
Institutionen för Tema  

Campus Norrköping 
 

 

C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2013 
 

Gustav Eriksson 

Enskilda avlopp 
 

Ett kommunalt ansvar? 

 

 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

  

Rapporttyp 

Report category 

 

       Licentiatavhandling  

       Examensarbete 

 AB-uppsats  

       C-uppsats 

       D-uppsats     

       Övrig rapport 

 

       ________________  

Språk 

Language 

 

  X  Svenska/Swedish 

       Engelska/English 

 

 

      ________________ 

Titel 

Enskilda avlopp – Ett kommunalt ansvar? 

 

 

 

Title 

Individual sewage disposal system – A municipal responsibility? 

 

 

Författare 

Author 

Gustav Eriksson 

Sammanfattning 
Vattnet är en livsviktig resurs för levande organismer och ekosystem. Idag används vatten i alla möjliga sammanhang vilket har lett till 

att vattnet har blivit övergött och förorenat. Utsläpp av näringsämnen i för stora mängder anses vara den största orsaken til l 

övergödning och detta gäller framför allt utsläpp av avloppsvatten. Syftet med denna uppsats var att undersöka Sveriges kommuners 

kartläggningsstrategier för enskilda avlopp och vilka åtgärder de vidtar, samt hur många enskilda avlopp det finns. För att ta reda på 

detta skickades en enkät och ett följebrev ut till alla kommuner i Sverige och sedan sammanställdes dessa. Av Sveriges 290 kommuner 

var det 232 som deltog.  

 

De vanligaste strategierna för att kartlägga enskilda avlopp är att skicka ut enkäter eller göra inventeringar. I många fall används båda 

strategierna med enkät som ett första steg och inventering som ett andra. Resultatet av enkäten visar att mellan 50-90 % av de enskilda 

avloppen är undermåliga eller bristfälliga och att åtgärder krävs. Kommunerna ställer krav på fastighetsägarna att åtgärda sina avlopp 

inom en viss tidsram annars kan förbud att använda avloppen utfärdas.  

 

Undersökningen visade att det finns ungefär 813 000 enskilda avloppsanläggningar i Sverige, vilket är en ökning med cirka 71 000 sedan 

2006. Ökningen kan bero på att fler än hälften av Sveriges kommuner har gjort en kartläggning sedan 2006 

 

Abstract 

ISBN 

_____________________________________________________ 

ISRN  LIU-TEMA/MV-C—13/05—SE 
_________________________________________________________________ 

ISSN 

_________________________________________________________________ 

Serietitel och serienummer 

Title of series, numbering 

 

 

 

 

 

 

Handledare 

Tutor 

Anders Johansson 

Nyckelord 

Enskilda avlopp, övergödning 

 

Keywords 

Individual sewage disposal system, eutrophication 

 

Datum 

Date 

2013-05-13 

URL för elektronisk version 

 

http://www.ep.liu.se/index.sv.html 

Institution, Avdelning 

Department, Division 

Tema vatten i natur och samhälle, 

Miljövetarprogrammet 

Department of Water and Environmental Studies, 

Environmental Science Programme 

 



Förord 

Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla de kommuner som tog sig tid att besvara enkäten och på 

så sätt gjorde det möjligt för mig att genomföra den här studien. 

Jag vill också tacka mina föräldrar, min farmor och min sambo som har peppat mig, tjatat på 

mig och dessutom kommit med förslag på hur studien kan förbättras. 

Tack! 

 



 

 

Sammanfattning 

Vattnet är en livsviktig resurs för levande organismer och ekosystem. Idag används vatten i 

alla möjliga sammanhang vilket har lett till att vattnet har blivit övergött och förorenat. 

Utsläpp av näringsämnen i för stora mängder anses vara den största orsaken till övergödning 

och detta gäller framför allt utsläpp av avloppsvatten. Syftet med denna uppsats var att 

undersöka Sveriges kommuners kartläggningsstrategier för enskilda avlopp och vilka åtgärder 

de vidtar, samt hur många enskilda avlopp det finns. För att ta reda på detta skickades en 

enkät och ett följebrev ut till alla kommuner i Sverige och sedan sammanställdes dessa. Av 

Sveriges 290 kommuner var det 232 som deltog.  

