte några lagstadgade normer och regler för vad en kretsloppsanpassad anläggning 

ska kunna rena. Kommuner har ofta själva formulerat funktionskrav. Funktionskrav för 

kretsloppsanpassade VA system kan vara: 

 

- Man reducerar smittämnen i högsta möjliga mån 

- Reducera utsläpp av kväve och fosfor 

- Kretsloppsanpassning av närsalter, ex urinsortering58 

  

 

6.7.4 Miljöbalken 
 

De enskilda avloppen regleras främst av den såkallade miljöbalken. 

Den första januari 1999 började miljöbalken att gälla59. Det gjorde att de gamla hälsoskydds 

och miljöskydds lagarna upphävdes. Det finns övergripande bestämmelser för hur 

miljöbalken ska tillämpas och i den tillämpningen finns det ett starkt styrmedel för en 

kretsloppsanpassad avfallshantering. Genom miljöbalken kan myndigheter ställa krav på 

åtgärder på ett sätt som inte gick tidigare. En viktigt del i miljöbalken är den såkallade 

skälighetsprincipen60. Det betyder att när man ska ta ett beslut om ett ärende ska man väga 

nyttan med åtgärder mot vad det kostar att genomföra dem.  

Den första paragrafen i miljöbalken syftar till att man ska försöka uppnå en hållbar utveckling 

och att reglerna ska användas så syftet uppnås. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna 

reglerna som alla är skyldiga att titta på. Att bygga ett avlopp är anmälningspliktigt eller 

tillståndspliktigt. Om man bygger ett avlopp utan tillstånd så betyder det att man brutit mot 

miljöbalkens regler och det är straffbart61. Detta är miljönämnden skyldiga att anmäla om 

man erfarit överträdelser. Man är anmälningspliktig om man ska bygga en avloppsanordning 

som har toalettavlopp. Detsamma gäller också om man ansluter en vattentoalett till en redan 

existerande avloppsanordning. Tillstånd finns att söka hos kommunens miljökontor. Man kan 

                                                                                                                                                         
57 Småskalig avloppsrening, Formas, s 2 
58 Småskalig avloppsrening, Formas, s 2 
59 Små avloppsanläggningar – handbok med allmänna råd, Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket, 28 juni 
2007, s 5 
60 Enskilda avlopp – problem och möjligheter, JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik,2002, sid 4 
61 Små avloppsanläggningar – handbok med allmänna råd, Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket, 28 juni 
2007, s 5 
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dock påbörja installationen innan man fått kommunens godkännande. Vissa kommuner har 

undantag och därför ska man alltid söka tillstånd oavsett vilken VA anläggning man 

installerar.       

 

” Följande paragrafer i Miljöbalken (MB) och förordningar berör enskilda avlopp: 

§ Enligt MB 9 kap 1§ definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet. 

§ 9 kap 7§ MB ”Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras.” 

§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12§ ”Det är förbjudet att i vattenområde 
släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre 
gående rening än 
slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras 
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.” 

§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13§ ”Det är förbjudet att utan tillstånd 
enligt miljöbalken inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas. Motsvarande gäller vid 
anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning. Ansökan om tillstånd enligt första stycket ska prövas 
av den kommunala nämnden.” 

§ 26 kap 1§ MB ”Tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av 
miljöbalken...” 
Förutom kontroll och myndighetsutövning ska 
tillsynsmyndigheten även ge råd och informera. 62”  

 

När du ansöker om att bygga exempelvis ett enskilt avlopp ska du skaffa dig den 

information som behövs, och du har helt enkelt skyldigheter. Ofta får man dock hjälp 

från kommunen som kan ge råd om bra lösningar. Kommunens miljönämnd ska granska 

ditt förslag om byggnation och ge ett tillstånd. Vid det här förfarandet ligger miljöbalken 

som en grund för nämndens beslut. Nämnden måste följa reglerna i balken och därför blir 

miljöbalken slagkraftig. Ovanstående citat är ett ganska allmänt krav och det finns även 

mer specifika krav, som just tar upp hantering av avloppsvatten. Miljöbalken ställer inga 

krav på hur en avloppsanläggning ska utformas. Miljöbalken ställer krav på funktionen 

och det måste inte vara just en slags typ av reningsmetod utan det varierar över landet. 

Den 1 augusti kom Naturvårdsverket ut med nya råd om de enskilda avloppen och man 

lägger stor vikt vid funktion och inte konstruktion. De nya råden visar på ett tydligare sätt 

vilka krav som ska ställas på reningen, av ex fosfor och kväve. Grundläggande är att man 

tillämpar en skälighetsavvägning när man bedömer kraven63. Därför kommer de nya 

                                                                                                                                                         
 
62 Miljölänken, http://www.miljolanken.se/Ramsida%20Vatten%20och%20avlopp1.html, 2007-11-14 
63 Avloppsguiden, http://www.avloppsguiden.se/ , den 21 oktober 2007 
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reglerna att mest gälla nybyggnationer eller ombyggnationer. Det är inte så svårt att då 

räkna ut att det kommer ta tid innan vi får rena enskilda avlopp, men det här är ändå ett 

steg i rätt riktning. Med dessa regler kan man ställa ganska exakta krav på reduktion av 

närsalter. Men det är även upp till kommunerna att bestämma vilken nivå man vill ha på 

reningen, vissa områden är känsligare än andra. Kostnad kontra nytta! 
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7 Resultat 
 
 
7.1 Det ekologiska samhället 
 

Om vi ska kunna få ett ekologiskt samhälle så krävs det att avloppssystem också är 

kretsloppsanpassade. Sveriges förra regering ville att VA systemen skulle utvecklas i den 

riktningen att kretslopp mellan samhälle och jordbruk kan skapas64. 1999 skapade 

riksdagen 16 miljö kvalitetsmål och det finns tre grundläggande kvalitetsmål som är 

”ingen övergödning”, ”grundvatten av god kvalitet” och ”god bebyggd miljö”. Årligen 

rapporterar miljömålsrådet till den sittande regeringen om hur långt Sverige har kommit 

med arbetet för att nå miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket menar att miljömålen är 

riktmärken för Sveriges samlade insatser för att förbättra miljön65.  

 

7.2 Ingen övergödning 
 

Det grundläggande kvalitetsmålet som rör mitt arbete mest är målet ”ingen övergödning” 

och jag ska här redogöra lite kort om det. Halterna av gödande ämnen i mark och vatten 

ska inte påverka människors hälsa och den biologiska mångfalden. Gödande ämnen ska 

heller inte begränsa användning av mark och vatten66. Vi vet vad som händer vid 

övergödning och det är en process som har startat och som kommer att ta tid att få bukt 

med. Naturvårdsverket skriver om att det finns en tröghet i naturen och det kommer ta 

lång tid innan haven kan återhämta sig från övergödning. Det kan dröja årtionden efter 

2010 innan miljökvalitets målet har uppnåtts. Det har satts upp delmål för kvalitetsmålet 

ingen övergödning och dessa delmål är något som Sverige bör arbeta för att nå nationellt, 

regionellt, och på den lokala nivån (kommunerna). Målen som berör det jag skriver om 

kommer nedan. 

 

 

7.2.1 Miljökvalitetsmålets delmål  
 

                                                 
64 Enskilda avlopp – problem och möjligheter, JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik,2002, sid 5 
65 http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/Sveriges-miljomal/, 2008-01-
02 
66 http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/Sveriges-
miljomal/Miljomalssystemet/De-nationella-miljokvalitetsmalen/Ingen-overgodning/, 2008-01-02 
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1. ”Fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från 

mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat med minst 20 

procent från 1995 års nivå. De största minskningarna ska ske i de känsligaste 

områdena”.  

2. ”Senast år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av kväveföreningar från 

mänsklig verksamhet till haven söder om Ålands hav ha minskat med minst 30 procent 

från 1995 års nivå”67.  

 

 

År 2000 kom även EG:s ramdirektiv om vatten, och det kan komma ha en stor påverkan 

på VA systemet i framtiden. Direktivet säger att planering ska ske med själva 

avrinningsområdet som bas och det oberoende av kommunala gränser. Alla gränser och 

distrikt suddas ut och man koncentrerar sig på vattnets väg. År 2009 ska det finnas ett 

åtgärdsprogram om hur man ska kunna få en bra grundvattenstatus68. 

Om man ska uppnå god grundvattenstatus kan ett kretsloppstänkande vara ett steg i rätt 

riktning för idag ser vi ofta avfall från avlopp som en kostnad och restriktion. Avloppsvattnet 

innehåller fosfor, kväve, kalium, humus och vatten69. Det här skulle kunna vara riktigt bra 

gödning till jordbruket, särskilt om man kan separera upp urin och fekalier då dom verkar lite 

olika. Det finns även energi i avloppet och det kan bli biogas. Många av dom näringsämnen 

som kommer från människan finns i urinen och det skapar en relevans för att kunna använda 

det inom jordbruket. Genom såkallad källsortering av urinen i toaletten så kan ämnen som 

kväve, fosfor och kalium sorteras ut tidigt. För att man i samhället ska kunna uppnå ett slags 

ekologiskt kretslopp så är det viktigt att det finns en recirkulation från människan till jorden. 