 

De vanligaste strategierna för att kartlägga enskilda avlopp är att skicka ut enkäter eller göra 

inventeringar. I många fall används båda strategierna med enkät som ett första steg och 

inventering som ett andra. Resultatet av enkäten visar att mellan 50-90 % av de enskilda 

avloppen är undermåliga eller bristfälliga och att åtgärder krävs. Kommunerna ställer krav på 

fastighetsägarna att åtgärda sina avlopp inom en viss tidsram annars kan förbud att använda 

avloppen utfärdas.  

 

Undersökningen visade att det finns ungefär 813 000 enskilda avloppsanläggningar i Sverige, 

vilket är en ökning med cirka 71 000 sedan 2006. Ökningen kan bero på att fler än hälften av 

Sveriges kommuner har gjort en kartläggning sedan 2006.
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Inledning 
Bakgrund  

Vatten är en av världens mest värdefulla naturresurser och är en viktig faktor för alla levande 

organismer och ekosystem. Idag använder människan vatten för att bland annat generera 

energi, kyla ner industriella komponenter och för vardagliga saker som går att finna i de flesta 

hushåll, så som tvätt- och diskmaskiner. Trots att vattnet är en livsviktig resurs har 

missanvändning lett till att vattnet blir förorenat och övergött (Khan & Ansari, 2005). EU 

värderar sitt vatten väldigt högt och har bland annat infört flertalet direktiv för att minska och 

kontrollera utsläpp av kväve och fosfor (Bouraoiu & Grizzetti, 2011). För stora utsläpp av 

kväve och fosfor till vattenområden anses vara den största orsaken till att det blir 

övergödning. Sedan mitten av 1900-talet har koncentrationen av fosfor ökat åttafaldigt och 

kväve fyrfaldigt i Östersjön (Boesch, et al, 2006). De vanligaste effekterna av 

näringsutsläppen brukar resultera i ett grumligare vatten, syrefria bottnar samt att alger och 

cyanobakterier blommar (Naturvårdsverket, 2006a). 

 

Det var under 1960-talet som oron om övergödning tog form i Sverige. Detta efter flertalet 

rapporter om sjunkande syrehalter i Östersjöns avrinningsområden (Boesch, et al, 2006). I 

Sveriges arbete för en hållbar utveckling har riksdagen antagit sexton miljökvalitetsmål, där 

följande fyra är kopplade till övergödning och kommer senare i arbetet att beskrivas 

ytterligare: Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård och 

God bebyggd miljö (Naturvårdsverket, 2011). Under åren har det kommit olika projekt och 

investeringsprogram för att åtgärda övergödningen. Mellan åren 1998 - 2002 avsatte Sveriges 

riksdag 6,2 miljarder kronor till lokala investeringsprogram (LIP), pengarna gick till alla 

möjliga projekt inom miljöområdet. Cirka 600 miljoner kronor av bidraget gick till åtgärder 

för vatten och avlopp, av denna summa gick 150 miljoner kronor till åtgärder för enbart 

enskilda avlopp (Naturvårdsverket, 2005). Baltic Sea Action Plan (BSAP) är en aktionsplan 

som har antagits av medlemsländerna i Helsingforskommissionen. Syftet med BSAP är att få 

länderna kring Östersjön att minska sina utsläpp av näringsämnen (Naturvårdsverket, 2010). 

Ett annat stort projekt, kallat LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt), startades i augusti 2009, 

vars syfte var att få kommuner engagerade att förbättra havsmiljön, främst genom att minska 

utsläppen av näringsämnen (Havs- och Vattenmyndigheten, 2012). 

 

Jag har genom verksamhetsförlagd utbildning kommit i kontakt med LOVA-projektet vilket 

även väckt mitt intresse för ämnet. Genom egen erfarenhet upplever jag som även 

Avloppsguiden (2010a) menar, att heltäckande statistik för Sveriges enskilda avlopp saknas. 

Kunskap om kommunernas strategier för kartläggning av enskilda avlopp anser jag därför 

som betydelsefullt vilket jag genom detta arbete kommer studera. Med tanke på att 

avloppsvatten utgör en betydande del av de näringsämnena som släpps ut är det viktigt att det 

finns information om antalet enskilda avlopp. Detta för att bland annat möjliggöra för 

myndigheter att motivera fastighetsägare att åtgärda bristfälliga avlopp.  
 

Syfte  

På grund av rådande oklarheter gällande utsträckning och skick på enskilda avlopp, samt 

Sveriges arbete för att åtgärda övergödningsproblemen kommer enskilda avlopp och de 

strategier kommunerna har för att kartlägga dem studeras i det här arbetet. Syftet är att 

undersöka kommunernas strategier och vilka åtgärder som har vidtagits för de enskilda 

avloppen. Målet är att undersöka hur många kommuner som har gjort en kartläggning samt 
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hur många enskilda avloppsanläggningar det finns i Sverige och om det skiljer sig mot 

SMEDs (Sveriges MiljöEmissionsData) undersökning från 2006.  

Frågeställningar  

För att kunna besvara syftet har följande frågeställningar valts: 

 Hur många enskilda avlopp finns det i Sverige? 

 Vilka typer av enskilda avloppsanläggningar används och hur är skicket på dessa? 

 Hur har kartläggningen av avloppen gått till? 

 Hur åtgärdas problem med enskilda avlopp i kommunerna? 

Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts för detta arbete var att använda enkätstudie som metod och för 

att få ett så stort material som möjligt har enkäten gått ut till alla 290 kommuner i Sverige. 
 

Teori 
Övergödning är en naturlig och långsam process som inträffar när det blir en anrikning av 

näringsämnen (kväve och fosfor) och kan uppstå i vilken typ av akvatisk miljö som helst. På 

grund av människans aktiviteter med jordbruk och utsläpp från avlopp har det lett till att 

denna naturliga process har ökat i stor omfattning. Av denna process blir resultatet en oönskat 

stor tillväxt av fytoplankton. Fytoplankton består av alger och bakterier, några av dessa är 

grönalger, gröngulalger, kiselalger och cyanobakterier. Den överdrivna tillväxten av 

fytoplankton samt dess kommande död resulterar i ett slem som lägger sig som ett lager på 

vattenytan. Förruttnelsen av fytoplankton skapar en illaluktande doft och ökar vattnets 

turbiditet. Slemlagret på vattenytan gör att mindre ljus kan ta sig igenom och på så sätt 

begränsar syreproduktionen. Förlusten av syre gör att fiskar dör tidigare och snabbare. Under 

algblomning kan det börja växa sjukdomsframkallande bakterier (Khan & Ansari, 2005).  

 

Näringsämnena som släpps ut i sjöar och vattendrag kommer bland annat från så kallade 

punktutsläpp. Till den här kategorin utsläpp tillhör obehandlat avloppsvatten, behandlat 

avloppsvatten samt behandlat och obehandlat industriellt avloppsvatten (Smith, 2009). Vidare 

finns det även diffusa utsläpp och det är till dessa som enskilda avlopp tillhör (SMED,2012).  

Cirka 20 % av de antropogena utsläppen av fosfor kommer från fastigheter som är kopplade 

till enskilda avloppsanläggningar. I Sverige är dessa avlopp närmare en miljon stycken.  

Övergödningen av kust och hav får sin tillförsel av kväve och fosfor från vattendrag samt 

kustnära samhällen och industrier (Naturvårdsverket, 2003). Den tillförda fosforn från 

punktkällor och diffusa källor skiljer sig på så sätt att utsläppen från punktkällor har ett 

konstant flöde året runt medan utsläpp från diffusa källor varierar mycket och är beroende av 

hur vattnet flödar. Det går också att se en skillnad mellan dem under sommaren och vintern, 

då koncentrationen fosfor från diffusa utsläpp är högre under sommaren samt att det då är 

störst risk för vattendrag att bli övergödda (Bowes, et al, 2008). Enligt författarna till artikeln 

Sewage-effluent phosphorus: A greater risk to river eutrophication than agricultural 

phosphorus? utgör fosfor från avloppsvatten en större risk att övergöda vattenområden till 

skillnad från den fosfor som lakas ut från jordbruk. Det här sker också i områden där 

utsläppen från jordbruket är högre (Jarvie, et al, 2006).  

 

I takt med att den vattenspolande toaletten introducerades började övergödningen påskyndas 

ytterligare, detta på grund av att orenat mänskligt avfall började ledas direkt ut i vattnet. Smith 
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(2009) menar att den här händelsen är en av flera nyckelroller för hur övergödning, som vi 

upplever den idag, har avancerats (Smith, 2009). 