Men för att man ska kunna uppnå recirkulation krävs det kunskaper om hur humanurin ska 

kunna hanteras i jordbruket. Det man syftar till då är tekniken, effekten på växter, 

miljöpåverkan och hur man kan skapa en acceptans bland jordbrukare.  

 

 

Att använda urin som en näring är en hållbar och kretsloppsanpassad teknik.  

                                                 
67 http://www.naturvardsverket.se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/Sveriges-
miljomal/Miljomalssystemet/De-nationella-miljokvalitetsmalen/Ingen-overgodning/Ingen-overgodning--delmal/, 
2008-01-02 
68 Enskilda avlopp – problem och möjligheter, JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik,2002, sid 4 
69 Miljöanpassade små VA – system,  http://www.rtk.sll.se/publikationer/blandat/ap2_2001.pdf, s 8, 2007-10-29 
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- Urin har en stor del av näringsämnena från hushållens spillvatten dom är cirka 80% av 

kvävet och 50% av fosforn70.  

- Det är en koncentrerad näring 

- Näringsämnen tas lätt upp av växter 

- Urin har låga halter av tungmetaller och andra miljögifter 

- Urin har låga doser av mikroorganismer som kan framkalla sjukdomar71 

 

Urinsortering kan vara en lösning för att kunna återföra växtnäring från människan till 

jordbruket. Om man separerar urinen innan den blandas med fekalier kan urinen tas tillvara 

som en näring. En urinsorterande toalett har två delar, en för urinen och en för fekalier. När 

man enbart använder urin delen är förbrukningen av vatten liten i jämförelse av en fullskalig 

spolning. Vattenförbrukningen kan minska med nästan hälften72. När man spolar späds urinen 

med vatten och hur mycket varierar en del mellan olika toalettmodeller.  

 

En vuxen person lagrar inte kalium, fosfor och kväve i kroppen utan kroppen tar upp energin 

och utsöndrar den näring som intas. Urinens innehåll av näring har en varians som beror på 

vilken man föda man äter. Det kan vara skillnad ifall man exempelvis är vegetarian73.  

 

 

7.3 Urin som gödsel 
 

Det finns inte särskilt många undersökningar på hur humanurin fungerar som gödsel. 

Humanurin liknar djururin, men det finns skillnader. Det finns varianser i näringsinnehåll och 

ph värde. Urin från svin och nöt innehåller ungefär hälften av kvävet som djuren utsöndrar. 

Det kan vara svårt att jämföra humanurin med stallgödsel då stallgödsel är organiskt bundet 

och humanurinen i mineralisk form. Jordbruksverket har riktlinjer för gödsling och efter det 

kan man späda urinen om så krävs. Erfarenheter av den mänskliga urinen som gödsel är inte 

särskilt många utan man grundar erfarenheterna från djururinens effekter74.   

                                                 
70 Stockholm vatten, Urinsortering – en hållbar kretsloppsteknik, s 1 
71 Stockholm vatten, Urinsortering – en hållbar kretsloppsteknik, s 1 
72 http://www.jti.se/publikat/rapporter/l&i/R-278ar-s%20m%20fl.pdf, s 10, 2007-12-12 
73 http://www.jti.se/publikat/rapporter/l&i/R-278ar-s%20m%20fl.pdf, s 11, 2007-12-12 
74 http://www.jti.se/publikat/rapporter/l&i/R-278ar-s%20m%20fl.pdf, s 11, 2007-12-13 
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Man har gjort försök med urin som gödselmedel och då har effekten på skördarna varierat. 

Det har gjorts försök i Sverige och då spred man urin från svin på vårkorn och kärnskörden 

blev vanligtvis lika stor med samma kvävegiva som vid en kombinerad gödsling med urin och 

handelsgödsel som vid användning av enbart handelsgödsel. Det har gjorts försök även med 

andra grödor och resultatet har varit lite varierande, det verkar vara lite svårt med doseringen 

då det föreligger risk för att man bränner grödan. Humanurin och mineralgödsel ger lite olika 

resultat på skörden och det beror till en viss del på olika egenskaper hos de olika gödningarna. 

Mineralgödsel har kväve i form av ammonium och nitrat, humanurinen innehåller 

ammoniumkväve och en viss del organiskt bundet kväve. Urinen tränger snabbt ner i marken 

och där finns ammoniumjoner som sätter sig vid ler mineraler. Organiska bundna kvävet 

behöver omsättas innan det kan bli tillgängligt75. Växten använder ammoniumkväve men 

även markens mikroorganismer suger åt sig det. Det bundna kvävet kan då bli tillgängligt 

igen när det sker en omsättning av jorden. Det här gör att det kan vara en fördröjning av 

växtens möjlighet att utnyttja kvävet. Det krävs alltså en del utveckling inom detta område 

och praktiska försök för att hitta den optimala användningen av urin som gödsel76.   

 

 

77

 
 
7.4 Urinsortering 
 

Målet med urinsorterande toaletter är att minska på närsalter som är fosfor, kväve och kalium 

och att kunna bidra till ett kretslopp genom att man kan återföra urinens närsalter till marken. 

                                                 
75 http://www.jti.se/publikat/rapporter/l&i/R-278ar-s%20m%20fl.pdf, s 12, 2007-12-13 
76 http://www.jti.se/publikat/rapporter/l&i/R-278ar-s%20m%20fl.pdf, s 13, 2007-12-13 
77 http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/grona_fakta/GFA98-07/GFA98-07.BAK, 2007-12-14 
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Det här ingreppet minskar påverkan på yt och grundvatten, och det anser Söderköpings 

kommun vara särskilt viktigt av anledning av att Söderköping är en skärgårdskommun78.  

 

Söderköping kommuns krav på en kretsloppsanpassad avloppslösning är recepientkrav av att 

minst 50% av fosforn och kvävet ska återföras till kretsloppet. Det ställs även självklart krav 

på smittskydd. Söderköpings kommun anser att urinsortering är ett beprövat komplement till 

annan reningsteknik som även är billigt och kan förbättra återvinningen av närsalter.  

 

 

Första augusti 2006 kom naturvårdsverket ut med nya allmänna råd om små 

avloppsanordningar och enskilda avlopp. Råden är som jag nämnt tidigare en tolkning av 

miljöbalken och  dom ska ligga till grund för fastighetsägare och kommunens arbete. Man 

ställer inte längre krav på en särskild teknik utan man riktar in sig på funktionen. Det kan vara 

olika funktionskrav och det beror på var det enskilda avloppet ligger. Är det en hög eller 

normal skyddsnivå på platsen? Höga skyddsnivåer hittar man där fastigheten har en avrinning 

till känsliga recipienter som hav, sjö och känsliga vattenområden. Det kan även vara en hög 

skyddsnivå om det finns vattentäkter i närheten av avloppet. Dessa nya råd bygger på att 

avloppsanordningar bör kunna byggas så att man kan få till en kretsloppsanpassning79.  

 

Idag börjar man se avloppsvattnet som en resurs med tanke på att det är en näring och då 

syftar man oftast till urinen som står för den största delen av näringen. Urinsortering är något 

som är på tapeten och Söderköpings kommun anser att det är viktigt och jobbar med att 

främja det80.  

                                                 
78 http://www.soderkoping.se/ 
79 http://www.norrkoping.se/miljo-natur/miljo-
halsoskydd/miljoskydd/avlopp/Planera,%20sida%20efter%20sida.pdf, s 2, 2007-12-15 
80 http://www.soderkoping.se/ 
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81

Urinsorterande toalett. Den här toaletten ser ut som vilken toalett som helst men den är utrustad med 

urinsortering. Det estetiska är viktigt vid val av toalett. Den här bilden visar att den estetiska biten inte är ett 

hinder för införande av urinsorterande system. 

 

 

7.5 Avrinningsområde Söderköpingsån 
 

 

Söderköpingsån avrinningsområde består av två avgreningar som är Hällaån och Storån. 