 

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt. Dessa är Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, 

Södra Östersjön samt Västerhavet. Uppdelningen skedde i samband med att EUs 

vattendirektiv infördes och syftar till att samordna arbetet för att säkerställa och förbättra 

vattenkvaliteten (Vattenmyndigheterna, u.å.). Med tanke på att antalet enskilda avloppen 

skiljer sig mellan vattendistrikten ser också näringsbelastningen olika ut och därför också 

problemen. Den totala belastningen av antropogen fosfor från enskilda avlopp i Bottenviken 

är 10 % och den antropogena kvävebelastningen är 2 %. Tillförseln av kväve från 

Bottenvikens enskilda avlopp har mindre betydelse än tillförseln av fosfor. Det kväve och 

fosfor som hamnar i havet är 2 % respektive 10 %. Det största miljöproblemet i distriktet är 

försurning och övergödning sker i mindre omfattning. Att det sker i mindre omfattning beror 

på att fosfor är det begränsande näringsämnet till skillnad mot de sydligare delarna av 

Östersjön. (Vattenmyndigheten Bottenviken, 2010). Belastningen av näringsämnen i Södra 

Östersjön ser ungefär likadan ut som Bottenviken. Fosfor står för 12 % och kväve för 2 % av 

belastningen för vattendistriktet. Kvävet från de enskilda avloppen i Södra Östersjön har 

större betydelse för övergödning av kustvatten än på havet. 12 % av fosforn och 2 % av 

kvävet når till slut havet.  Det största miljöproblemet i distriktet är övergödning 

(Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2010). De enskilda avloppen i Norra Östersjön belastar 

distriktets vatten med 13 % fosfor och 3 % kväve. Norra Östersjöns kväve större betydelse för 

övergödning av kustvatten än för havet.  Av det som når havet är det 12 % för fosforn och 3 

% av kvävet. Även för Norra Östersjöns vattendistrikt är det övergödning som är det 

allvarligaste problemet (Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2010). Belastningen av 

antropogen fosfor från Västerhavets enskilda avlopp är 10 % och kvävebelastningen är 2 %. 

För Västerhavets del är det försurning som är utmärkande för distriktets vatten. Övergödning 

är också ett problem för Västerhavet, framförallt för kust- och övergångsvatten. Distriktets 

åtgärder för att minska belastningen av fosfor har gett goda resultat. Vid punktkällor och 

jordsbruksmarker går det att se en tydlig minskning av näringstillförseln. Dock har halterna av 

kväve inte nått det resultat som var förväntat. Det är den höga tillförseln av kväve som har 

orsakat kraftiga algblomningar i distriktet (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2010). För 

Bottenhavets vattendistrikt finns det inte information om vilken mängd kväve och fosfor som 

släpps ut från de enskilda avloppen. I Bottenhavets vattendistrikt är det största 

miljöproblemet, likt Bottenviken, försurning. Övergödning sker i mindre omfattning för 

distriktets sjöar och vattendrag. Att övergödningen inte är ett lika stort problem i Bottenviken 

som för södra Sverige beror på att fosforn är begränsande för den biologiska produktionen i 

distriktets vatten (Vattenmyndigheten Bottenhavet, 2010). 

Vad säger lagen? 

Med utgångspunkt i arbetets syfte kommer följande avsnitt behandla de lagar och regler som 

gäller för avlopp. Eftersom kommunerna är VA-huvudmän och har det största ansvaret för 

VA är det viktigt att ta upp dessa lagar och regler just för att påvisa kommunernas ansvar.   

Miljöbalken 

När det gäller utsläpp av avloppsvatten är det miljöbalkens roll att styra var en 

verksamhetsutövare får släppa ut och på vilket sätt. Utsläpp av avloppsvatten ses som en 

miljöfarlig verksamhet. I 9 kap. 2§ finns en definition på vad som räknas till avloppsvatten. 

Miljöbalkens uppgift är att reglera individuella anläggningars, gemensamhetsanläggningars 
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och kommunala reningsverks utsläpp av avloppsvatten. Avloppsvatten ska renas och tas om 

hand på ett sätt så inte hälsan för människor och miljö utsätts för någon fara. För att få släppa 

ut avloppsvatten måste verksamhetsutövaren söka tillstånd eller anmäla det, tillståndet eller 

anmälan regleras enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Det är verksamhetsutövaren som ska se till att miljöbalkens krav efterlevs och 

uppfylls. Verksamhetsutövaren är den som styr en anläggning och driften av anläggningen. 