Hällaån börjar i ett skogsområde norr om Åtvidaberg i Östergötland och kommer fram till 

Söderköping och havet via ett antal sjöar. Storån och även Lillån går via sjöarna Hövern och 

Asplången genom Söderköping för att på slutet gå samman med Hällaån innan vattnet rinner 

ut i havet. Innan havet finns det en havsvik som heter Slätbaken och den har en stor 

sötvattenstillströmning genom Söderköpingsåns avrinningsområde. Områdets södra del 

domineras av mager skogsmark medan den norra delen domineras av ett slättlandskap med 

näringsrika jordar. Denna norra del av avrinningsområdet dräneras via Storån som 

sammanfaller med Göta kanal och även med Hällaån innan Söderköping. Storån har en stor 

jordbrukspåverkan och höga näringshalter82. Östergötlands skärgård har många öar och djupa 

förkastningssprickor och dom betraktas genom långa djupa vikar. Dessa vikar har ofta en 

tröskel ut mot havet en sådan är Söderköpings slätbaken. Slätbaken är en tröskelfjärd och det 

innebär att vattenomsättningen i fjärdens inre delar har en begränsning genom en grund 

tröskel som är vid inloppet till slätbaken. Med tanke på det näringsrika vattnet som kommer 

från Söderköpingsån blir resultatet ofta syrebrist i vissa delar av slätbaken.  

                                                 
81 http://www.avloppsguiden.se/avloppsteknik/Systemlosning_Urinsorterandevattentoalettomarkbadd.htm, 2007-
12-16 
82 http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/88C985DF-00A8-46C4-8B30-
9B2C24EBC7AC/85793/68_Soderkopingsan.pdf, s 56, 2007-12-17 
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7.5.1 Avrinningsområdets problem 
 

Söderköpingsån som är en pulsåder genom Söderköpings kommun är påverkad av 

övergödning och miljögifter. Övergödningen är ett problem som är störst i de norra delarna av 

avrinningsområdet och det beror på en stor andel jordbruksmark, stor andel av bostäder och 

även påverkan från enskilda avlopp. Asplången har höga fosforvärden och det finns 

punktkällor som påverkar fosforvärden. Punktkällor är ganska enkla att upptäcka men de 

diffusa utsläppen från jordbruk och enskilda avlopp är desto svårare. Slätbaken brottas med 

syrebrist och det är en följd av att det är en tröskelvik och det höga näringsinnehållet från 

Söderköpingsåns avrinningsområde83.  

 

Detta avrinningsområde är en del av Motala Ströms Vattenvårdsförbund (MSV). MSV är ett 

recipientkontrollförbund som på 1960 talet startade en samordnad recipientkontroll i Motala 

ströms avrinningsområde nedströms Vättern, Söderköpingsån, Storån och kustvatten i 

Östergötlands län. Det finns även en regional miljöövervakning i regionen. Det finns även 

hydrologiska och vattenkemiska modeller som är uppsatta för avrinningsområdet.  

I de stora vattendragen Storån, Hällaån och Lillån sker det mätningar och 

transportberäkningar av näringsämnen.   

 

 

7.5.2 Handlingsprogram 
 

I Östergötlands län finns det en förvaltning där vattenplanering sker och då med tanke på en 

långsiktig hållbar användning och bra hushållning. Det ska kunna vara en bra balans i 

ekosystemet.  

 

Handlingsprogrammet övergödning har ett mål att inspirera samhällets aktörer att främja en 

omställning till ett hållbart brukande av mark och vatten. En fungerande vattenförvaltning, ett 

bra och resurssnålt jordbruk tillsammans med en kretsloppsanpassad avloppsrening är en 

förutsättning för en hållbar utveckling av Östergötland som en väl fungerande tillväxtregion.  

 

                                                 
83 http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/88C985DF-00A8-46C4-8B30-
9B2C24EBC7AC/85793/68_Soderkopingsan.pdf, s 56, 2007-12-17 
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Handlingsplanen tar upp en del punkter för att främja detta. 

 

- Utveckling och användande av nya tekniker vid avloppsrening och öka antalet 

kretsloppsanpassade avloppssystem. 

- Genom bra åtgärder minska fosfor och kväveläckage från jordbruksmark till nivåer 

som kan ge en ekologisk balans och ett uthålligt nyttjande av vatten. 

- Genom framtagande och spridning av kunskap öka konsumtionen av miljöanpassade 

tekniker inom avloppsrening och jordbruk84. 

 

 

7.5.3 Hur ska man nå målen? 
 
Söderköpings kommun är en del av Östergötlands län och dom har sina problem med 

näringsläckage från jordbruket och enskilda avlopp. Men det är svårt för en kommun att lösa 

problemen i en region och naturen är mer komplex än så. Det man gör på västra sidan av länet 

påverkar kommunerna på östra sidan med tanke på övergödning. Söderköpingsåns 

avrinningsområde hämtar upp sin näring från ganska stora delar av länet. Därför behövs det 

en handlingsplan för hela regionen85.  

 

Det handlingsplanen tar upp är att för att man ska nå ett hållbart brukande av mark och vatten 

krävs det nya förhållningssätt och samverkansformer. Det är grundläggande med samverkan 

och delaktighet. En fungerande vattenförvaltning, hållbart jordbruk, miljö och 

kretsloppsanpassade avlopp är viktigt för staden, utomliggande samhällen och landsbygden. 

Därför behövs det en helhetssyn och samverkan och långsiktiga lösningar. Sverige ska 

genomföra en förändring av vattenförvaltningen och det i linje med EU:s ramdirektiv för 

vatten. Då krävs det att kommuner ser utanför sina gränser och samarbetar med varandra86. 

 

7.5.4 Avloppsreningen 
 

En bra avloppsrening är grundläggande för en fortsatt samhällsekonomisk tillväxt. 

Östergötland har en ganska hög befolkningstäthet och en bebyggelsestruktur som gör att 

                                                 
84  http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/88C985DF-00A8-46C4-8B30-
9B2C24EBC7AC/85793/68_Soderkopingsan.pdf, s 57, 2007-12-19 
85 http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/88C985DF-00A8-46C4-8B30-
9B2C24EBC7AC/85793/68_Soderkopingsan.pdf, s 56, 2007-12-17 
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avloppsreningsverk och enskilda avlopp ger ganska stora utsläpp av näringsämnen. Vatten har 

betydelse för allt i naturen och samhället och därför bör avloppsfrågan ha en hög prioritet i 

samhällsplaneringen där helhetsperspektivet och en ökad samverkan mellan kommunen är av 

hög betydelse.  

För att genomföra detta krävs det ett antal åtgärder och dom som berör enskilda avlopp är. 

 

- Kretslopps anpassa enskilda avlopp 

- Kommuner har ökad tillsyn av enskilda avlopp och ställer krav som är i linje med 

miljöbalken.  

- Länets kommuner samverkar med varandra och universitetet för att få fram olika 

reningstekniker och anläggningar för enskilda avlopp.  

- Universiteten utvecklar bättre teknik för vattenrening87. 

 

 

7.6 Kommunens arbete med enskilda avlopp 
 

Av riksdagens miljömål är det 4 som är särskilt intressanta för vatten och avloppsfrågor. 

 

- Grundvatten av god kvalitet 

- Levande sjöar och vattendrag 

- Hav i balans samt levande kust och skärgård 

- Ingen övergödning 

 

En betydande del av Sveriges utsläpp av övergödande ämnen som är främst fosfor och kväve 

kommer från enskilda avlopp.  

 

 

Mellan 4 och 5 tusen är ganska många med tanke på det totala antalet invånare i kommunen. 

Sedan tillkommer det alltid ganska många på sommaren som man inte riktigt vet antalet på. 

Det här ställer krav på reningen av avloppet och särskilt med tanke på att Söderköping är en 

kustnära kommun.  

                                                                                                                                                         
86  http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/88C985DF-00A8-46C4-8B30-
9B2C24EBC7AC/85793/68_Soderkopingsan.pdf, s 57, 2007-12-19 
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Kommunen har arbetat ganska mycket med att förhindra näringsläckage och det kanske beror 

på att det är ett känsligt område som kommunen ligger i. Söderköpings kommun har en del 

problem med sitt avrinningsområde som jag tidigare har tagit upp en del om. 

  

- Söderköpings kommun anser att genom separera urinen från fekalierna kan man få ett 

näringsrikt gödselmedel och på så sätt skydda grundvatten, sjöar och hav från 

övergödning88.  

- Om man sedan sprider urinen på jordbruksmark minskas behovet av konstgödsel. 

Tillverkning av konstgödsel kräver mycket energi och kan innehålla andra icke 

önskvärda ämnen som kan sugas upp av växtligheten.  

- Söderköpings kommun har inom vissa kustområden problem med 

saltvatteninträngning som uppstår vid stort uttag av vatten. Urinsorterande toaletter 

minskar vattenkonsumtionen89.  

 

 

7.6.1 Kommunens riktlinjer 
 

Söderköpings kommun ska verka för att urinsorterande system väljs både när det gäller 

byggande av enskilda avlopp och vid grupper av hus. Kommunen har information om 

enskilda avlopp på kommunens hemsida och informationen där präglas av recirkulations 

tankar. Dom försöker uppmuntra till att man väljer urinsorterande system till sin 

avloppsanläggning90. 

 

7.6.2 Detaljplaner 
 

När man tar fram nya detaljplaner för avlopp som inte ingår kommunens VA system ska krav 

ställas på reducering av bakterier, urinsortering och reducering av närsalter i minireningsverk 

                                                                                                                                                         
87  http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/88C985DF-00A8-46C4-8B30-
9B2C24EBC7AC/85793/68_Soderkopingsan.pdf, s 57, 2007-12-19 
88 Söderköpings kommun, Riktlinjer för urinsortering, Miljö och hälsoskydd  
89 Söderköpings kommun, Riktlinjer för urinsortering, Miljö och hälsoskydd 
90 Söderköpings kommun, Riktlinjer för urinsortering, Miljö och hälsoskydd 
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eller dylikt och även om det finns möjlighet till fekalie sortering och återföring av närsalter 

till kretsloppet. Lösningen ska ha en tydlighet och bli uppenbar av särskild va-utredning91.  

 

 
7.6.3 Nybyggnation  
 

När man installerar en vattentoalett krävs det en fullgod avloppslösning, med reducering av 

bakterier, urinsortering eller en reducering av närsalter i minireningsverk eller dylikt och 

återföring av närsalter till kretsloppet.  

 

7.6.4 Befintliga hus 
 

Kretsloppsanpassade avloppslösningar med återföring av näring till odlingsbar mark skall 

eftersträvas. När det finns tekniska hinder för urinsortering kan en konventionell va-lösning 

godtas om anläggningen betyder att det sker en förbättring och inte orsakar problem för 

miljön eller för människors hälsa. Framtida urinsortering bör förberedas med dubbla ledningar 

där det finns möjligheter92. Men det finns även andra möjligheter för att främja en hållbar 

utveckling.  

 

 

7.6.5 Känsliga områden 
 

Ur miljösynpunkt är kravet på en avloppsanläggning högt när det är beläget nära en övergödd 

eller en känslig recipient, vattentäkt, badplats, särskild biotop eller i ett område som är 

drabbat av höga nitrathalter i grundvattnet. Det kan även ställas krav på att spillvatten ska 

passera våtmark, rotzon eller långa diken innan ett vattenområde nås93.  

 

 

7.6.6 Hantering av humanurin 
 

Urinen ska främst användas till jordbruket. Hämtning av urinen sker av en entreprenör som 

kommunen beställt eller av en jordbrukare som kan använda urinen. Söderköpings kommun 

tillåter spridning på den egna tomten om det finns odlingar som trädgårdsland, buskar, 

                                                 
91 Söderköpings kommun, Riktlinjer för urinsortering, Miljö och hälsoskydd 
92 Söderköpings kommun, Riktlinjer för urinsortering, Miljö och hälsoskydd 
93 Söderköpings kommun, Riktlinjer för urinsortering, Miljö och hälsoskydd 
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rabatter och gräsmattor. Urinen ska ersätta andra typer av gödsel. Tillstånd att sprida urin som 

har varit i kontakt med fekalier tillåts inte på egen tomt. Söderköpings kommun försöker att 

främja installation av urinseparerande toaletter genom reducerade avgifter94. 

 

7.6.7 Lagring av urin 
 

En urintank bör utformas så att inkommande ledningar vinklas ner mot botten. En tank ska 

vara tryckutjämnad men ej ventilerad för att undvika lukt. En urintank skall vara 

dimensionerad så att den kan rymma urin och spolvatten för ett år, ungefär 2 kubikmeter per 

familj. Det rekommenderas att man har två urintankar som gör att man kan mellanlagra urinen 

i sex månader innan spridning, urinen hygieniseras då95. Det är dock inte så många som har 

urintankar ännu om man ser till det totala antalet brunnar i kommunen. 

 

7.6.8 Spridning av urin 
 

Om det finns tillräcklig stor tomt, jordtyp och växtlighet får urin spridas och det krävs 200-

500 kvadratmeter per person. Spridning på tomten får ske under växtsäsongen som är 1 april 

till den 1 oktober. Urinen ska spädas med vatten, en del urin på 5-10 delar vatten. Man bör 

sprida på kvällen och även eftervattna och spridning får inte ske nära en vattentäkt eller ett 

vattendrag. Man får inte heller sprida på sallad och bär som ska ätas96. Det som är bra med att 

man har urintank är det att man själv kan välja om urinen ska hämtas eller om man ska ta 

hand om den själv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 Söderköpings kommun, Riktlinjer för urinsortering, Miljö och hälsoskydd 
95 Söderköpings kommun, Riktlinjer för urinsortering, Miljö och hälsoskydd 
96 Söderköpings kommun, Riktlinjer för urinsortering, Miljö och hälsoskydd 
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7.7 Enkätundersökning 
 

2004 gick Söderköpings kommun ut med en enkätundersökning angående urinsortering. 

Kommunen fick överlag positiva reaktioner på urinsorteringen. Kommunen har ett samarbete 

med ett företag som heter Allren och dom hämtar urinen gratis en gång per år. Många 

använder dock urinen själva till exempelvis gräsmattan och växtlighet. Urinen som Allren 

hämtar körs ut till lantbrukare som använder det i jordbruket. Urinsorteringen är dock i en 

ganska liten omfattning om man ser till jordbruksarealen i kommunen. Det finns några bönder 

som är intresserade av detta och mycket av urinen går till dem. Här nedan kommer enkäten 

som skickades ut till användare av urinsorterande toaletter. En del ursprungsinformation 

exempelvis om vilken fastighet det gäller (FT) har jag tagit bort.  

 

Syftet med den här enkätundersökningen var att se på vad användarna av urinsorterande 

toaletter har för erfarenheter och åsikter av dessa system. Det här undersökningen gjorde 

Söderköpings kommun för att kunna utveckla systemen och för att kunna ge framtida köpare 

av dessa sorterande system goda råd. Kommunen kom med nya riktlinjer 2003 och dessa 

krävde en avloppslösning med reducering av minst 50% av kväve och fosfor och en återföring 

av närsalter till kretsloppet. Urinsortering är då med tanke på dessa krav en relativt 

kostnadseffektiv lösning och dessutom bra för utvecklande av kretsloppsystem97. 

 
97 Söderköpings kommun, Sammanställning av enkätundersökning riktad till användare av urinsorterande 
toaletter inom Söderköpings kommun, 2005-02-24 



 

Enkätsammanställning om urinsortering i Söderköpings kommun 

  
F
T Typ av toalett 

Installer
ad Fabrikat 

Nöjd 
med er 
urin- 
sorteran
de 
toalett? 

Storle
k på 
urinta
nk 
(liter) 

Tar 
själv 
hand 
om 
urin? 

Spridnings
- yta på 
tomten? 
(kvm) 

Hur ofta vill 
ni att Allren 
AB tömmer 
tank? Kommentar 

1  urinsort. WC 2000 WM Ja 2000 Ja 4000 inte alls   
2  vanlig WC               Förberett för urinsort.
3  Har ej tagits i bruk 2004               
4  urinsort. WC 2003 WM Nej 5000 Ja 300000 inte alls stopp,lukt 
5                    
6                    

7  Torrtoalett 
2004 
       Ja 140000 inte alls Ej klar ännu 

8  urinsort. WC 
  
 

Gustavsbe
rg Ja 2000     varje host   

9  urinsort. WC 

2004 
 
 

Dubblette
n   900     

varannan 
host   

10  
Hus har ännu ej 
upprättats 

  
             

Hus har ännu ej 
byggts 

11                    

12  urinsort. WC 2004 WM Ja 2000 Nej   
varannan 
host   

13                    

14  Separett 2004 
Separett 
Villa Ja 25 Ja 1900 inte alls   

15                    
16  urinsort. WC 2003 Dubblette Ja 1000 Nej   varannan   
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F
T Typ av toalett 

Installer
ad Fabrikat 

Nöjd 
med er 
urin- 
sorteran
de 
toalett? 

Storle
k på 
urinta
nk 
(liter) 

Tar 
själv 
hand 
om 
urin? 