Verksamhetsutövaren är olika beroende på om det är enskilda avlopp, gemensamma 

anläggning eller större anläggningar. Fastighetsägaren är verksamhetsutövare för enskilda 

avlopp, samfälligheten för gemensamma anläggningar och för större anläggningar är det 

kommunen eller privata företag. Om VA-huvudmannen har någon skyldighet att bygga, bruka 

och underhålla en VA-anläggning ligger ansvaret hos fastighetsägaren. Det är kommunerna 

som är VA-huvudmän, det är kommunernas miljönämnder som är tillsynsmyndigheter för 

kommunernas avloppanläggningar. Egentligen ska de bara verka som tillsynsmyndighet för 

anläggningar som har upp till 2000 personekvivalenter och länsstyrelserna på de anläggningar 

som ligger över 2000. I många fall lämnar länsstyrelserna över detta till kommunerna. 

Miljönämnderna verkar dessutom som tillståndsmyndigheter för enskilda 

avloppsanläggningar (Christensen, et al, 2008). 

EUs vattendirektiv 

EUs vattendirektiv består i synnerhet av tre delar, förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer 

och åtgärdsprogram. 

 

Förvaltningsplanen ska fungera på tre olika sätt. Den första funktionen är att myndigheter ska 

kunna använda förvaltningsplanen som kunskapsunderlag vid beslut. Den andra funktionen är 

till för kommunikation till intressenter och allmänheten. Den tredje och sista funktionen är att 

förvaltningsplanen ska rapportera sitt vattendistrikts arbete till Naturvårdsverket. Det går att 

säga att förvaltningsplanens syfte är att informera.  Miljökvalitetsnormer är regler och 

beskriver hur det bör se ut eller inte bör se ut i ett ekosystem och regleras genom miljöbalkens 

femte kapitel. Vid beslut som tas av myndigheter är dessa normer bindande. 

Åtgärdsprogrammen presenterar de åtgärder som ska implementeras i samhället och som ska 

leda till att miljökvalitetsnormen för vatten kan uppnås. Det är de olika vattenmyndigheterna 

som upprättar och beslutar åtgärdsprogrammen. Vid tillståndsprövningar måste både 

åtgärdsprogrammen och redan beslutade åtgärder beaktas (Christensen, et al, 2008). 

EUs avloppsvattendirektiv 

I avloppsvattendirektivet ställs det krav på att alla reningsverk som överskrider 2000 

personekvivalenter ska byggas ut eller renoveras, samt att ledningsnät också ska byggas ut 

eller renoveras för alla EUs medlemsstater så att de klarar av nya gränsvärden för 

vattenförorening (Christensen, et al, 2008). 

Vattentjänstlagen 

Vattentjänstlagens övergripande syfte är att garantera en säker vatten- och avloppsförsörjning. 

Det är huvudmannens uppgift att se till att vattentjänstlagen efterföljs i sitt 

verksamhetsområde. Vanligtvis är det kommunerna som bär ansvaret för att upprätta 

verksamhetsområden och se till att behovet av vattentjänster tillgodoses, dessutom har 

huvudmännen skyldighet att låta fastigheter inom verksamhetsområdet att koppla sig till 

systemet. Vattentjänstlagen låter huvudmannen bestämma vilka avgifter boende i 

verksamhetsområdet ska betala och de villkor som gäller för att utnyttja vattentjänsterna, samt 
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se till att dessa efterföljs. Det här innebär, för kommunerna, att de måste ha en stor kontroll 

över dessa verksamhetsområden, bland annat om utbyggnad, utveckling och underhåll krävs. 

Det ska tilläggas att huvudmännen inte får tvinga fastighetsägare, som bor inom 

verksamhetsområdet, att ansluta sig till VA-anläggningen. Dock kan miljönämnderna med 

hjälp av miljöbalkens lagstiftning bestämma att fastighetsägare ska ansluta sig till en VA-

anläggning (Christensen, et al, 2008).  

Sammanfattning 

Utifrån dessa regelverk går det att se hur viktig roll en kommun har, både som tillsyn- och 

tillståndmyndighet samt VA-huvudman. Som VA-huvudman är det kommunernas uppgift att 

garantera en säker vatten- och avloppsförsörjning och att vattnet förhåller sig till 

miljökvalitetsnormen för vatten. Som tillsyn- och tillståndsmyndighet är det kommunernas 

uppgift att alla enskilda avlopp kontrolleras och ser till att åtgärder sätts in i aktuella fall. 

 

Nästa avsnitt behandlar de fyra nationella miljömål som är kopplade till övergödning. 

Nationella miljömål 

I det här avsnittet kommer de nationella miljömålen som har en koppling till avlopp och 

övergödning och som är relevanta för arbetets syfte att beskrivas i korthet. Främst för att visa 

att övergödning är ett stort och välkänt problem samt att Sverige har uppsatta mål för att 

åtgärda problemet. Naturvårdsverket ger varje år ut en redovisning för hur miljömålsarbetet 

fortskrider och om målen kommer att kunna bli uppnådda till år 2020. Alla svenska 

kommuner ska sträva efter att uppnå de nationella miljömålen. Vissa kommuner sätter 

dessutom upp lokala miljömål. Länsstyrelsen i Stockholms län (2008) skriver om ett 

riksdagsbeslut som kräver att allt miljöarbete ska utgå från de 16 nationella miljömålen. 

Giftfri miljö 

Giftfri miljö är det fjärde miljökvalitetsmålet och syftar till att ”miljön skall vara fri från 

ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors 

hälsa eller den biologiska mångfalden” (Naturvårdsverket, s.12, 2008a). I Naturvårdsverkets 

rapport från 2008 framgår det att målet inte är möjligt att nå till 2020, samma sak står det i 

redovisningen från 2011. Att det inte kommer att nås inom en generation tros bero på en 

globalt ökande produktion och handel med kemikalier, samt dåliga regler och säkerhet 

(Naturvårdsverket, 2011). Avloppsvatten innehåller mycket mer än kväve och fosfor, till 

exempel kadmium och kvicksilver. Undermåliga enskilda avloppslösningar släpper ut större 

mängder av alla dessa kemikalier och metaller (Naturvårdsverket, 2008b). 

Ingen övergödning 

Ingen övergödning är det sjunde miljökvalitetsmålet och syftar till att ”halterna av gödande 

ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 

förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark 

och vatten” (Naturvårdsverket, s.15, 2008a). Naturvårdsverket (2008a) skriver att målet inte 

är möjligt att nå till år 2020. Dock skriver Naturvårdsverket i redovisningen från 2011 att det 

inom en generation är möjligt att nå målet med extra åtgärder. I jämförelse med målet Giftfri 

miljö går det här att se en positiv förändring av tillståndet i miljön (Naturvårdsverket, 2011). 

Den största orsaken till att vatten blir övergött är för stora utsläpp av näringsämnen och den 

största källan till dessa utsläpp är avloppsvatten (Khan & Ansari, 2005). 
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Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Hav i balans samt levande kust och skärgård är det tionde miljökvalitetsmålet och syftar till 

att ”Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 

biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 

nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar” 

(Naturvårdsverket, s.18, 2008a). Naturvårdsverket (2008a) skriver att det inte är möjligt att nå 

målet till år 2020 och samma sak skriver Naturvårdsverket igen i sin redovisning från 2011. 

Varför det inte kommer att nås tros bero på att det inte finns tillräckligt många beslut som 

innefattar åtgärder och resurser för att nå en god havsmiljö (Naturvårdsverket, 2011). 

Eftersom avloppsvatten innehåller kemikalier och metaller, samt att undermåliga enskilda 

avlopp släpper ut i större mängder (Naturvårdsverket, 2008b) blir det väldigt svårt att nå upp 

till det här målet, då kemikalier och metaller har förmågan att störa balanser. 

God bebyggd miljö  

God bebyggd miljö är det femtonde miljökvalitetsmålet och syftar till att ”städer, tätorter och 

annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 

regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 

att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” 

(Naturvårdsverket, s.23, 2008a). Som de tre tidigare målen skrev Naturvårdsverket (2008a) att 

även det här målet inte kommer att kunna nås år 2020. Situationen är inte förändrad i 

dagsläget, i redovisningen från 2011 skriver Naturvårdsverket att det krävs många åtgärder 

från olika aktörer samt att alla problem inte ens är lokaliserade (Naturvårdsverket, 2011). 

Sedan slutet av 1960-talet har Sveriges avloppsreningsverk blivit bättre och bättre, med allt 

från fosforrening, kvävereduktion och reducering av organiska substanser (Naturvårdsverket, 

2008b). Detta främjar en god hushållning av vatten. Dock finns det många bristfälliga 

enskilda avlopp, där många dessutom är helt utan rening, som gör det svårt att främja en god 

hushållning av vatten samt att dessa avlopp inte medverkar till någon god regional eller global 

miljö. 