Spridnings
- yta på 
tomten? 
(kvm) 

Hur ofta vill 
ni att Allren 
AB tömmer 
tank? Kommentar 

n host 
17    2004             Ej klar ännu 

18  urinsort. WC 2000 WM Nej 2000 Ja 3500 
varannan 
host För låg toalettstol 

19  urinsort. WC 2000 WM Nej 4000 Nej   varje host För låg toalettstol 
20    2004             Ej klar ännu 

21  
Byggnad är under 
uppförande               Ej klar ännu 

22    2004               
23  vanlig WC               Nya huset ej byggt 
24                    
25  urinsort. WC 2002   Ja 1500 Nej   varje host   

26  urinsort. WC 2003 WM Ja 
1000-
2000 Nej   varje host   

27  urinsort. WC   WM Ja 2000 Ja 150 inte alls   

28  urinsort. WC 
2000 & 
2004 

Gustavsbe
rg Ja 1200 Nej   varje host   

29  urinsort. WC 2000 WM Ja 1500 Ja 3000 inte alls   
30                    
31  vanlig WC                 
32                    

33  urinsort. WC   WM Ja 2700 
Vet ej 
än       

34  urinsort. WC 2002 WM Ja 2500 Nej       
35  urinsort. WC 2001 WM Nej 1000 Nej   varje host Stopp 
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F
T Typ av toalett 

Installer
ad Fabrikat 

Nöjd 
med er 
urin- 
sorteran
de 
toalett? 

Storle
k på 
urinta
nk 
(liter) 

Tar 
själv 
hand 
om 
urin? 

Spridnings
- yta på 
tomten? 
(kvm) 

Hur ofta vill 
ni att Allren 
AB tömmer 
tank? Kommentar 

36                    

37  urinsort. WC 2003 WM Ja 2500     
varannan 
host   

38  urinsort. WC   WM Ja 3000 Nej   varje host   
39  urinsort. WC 1997 WM Nej 900 Ja 1000 inte alls Stopp 
40  Torrtoalett                 
41  urinsort. WC 2003 WM Ja 3000 Nej   varje host   

42  urinsort. WC   
Gustavsbe
rg Ja 2000 Nej   

varannan 
host   

43  Separett         Ja 1800 inte alls   
44  vanlig WC                 
45                    
46                    
47  vanlig WC                 
48  urinsort. WC 2000   Ja 500 Nej   varje host   

49  Separett   
Separett 
Villa Ja 100 Ja 2000 inte alls   

50                    
51                    

52  vanlig WC 2004           
varannan 
host Ska bygga 2005 

53                    
54  urinsort. WC 1999 WM Ja 3000 Nej       

55  
Hus har ännu ej 
upprättats                 
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F
T Typ av toalett 

Installer
ad Fabrikat 

Nöjd 
med er 
urin- 
sorteran
de 
toalett? 

Storle
k på 
urinta
nk 
(liter) 

Tar 
själv 
hand 
om 
urin? 

Spridnings
- yta på 
tomten? 
(kvm) 

Hur ofta vill 
ni att Allren 
AB tömmer 
tank? Kommentar 

56  urinsort. WC   WM Ja   Nej   
varannan 
host   

57                    

58  urinsort. WC 2000 
Gustavsbe
rg Ja 30 Ja 600-700 inte alls   

59                    
60                    
61                    
62                    
63  urinsort. WC 1998 WM Ja 1000 Ja 3000 inte alls   
64  urinsort. WC 2000 WM Nej 1500 Ja 5000-8000 inte alls Stopp 
65  vanlig WC                 

66                  
Har ej börjat med 
VVS 

67                    
68    2004             Ej byggt ännu 
69  vanlig WC               ej klar 
70                    
71  urinsort. WC 3 WM Nej 3000 Nej   varje host Låg toalett! 

72  Separett   
Separett 
Villa Ja 50 Ja 6000 inte alls   

73    2004               

74  urinsort. WC 2000   Ja   Ja 
3000 + 18 
ha inte alls   

75                    
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F
T Typ av toalett 

Installer
ad Fabrikat 

Nöjd 
med er 
urin- 
sorteran
de 
toalett? 

Storle
k på 
urinta
nk 
(liter) 

Tar 
själv 
hand 
om 
urin? 

Spridnings
- yta på 
tomten? 
(kvm) 

Hur ofta vill 
ni att Allren 
AB tömmer 
tank? Kommentar 

76  urinsort. WC 2000   Ja 200 Ja 1700 inte alls   
77  Annan toalett 2000   Ja   Ja 3000     
78                    
79  Separett 2004   Ja 900 Ja 800 inte alls   
80                    
81                    

82  urinsort. WC 2002 
Separett 
Villa Nej     800 varje host   

83                    

84  urinsort. WC   
Dubblette
n Ja 1000 Ja 900 inte alls   

85  urinsort. WC 2003 
Dubblette
n Ja 1200 Ja 1000 inte alls   

86                    
87                    

88  urinsort. WC 2004 
Gustavsbe
rg Ja 1200     varje host   

89  

Anläggning klar 
men ska göra 
tillbyggnad innan 
inkoppling sker                 

90                    

91  urinsort. WC 2003 
Gustavsbe
rg Ja 3000 Ja 50000 inte alls   

92  Annan toalett     
Ej i drift 
ännu 3000         
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F
T Typ av toalett 

Installer
ad Fabrikat 

Nöjd 
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de 
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Storle
k på 
urinta
nk 
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själv 
hand 
om 
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Spridnings
- yta på 
tomten? 
(kvm) 

Hur ofta vill 
ni att Allren 
AB tömmer 
tank? Kommentar 

93  Separett                 
94  urinsort. WC 2004 WM             
95                    
96  urinsort. WC   WM Ja ? Nej       

97 
 

urinsort. WC 2002 WM Ja 60 Ja 2000 inte alls   
98  Torrtoalett                 
99                    
10
0                    
10
1  urinsort. WC   

Dubblette
n Ja 600 Ja 1200 inte alls   

10
2  Separett 2004   

För tidigt 
att säga 50 Ja 750 inte alls   

10
3                    
10
4  urinsort. WC 2001   Ja 10 Ja 2000     
10
5  urinsort. WC 2002 WM Ja 1000     

varannan 
host   

10
6  urinsort. WC 2004   Ja 2000 Nej   varje host   
10
7                    
10
8                    



7.7.1 Resultat av enkätundersökningen 
 

Enkäten skickades till 108 hushåll och 62% svarade på enkäten. 54% svarade att de är nöjda 

och 12% att de är missnöjda. 23 stycken kunde inte svara därför att toaletten var så pass färsk 

i hemmet. Dom flesta som har skaffat urinsorterande toaletter har stora tomter och med 

odlingar och därför är erfarenheterna av spridning med urin på tomten goda. Tomter i 

skärgården är svårare att sprida urin på när det finns mycket berghällar och lite växtlighet. Av 

alla som svarat på enkäten tar 37% själva hand om urinen. Om man har en mindre tomt kan 

det vara svårt att kunna använda all urin på sin egna mark annars verkar inte människor vara 

främmande för att använda urinen98.  

                                                 
98 Söderköpings kommun, Sammanställning av enkätundersökning riktad till användare av urinsorterande 
toaletter inom Söderköpings kommun, 2005-02-24 
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7.8 Sammanställning från intervjuer 
 

Söderköpings kommun har ungefär 14000 invånare i kommunen. Men på sommaren ökar 

befolkningen ganska markant med turister och många är sommargäster med sommarstugor 

som inte är skrivna i kommunen. Mellan nio och tio tusen invånare är anslutna till ett 

kommunalt reningsverk medan 4-5 tusen har en egen avloppsanläggning. 

Söderköpings kommun har sedan 1980-talet haft i handen att inventera och kontrollera 

enskilda avlopp. Intervjupersonerna tar fram en karta över Söderköpings kommun och visar 

nederbördsområdet. Hälla ån och Storån tar med sig mycket avfall från ett nederbördsområde 

och därför har dom inventerat och åtgärdat enskilda avlopp vid detta nederbördsområde och 

jäms med åarna. Östra Ryd är ett exempel med lätta jordar, där fanns det läckage och dåliga 

avlopp men det har nu skett inventeringar där. Samma sak gäller de kustnära avloppen, där 

det fanns läckage och dåliga avlopp har det skett inventeringar. 

 

99. Söderköpings åns avrinningsområde.  

 

                                                 
99  http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/88C985DF-00A8-46C4-8B30-
9B2C24EBC7AC/85793/68_Soderkopingsan.pdf, s 56, 2007-12-23 
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Ett problem är att alla näringsämnen från avrinningsområdet hamnar i slätbaken. Slätbaken är 

en tröskelfjärd och det för med sig vissa syresättnings bekymmer. Det finns även ett problem 

med ån som går igenom Söderköping, maxvärdet på flödet är ungefär 10 kubik/s och min 

värdet ligger på 0,03 kubik/s. Det bidrar till problemen med syresättning av slätbaken och 

vissa tider är det syrgasfritt 20 meter och neråt. Men intervjupersonerna poängterar att läget 

kan förändra sig snabbt med exempelvis en höststorm. Arbetet med detta har varit en 

prioriterad fråga de senaste 15 åren. Intervjupersonerna betonar dock att det kan vara svårt att 

mäta och se skillnader. Och det finns mycket näring bundet i markerna, det tar tid för tåget att 

stanna. 