Sammanfattning 

Av dessa fyra miljömål är inget som kommer att vara uppnått till år 2020, dock är det möjligt 

för målet Ingen övergödning att nås inom en generation. Det här tyder på att de åtgärder 

Sverige har satt in för att motverka övergödning fungerar, men inte tillräckligt fort. Som det är 

sagt tidigare så ska allt miljöarbete som sker i Sverige ska utgå från miljökvalitetsmålen, 

vilket för det här arbetets syfte är miljöarbete med enskilda avlopp. Något som också går att 

läsa är att avlopp har en stor betydelse för huruvida dessa mål kommer att uppfyllas eller ej. 

 

I nästkommande avsnitt följer en beskrivning av olika typer av strategier för kartläggning av 

enskilda avlopp och vad kommunal VA-planering innebär. 

Kommunal VA-planering 

Enligt vattentjänstlagen har kommunen en skyldighet att tillhandahålla VA. För 

tillhandahållandet av VA följer, för kommunen, ett flertal roller vilka delvis är VA-huvudman 

och tillsyns- och tillståndsmyndighet. Syftet med att planera sin kommuns VA är för att 
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säkerställa belastningen på miljön och en god hushållning med vatten. Som VA-huvudman 

krävs det av en kommun att det finns tillräckligt med fakta och kunskap så att eventuell 

utbyggnad och underhåll av VA-verksamheten ska fungera. Varje kommun ska han en 

översiktplan som berättar hur mark och vatten kommer utnyttjas, det ska finnas kunskap och 

fakta i största möjliga i mån om kommunens geografiska områden. Det finns också 

fördjupade översiktplaner, dessa har samma funktion som en vanlig översiktplan men istället 

för alla geografiska områden är det fokus på ett speciellt område. Ett exempel där en 

fördjupad översiktplan tas fram kan vara över känsliga vattenområden så att inte enskilda 

avloppsanläggningar byggs där. Det ska också regleras detaljplaner för bland annat vatten och 

avlopp. Det är miljönämnden i en kommun som är tillsynsmyndighet och ska varje år skriva 

en tillsynsplan. Varje kommun ska även ha en avfallsplan och eftersom avloppsvatten räknas 

som flytande avfall ska det, i avfallsplanen, bland annat finnas föreskrifter om hur det ska tas 

om hand och dess ursprung. Slam och avfall från enskilda avlopp ses som hushållsavfall och 

ska också stå med i avfallsplanen, hur det ska samlas in och omhändertas. En kommun måste 

ta hand om den här typen av hushållsavfall vare sig de vill eller inte. Kommunen kan dock 

styra det här genom taxeringar och på så sätt få enskilda fastighetsägare att ta hand om 

avfallet själv, om så blir fallet har kommunen ett ansvar att se till att avfallet inte riskerar 

orsaka olägenheter. Flertalet kommuner gör också VA-policys för att bland annat ha ett 

beslutsunderlag vid prövning av enskilda avlopp (Christensen, et al, 2008). 

Kartläggningsstrategier 

Som det går att läsa i ovanstående del bör alla kommuner ha jobbat med att tillgodose 

kommuninvånarnas behov gällande vatten- och avloppsförsörjning på ett eller annat sätt. 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2009) har tagit fram en manual för kommunal VA-planering. 

En riktigt genomtänkt VA-plan underlättar vid val av åtgärder och strategier för att hantera 

enskilda avlopp. VA-planen består av tre delar, en VA-översikt, en VA-policy samt VA-

planen och en del för implementering och uppföljning. I VA-översikten ska kommunen bland 

annat besvara frågan om det finns en samlad beskrivning av de enskilda 

avloppsanläggningarna i kommunen samt om de vet vilka miljö- och hälsoproblem enskilda 

avlopp kan medföra. Genom att ta fram en kommunal VA-plan kommer kommunen att göra 

en kartläggning och inventering av de enskilda avloppen. Det finns olika strategier för att 

hantera enskilda avlopp, VA-planen är en typ. Ytterligare en strategi kan vara att vissa 

kommuner har gett råd till fastighetsägare. Dessa råd om hur fastighetsägarna själva ska 
hantera försörjningen av vatten och avlopp har lett till att en utbyggnad av VA-ledningsnätet 

inte har varit aktuell (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009). I rapporten Strategier för 

enskilda avlopp (2008) står det att en annan strategi för att hantera enskilda avlopp är just att 

bygga ut VA-ledningsnätet. Att bygga ut VA är den viktigaste strategin för försörjning av VA 

utanför kommunernas verksamhetsområde. Exempel på ett sådant område är 

sommarstugeområden.  