Söderköpings kommun har enskilda avlopp spridda över hela kommunen, men det finns 

områden med högre koncentrationer. Den stora delen består dock av enskilda avlopp och när 

det kommer nya avlopp ställs det ganska stora krav. Skyddsnivån på de enskilda avloppen 

varierar beroende på var dom ligger, om det är nära vattendrag eller kust är det ett känsligt 

skyddsområde med hög skyddsnivå. Dom måste ta hänsyn till badplatser, vattentäkter mm. 

Stora delar av kusten har en hög skyddsnivå och även alla öar. Det som ligger till grund för 

kategoriseringen av skyddsnivåerna är Naturvårdsverkets föreskrifter. 

Naturvårdsverket har kommit ut med en ny handbok och Söderköpings kommun tycker att det 

är bra med nya regler. Dom har legat i framkant och når ofta en hög skyddsnivå genom 

bortsorteringen av urin som tar bort både fosfor och kväve. Kommunen har en stor andel 

lermarker och därför måste det byggas markbäddar och dom har i regel inte lika bra rening 

som en vanlig infiltration. Kommunen har haft en policy sedan 1996 med urinsortering och då 

var det nästan inga kommuner som hade urinseparering med i sin policy. Nästan alla som 

bygger nytt har urinseparering. 

 

Söderköpings kommun informerar om enskilda avlopp på deras hemsida. Information är 

vanligtvis intressant när personer ska bygga nytt, ombyggnad eller bygga till. När det gäller 

ombyggnad och tillbyggnad går ärenden alltid på remiss. Byggnadsnämnden sitter i samma 

korridor så vi för en ofta diskussioner med dom. Folk brukar ringa och fråga om hus vid köp, 

om avloppet är okej eller ej. Vi kan säga till mäklaren eller köparen att vi bedömer att om 

detta ska bli lagligt kostar det si och så mycket pengar. Kan vara bra att veta vid köp. En 

anläggning kostar allt mellan 20 och 70 tusen. Allt beror på vad som behövs, lokala biotopen. 

Så det kan vara en ganska dyr historia att bygga ett enskilt avlopp eller att rusta upp det. Så 

det finns en del dåliga avlopp i kommunen.  
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Kommunen har under många år letat efter dåliga avlopp och det är relativt många som inte 

klarar av de moderna kraven. Fram till 1996 var kommunen nöjda med en markbädd och en 

trekammarbrunn, med sedan kom det hårdare krav. När den ena av intervjupersonerna började 

med det här jobbet nöjde man sig i många fall med en tre kammar brunn och minst 500 meter 

dike. Innan miljöskyddslagen 1969, efter tre kammar brunnen var det rör 300 meter ut i sjön, 

och det kan faktiskt finnas några sådana brunnar kvar. Men kommunen betar av dem, och 

oftast i samband med ombyggnad och tillbyggnad. 

 

Antalet kommuner som jobbar med urinsortering ökar. I Söderköpings kommun var det några 

personer på kommunen som startade detta och fick ett antal fastighetsägare att bygga 

urinsortering. Allrent har ett system som bygger på att man tömmer urintankarna ungefär 

samtidigt en gång per år. Allrent har avtal med lantbrukare som kan ta emot humanurinen. 

Allrent tömmer 2000 brunnar per år och av dessa är ungefär 50 urinseparerande enligt 

intervjupersonen. Att det inte är så många urinseparerande brunnar tror intervjupersonen beror 

på att de flesta husen är äldre än tio år och det är först när det byggs nytt eller renoveras som 

förmodligen detta blir aktuellt. Det är ett långsiktigt arbete som gäller. 

 

När man får tillstånd från kommunen att ha urinsortering. Då har man också möjlighet att 

välja att du kan ta hand om urinen själv. En del tror intervjupersonen tar hand om det med 

hjälp av en granne som är bonde eller vattnar sina trädgårdar med det. Drygt hälften hämtar 

Allren. Lantbrukaren har nog ingen lust att åka och hämta urin mitt i skördeperioden.  

 

Kommunen försöker på öar och vid kustnära zoner råda folk till att ha förmultningstoaletter 

av olika slag. Dom tycker att det är ett bra alternativ. Det estetiska är viktigt, finns med fläkt 

och fungerar bra att ha inomhus. Stor fördel på öarna, annars får man åka runt med båt och 

slamsuga. Det lilla slammet som blir från en tvåkammarbrunn är bra om folk själva kan ta 

hand om på öarna. Man bör ha lite odlingar och en kompost. Inga problem att sprida ut på 

gräsmattor om man eftersköljer med vatten. Oftast bor människor sex veckor på sommaren 

och då blir det inte särskilt mycket urin. Vid året runt boende kan man ha trädgårdsland mm. 

 

 

När intervjupersonerna på tänker på framtiden kommer detta på tals.  
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Utveckling går framåt, men det tar lång tid att få bort näring ur Östersjön. Vi har sett att 

blåstången har kommit tillbaka till området. Motala ström har 80 kubik/s där kan man se 

förhöjningar av kväve och fosfor 

Intervjupersonerna tycker att det bästa vore om man hade komposteringsanläggningar som 

tog hand om avloppet på plats. Söderköpings kommun har inte några tunga industrier, men 

avloppet påverkas av läckage från vägar mm. Intervjupersonerna berättar om Norrtälje 

kommun som har byggt upp ett sådant system. Norrtälje har många inspektörer som jobbar på 

heltid för att hålla koll på alla avlopp. 
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8 Analys 
 
 

Jag har skrivit en uppsats som tar upp några ämnen som flyter samman. Mitt syfte med denna 

uppsats var följande: 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera va-anläggningar utanför tätort 
med Söderköpings kommun som exempel. Syftet är vidare att föreslå och visa åtgärder 
som understödjer det övergripande samhälls och miljömålet ”Ingen övergödning”. 
 

Jag anser själv att jag genom teori, bakgrund och resultat delen besvarat detta syfte. Vad har 

då de olika delarna för koppling till varandra och är det relevant?  

Jag har skrivit en uppsats som har sin grund i tankar om det hållbara samhället, eller snarare 

det ohållbara samhället vi har idag. Därför ansåg jag det vara naturligt att min teoridel tog upp 

Brundtlandkommissionens definitioner av hållbar utveckling. Sverige har 16 miljömål och ett 

är ”ingen övergödning” och det miljömålet är fött ur tankarna om hållbar utveckling, samma 

sak gäller således de andra miljömålen. Denna teori del är en grund i uppsatsen och har hjälpt 

mig att besvara mitt syfte.  

I bakgrunden börjar jag med att skriva om Östersjön som jag tycker är en symbol för det 

ohållbara samhället. Det är svårt att skriva en sådan här uppsats utan att ta med Östersjön i 

den. Jag skriver om enskilda avlopp och näringsläckage i en Östersjö kustnära kommun. 

Överbliven näring hamnar så småningom i Östersjön. Och allt arbete för att förbättra enskilda 

avloppen har sin grund i att man vill uppnå miljömålen som innebär ingen övergödning av 

Östersjön. Näringsämnena från enskilda avlopp är till största delen kväve och fosfor och det 

är dom som påverkar Östersjön mest. Men hur ska man då göra för att inte minska läckagen 

av dessa ämnen så vi kan uppnå hållbarhet? Jag tar upp olika reningsmetoder i bakgrunden, 

och den jag tror mest på är den som tar bort näringen vid källan. Jag pratar om urinsortering 

och det är ett system som bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Och för att man 

ska kunna få människor att byta till dessa system krävs det regleringar och lagar men även 

morötter i form av subventioner mm. Det är dock en lång process och det kommer ta lång tid 

att byta ut vanliga system till urinsorterande om det går med dagens fart. Lagarna och 

förordningarna rör oftast bara nybyggnationer och ombyggnationer och det gör att 

förändringen blir långsam. Grunden till reglerna gällande enskilda avlopp kommer från 

miljöbalken. Den första paragrafen i miljöbalken syftar till att man ska försöka uppnå en 

hållbar utveckling. Det säger ganska mycket och det innebär att det bör vara ganska stora 
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reningskrav på enskilda avlopp. Bakgrunden ger en god grund att stå på inför resultatet och 

den ger en förklaring till varför vi bör arbeta mot vad teori delen tar upp, det hållbara 

samhället.  

Resultat delen är den delen där jag undersöker hur arbetet med enskilda avlopp går till i 

Söderköpings kommun. Det är en kommun som har jobbat förhållandevis länge med att 

främja urinsortering och jag visar i resultat delen hur man kan använda främst humanurin för 

att uppnå ett ekologiskt kretslopp. Resultat delen har en stark koppling till hållbar utveckling 

och det beror på att Söderköpings kommun vill ha ekologiska va system i sin kommun. 

Söderköping är en kustnära kommun och därför behövs det ganska mycket regler och lagar 

om hur man får installera enskilda avlopp och då särskilt i kustnära zoner. Och man ställer 

höga krav på reningen i kustnära zoner och det beror på att näringsläckaget går direkt ut i 

Östersjön. Jag tycker kommunens arbete för att främja recirkulation är intressant och ibland 

behövs det inte så stor insats från individen för att skona miljön. Och genom 

enkätundersökningen i uppsatsen kan man se att det fungerar rätt så bra med urinsorterande 

toaletter. Resultat delen tillsammans med bakgrunden har besvarat mina frågeställningar på 

ett bra sätt. Och alla delarna i uppsatsen har tillsammans besvarat mitt syfte.  
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9 Diskussion 
 

Min tanke var att bidra till en ökad förståelse om hur enskilda avlopp påverkar miljön och hur 

en kommun arbetar med dessa frågor. Jag har velat belysa den problematik som finns och 

vilka lösningar man letar efter och har hittat. Det som är grundläggande för allt detta arbete 

Söderköpings kommun lägger ner på att förbättra de enskilda avloppen är främst två ämnen 

som är fosfor och kväve och att dom rinner ut i Östersjön. Det är svårt att utelämna Östersjön 

när jag skriver om enskilda avlopp i Söderköpings kommun, all näring som läcker ut hamnar i 

havet.  

Östersjön är ett innanhav som är känsligt och bräckligt. Östersjön är ett ämne som ofta finns 

på agendan och det som diskuteras är ofta Östersjöns miljötillstånd. Hur ska vi kunna rädda 

Östersjöns vatten från övergödning, och hur ska vi kunna rädda Östersjöns fisk från syrefattigt 

vatten och andra hot. Östersjöns största hot är enligt många och även enligt mig 

övergödningsproblematiken som stavas kväve och fosfor. Östersjön är till största delen 

omgivet av land och det är många människor som varje dag genom sitt leverne påverkar 

Östersjön. Jordbruket runt Östersjön har en stor påverkan på havet och det vet många om. Det 

har även funnits många undermåliga reningsverk, men många har rustats upp och tekniken har 

blivit bättre. Men något som inte har diskuterats särskilt mycket är enskilda avlopps bidrag till 

övergödningen. Jag tycker att fokus oftast hamnar på jordbruket och dess utsläpp, jordbruket 

släpper ut mycket men vi kan inte lägga hela skulden på jordbruket. Det är även enkelt att 

lägga skulden på andra länder för övergödningsproblematiken. Man kan inte blunda för 

verkligheten och skylla på andra utan man måste ta tag i sina egna problem. Anledningen till 

att jag skrev denna uppsats var att jag ville veta mer om hur andra källor än jordbruket 

påverkar Östersjön och då tyckte jag att det var intressant att se på hur enskilda avlopp 

påverkar och vad man kan göra och vad som görs i Sverige med exempel från Söderköpings 

kommun. Anledningen till att jag har valt att undersöka hur en kommun som Söderköping 

arbetar med enskilda avlopp är av den anledning att det är en kustnära kommun och stora 

delar av utsläppen i denna kommun hamnar så småningom i Östersjön, och det är ett problem 

som kommunen får brottas med. Söderköpings kommun är en typisk turistkommun och 

antalet invånare i kommunen på sommaren ökar markant och det betyder även att många 

sommarboenden används med dess faciliteter. Alla sommarboenden tillsammans med 

permanentboenden som har enskilda avlopp ger en hög belastning. Det här såg Söderköpings 

kommun ganska tidigt och därför började kommunen arbetet med att främja urinsortering. 

Detta projekt startade kommunen med 1996 och dom var tidigt ute och andra kommuner har 
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börjat med att försöka främja urinsortering på senare år. Urinsortering är något som jag tror på 

och jag tror det kan bidra till en hållbar utveckling när det gäller enskilda avlopp. Den största 

delen av fosforn och kvävet finns i urinen, närmare bestämt, 80% av kvävet och 50% av 

fosforn. Om man då sorterar bort urinen redan vid källan minskar belastningen på avloppet 

markant och resterande näringsämnen renas även i efterkommande steg i det enskilda 

avloppet. Jag har länge haft den åsikten att urinsortering är något bra och att det inte ger så 

mycket negativa effekter. Det finns en del problem med urinsorterande toaletter och alla är 

inte nöjda med dem, men det är ofta mindre fel som går att ordna till. Jag har känslan av att 

många ändå tycker att dom positiva effekterna överväger de negativa. Jag känner dock att det 

tar för lång tid att genomföra dessa åtgärder. Enkäten som skickades ut 2004 skickades till 

108 hushåll och det är antalet hushåll som fått tillstånd att ha urinsortering sedan starten 1996. 

108 hushåll på åtta år är bra men inte tillräckligt bra. Men anledningen till att utvecklingen 

går relativt sakta är den att det oftast installeras urinsorterande toalettsystem vid 

ombyggnationer och vid nybyggnationer. Därför kommer det ta väldigt lång tid innan en stor 

andel av kommunens enskilda avlopp har urinsortering. Hur ska man då göra för att fler ska få 

upp ögonen för urinsortering. Ett sätt som kan vara effektivt är Söderköpings kommuns nya 

riktlinjer som antogs 2003 och dessa innebär att vid en nyinstallation av en vattentoalett vid 

nybyggnation så kräver kommunens riktlinjer en tillfredsställande avloppslösning med en 

reducering av närsalter på 50% gällande både fosfor och kväve. Det ska även finnas en 

möjlighet för återföring av närsalterna till kretsloppet. Om man ska kunna leva upp till dessa 

krav är det lättaste och billigaste sättet att införa urinsortering för då får man bort en stor del 

av näringen redan vid källan. Men det gäller fortfarande vid nybyggnation!  

Urinsortering är även intressant av den anledningen att man kan återföra näringen från 

människan till jorden, cirkeln blir sluten. Men vad jag har erfarit genom den här uppsatsen så 

är det inte särskilt mycket humanurin som går till jordbruket och det tycker jag är synd. Det 

hänger självklart ihop med att det inte finns så många urinsorterande avlopp i Söderköpings 

kommun, det går absolut att utveckla och expandera användande av urinsorterande toaletter. 

Jag tror dock att en stor fråga för många är att om man vill äta mat som kanske har blivit gödd 

med humanurin eller fekalier. Men samtidigt kanske vi närmar oss ett sådant tänk i samband 

med diskussioner om det hållbara samhället som innebär mindre utsläpp, krav märkta varor, 

ekologiska varor mm. Mat som är gödd med näring från människan skulle i mina öron vara ett 

stort steg mot ett hållbart samhälle. Humanurin har även den fördelen att den är väldigt ren, så 

risken för spridning av sjukdomar är därför liten.  
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Det är idag många människor som har eller vill ha en sommarstuga eller ett permanent boende 

vid känsliga områden som är vid kusten eller på öar i skärgården. Sommarboenden idag är 

ofta inte längre torp utan sommarstugor som har moderna faciliteter som ett permanentboende 

har, och  det ställer större krav på naturen. Ett torrsorterande system är något som 

Söderköpings kommun försöker uppmuntra och då särskilt på öar och vid kustnära zoner. Det 

har jag förståelse för då det är väldigt känsliga miljöer, näringsläckage från en ö går rakt ut i 

Östersjön. Jag tycker att om man har den turen att ha ett boende vid vatten så bör man ta sitt 

ansvar för att försöka förhindra att man bidrar till övergödning. Därför tycker jag det är rätt att 

kommunen ställer stora krav på rening vid nybyggnation. Det är också problemet med 

Naturvårdverkets nya råd som Söderköpings kommun följer att de nya reglerna gäller enbart 

vid nybyggnationer och vid ombyggnationer. Det finns fortfarande många brunnar där ute 

som har en bristfällig rening som det ändå inte kommer att ställas större krav på. Om vi ska 

kunna nå det nationella miljökvalitetsmålet ”ingen övergödning” så skulle alla enskilda 

avlopp behöva ställas inför hårdare reningskrav, speciellt vid kustnära zoner. Naturvårdverket 

menar att dom största problemen och utsläppskällorna är jordbruket och enskilda avlopp. Men 

hur ska då en kommun som Söderköping försöka få fler människor att byta till urinsorterande 

system. Jag tror tyvärr att det ofta handlar om pengar och det är svårt för en enskild kommun 

att skrapa ihop de pengar som behövs för att ge bidrag till de som byter till urinsorterande 

system. De som har urinsorterande system idag får sin urin hämtad gratis men det som behövs 

är nog medfinansiering av själva installationskostnaderna. Det har funnits nationella fonder att 

söka från när man exempelvis bytt från uppvärmning på olja eller el till pellets brännare. Den 

fonden tömdes ganska snabbt för att intresset var så stort, det fanns pengar att tjäna. Och 

nationellt kanske vi vann en något bättre miljö. Jag tror detta krävs även när det gäller att få 

människor att skaffa urinsorterande toaletter.  

 

När man renar avloppsvattnet vill man förhindra att näringsämnen läcker ut men det finns 

även andra skäl och ett stort skäl är att förhindra smittspridningar. Det finns alltid 

mikroorganismer i vatten och de flesta är ofarliga för människor, men det finns en del som 

kan förgifta vatten. Det här är inget stort problem i Sverige, men det förekommer och bör inte 

förringas. Vid gruppvisa boenden är det bättre att ha ett gemensamt avloppssystem istället för 

att alla har ett var sitt och som dessutom har brunnar för färskvatten. Då kan det lätt sprida sig 

smittsamma bakterier och virus. Jag tycker därför av denna anledning att det är viktigt med 

höga reningskrav vid kustnära zoner. Vem vet vad som kan hända om det kommer ut väldigt 

smittsamma ämnen från ett enskilt avlopp ut i havet?  
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Jag tycker det har varit intressant att skriva om detta och att komma i kontakt med människor 

som arbetar med detta och då tänker jag mest på inspektörerna på Söderköpings kommun. Jag 

har den uppfattning att kommunen har jobbat ganska mycket med frågor rörande enskilda 

avlopp och det beror nog mycket att dom har insett allvaret med Östersjöns 

övergödningsproblematik och att man inte kan skylla på andra utan själv måste göra något för 

att lösa problemen. En stor del av näringsämnena från Söderköpings avrinningsområde 

hamnar i tröskelfjärden slätbaken och det skapar lokala problem med syredöda bottnar. Så 

näring från avrinningsområdet i kommunen påverkar Östersjön i stort men även Östersjön på 

den lokala nivån, då kan man säga att övergödningsproblemen slår tillbaka mot kommunen 

indirekt.       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 57



10 Didaktik 
 
 
Det är angeläget att när man skriver en uppsats inom lärarprogrammet att man har någon slags 

didaktisk avdelning i uppsatsen. Det ämne jag har skrivit om är ett ämne som tillhör det stora 

ämnet som är på tapeten idag, nämligen ”hållbar utveckling”. Jag tycker idag att ämnet 

Geografi har en ganska stark koppling till hållbar utveckling och jag tror att den kommer växa 

sig starkare framöver. Det var inte särskilt länge sedan vi hade rött styre i Sverige och dom 

hade planer på att utveckla en ny gymnasiereform (GY 07) som dock det inte blev något av 

när det blev regeringsskifte100. Där fanns det tankar om att byta ut ämnet Geografi mot ett 

annat ämne som hette ”hållbar utveckling” eller något i den stilen. Så viktigt är ämnet hållbar 

utveckling idag och jag anser att ämnet Geografi klarar av att få med det i den traditionella 

geografi undervisningen. Så jag tror att genom den allmänna miljödebatten som finns i 

samhället idag och genom krav från de styrande kommer Geografi i framtiden innehålla än 

mer av hållbar utveckling.  

Jag har under hösten varit ute och undervisat en del i ämnet Geografi. Väldigt ofta kommer 

jag eller eleverna in på ämnet hållbar utveckling. Det är verkligen två ord som är inne idag 

och det går att koppla ganska mycket till dessa två ord. Av den anledningen skulle jag även 

koppla min egna uppsats till dessa två ord.  

 

Själva begreppet hållbar utveckling blev allmänt accepterat efter Brundtlands rapporten 1992. 

Och deras definition av hållbar utveckling är att vi måste ha en utveckling som tillfredställer 

dagens behov utan att riskera framtida generationers möjligheter att tillfredställa sina 

behov101. För att man ska kunna uppnå detta behöver man leva upp till sambandet mellan 

ekonomi, sociala strukturer och miljö. Dessa tre teman har ett ömsesidigt beroende till 

varandra.  

 

Begreppet handlar således inte enbart om miljö som man kan tro utan det handlar om hela 

samhället. Därför känner jag att jag kan använda mig av min uppsats i Geografi men även i 

mitt andra ämne Samhällskunskap. I samhällskunskapen går det att koppla mer till moraliska 

frågor mellan generationer och mellan olika länder. Det går att ta upp svårigheten med att ta 

politiska beslut som gäller miljön därför att det ofta är internationella miljöfrågor. Hur löser 

man exempelvis Östersjö frågorna mellan länderna som har gemensamma intressen och olika 

                                                 
100 http://www.skolverket.se/sb/d/449/a/7967, 2008-01-06 
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intressen som kommer i konflikt med varandra? Jag tycker själv det är intressant med hållbar 

utveckling och så även recirkulation som jag har skrivit om i min uppsats. Det tankesättet är 

intressant och jag skulle vilja ha det som tema på Geografi lektioner. Jag skulle även kunna ha 

temat Östersjön och dess problematik, orsaker och lösningar. Det finns en mängd kopplingar 

som man skulle kunna göra och här kommer ett exempel på en lektionsserie som är kopplat 

till min uppsats.  

 

Man skulle kunna ha denna lektionsserie i både Geografi A och B.  

Denna lektionsserie skulle jag vilja jobba med hållbar utveckling, recirkulation, enskilda 

avlopp, övergödning och Östersjön. 

 

Lektion 1 

 

Jag har en introduktion av lektionsserien och berättar vad vi ska jobba med och vad jag 

förväntar mig av eleverna. Jag introducerar arbetsområdet och introducerar begreppet hållbar 

utveckling. Jag börjar med att berätta om Brundtland konferensen och att man satte viktiga 

ord på vad hållbar utveckling är. Om det är något kvar av lektionen efter det får eleverna läsa 

om hållbar utveckling i läroboken som tar upp ämnet102. 

 

Lektion 2 

 

Förra lektionen gav jag en grundläggande information om arbetsområdet och gick sedan in på 

att förklara begreppet hållbar utveckling. Den här lektionen fortsätter jag med att prata om 

hållbar utveckling och då tänker jag komma in på problem med övergödning. Jag berättar om 

varför det uppstår övergödning och vad man kan göra åt det. Jag fortsätter om att berätta om 

olika källor till övergödningen. Jag utgår med Östersjön som exempel och förklarar också hur 

Östersjön ser ut och att det är ett komplext hav. 

 

Lektion 3 

 

Jag fortsätter med att prata om övergödningen. Men den här lektionen pratar jag mer om vad 

man kan göra åt det inom olika näringar och vad man gör. Jag kommer att prata en del om 

                                                                                                                                                         
101 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/03/41/44/0fe2bc94.pdf, s 59, 2008-01-06 
102 Östman Peter, Geografi – människan – resurserna – miljön A-kurs. 
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jordbruket för att det är en stor källa till övergödning och jag kommer även att fortsätta med 

att prata om recirkulation av humannäring. Jag tar upp hur det skulle kunna fungera och vad 

man gör för vinster på det. Jag vill gärna få igång en diskussion om användande av humanurin 

och fekalier i jordbruket. Hur ställer sig eleverna till att äta mat som har blivit gödd med 

näring från människan. Tycker eleverna att vi ska bli mer naturliga och sluta cirkeln, eller 

känns det obekvämt? Diskussionen kan fortsätta med recirkulation av exempelvis material 

från sopor mm. Jag tror det skulle bli en rolig och intressant diskussion. 

 

Lektion 4 

 

Under första halvan har jag en diskussion med eleverna om vad ett hållbart samhälle är och 

vad det finns för olika teman inom hållbar utveckling. Hur mycket pengar får en bra miljö 

kosta? Vad är viktigast den sociala hållbarheten eller miljö hållbarhet eller den ekonomiska? 

Hur hittar man balansen? 

 

Andra halvan: 

Nu har jag under några lektioner givit eleverna information om hållbar utveckling och andra 

teman som flyter in i begreppet. Jag skulle nu vilja att eleverna arbetar i grupper på kanske 3-

4 stycken. Alla får ett varsitt område och det dom ska göra är att undersöka en bransch och 

hur dom arbetar med hållbar utveckling för att vara med och bidra till ett hållbart samhälle. 

Det kan vara Avfalls branschen, Bilbranschen eller Jordbruket. Det här ska bli ett grupparbete 

som gärna kan redovisas på en stor poster och ett muntligt framträdande. Jag tycker alltid det 

är viktigt med muntliga inslag för eleverna. Grupparbetet får dom tre lektioner att jobba med 

och sedan ska det redovisas.  

 

Lektion 5: Eget arbete 

Lektion 6: Eget arbete 

Lektion 7: Eget arbete 

 

Lektion 8    

    

Redovisning av grupparbetena. Jag hoppas på en efterföljande diskussion efter varje 

redovisning. Jag hoppas genom denna lektionsserie att alla har fått lära sig något och fått ett 

större intresse för det hållbara samhället och dess innebörd.  
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