Kommuner 

Förutsättningarna ser olika ut för alla kommuner. I vissa kommuner har arbetet med enskilda 

avlopp inte gått särskilt långt medan andra har gjort mycket. Det kan bero på allt från politiska 

prioriteringar, resurser och om problem med enskilda avlopp och övergödning ens existerar. 

Nedan följer exempel på några kommuner som ligger lite i framkant med arbetet kring 

enskilda avlopp.  
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Gotland, Södra Östersjöns vattendistrikt 

På Gotland finns i nuläget ungefär 14 000 enskilda avloppsanläggningar, vilket motsvarar 

cirka 40 % av öns fastigheter. Sedan 2009 pågår projektet Klart Vatten. Projektet syftar till att 

dåliga avlopps ska rustas upp så att de uppfyller kraven som ställs, förbättra 

dricksvattenskvaliteten på Gotland samt minska övergödningen av Östersjön. Arbetet går till 

att fastighetsägare till bristfälliga avlopp blir kontaktade och får information om hur de ska gå 

tillväga för att klara kraven som ställs på avloppen (Region Gotland, 2013). 

Tanum, Västerhavets vattendistrikt 

Sedan 2008 inventerar Tanum kommun sina enskilda avlopp. Hittills har ungefär 1200 av 

kommunens 4500 avlopp inventerats. 60 % av dessa är bristfälliga och behöver åtgärdas. 

Arbetet går i linje med den VA-policy som antogs 2008. Fastighetsägarna får upp till 3 år på 

sig att åtgärda eventuella brister annars kan förbud att använda anläggingen åläggas. Förutom 

inventering av avlopp är det två pågående projekt som syftar till att bygga ut det kommunala 

VA-ledningsnätet (Tanums kommun, 2013). 

Västervik, Södra Östersjöns vattendistrikt 

2007 startades projektet Små avlopp – Bra avlopp i Västerviks kommun. Projektet är ett 

inventeringsprojekt och ska pågå under 10 år. Kraven ställs på fastighetsägarna att åtgärda 

sina eventuella bristfälliga avlopp inom 2 år (Västerviks kommun, 2013). I kommunen finns 

det cirka 7000 enskilda avloppsanläggningar och 2011 var ungefär hälften av dessa 

inventerade och kommunen räknar med att ha inventerat klart 2015. 38 % av de inventerade 

avloppen blev godkända. Förutom det ovannämnda projektet har också kommunen fått 

LOVA-bidrag för att finansiera sin VA-plan (Västerviks kommun, 2011).  

Sammanfattning 

En kommun ska ha en tydlig VA-planering med översiktplaner och fördjupade översiktplaner 

för att undvika att enskilda avloppsanläggningar byggs vid känsliga vattenområden. Utifrån 

Länsstyrelsen i Stockholms läns rapporter framkommer tre kartläggningsstrategier, VA-plan, 

Utbyggnad av VA-ledningsnätet samt Rådgivning till fastighetsägare med enskilda avlopp. 

Minst en av vardera strategi används av de kommuner som ställs som exempel ovan. 

 

Nästa avsnitt beskriver en tidigare studie som gjorts om enskilda avlopp, samt en beskrivning 

av de vanligaste enskilda avloppsanläggningarna. 

Enskilda avlopp 

I en rapport från Sveriges MiljöEmissionsData (SMED) från 2006 står det skrivet att det finns 

600 846 enskilda avlopp i Sverige. SMED är ett samarbete mellan IVL Svenska 

Miljöinstitutet, Statistiska centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet samt Sveriges 

meterologiska och hydrologiska institut. Det var genom en enkätstudie, som SMED skickade 

ut till samtliga kommuner i Sverige, de kom fram till hur många enskilda avlopp det finns. 

Dock saknades det uppgifter från 31 av landets 290 kommuner. Vidare i rapporten står det, 

enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB), att det finns 745 674 enskilda avlopp i 

landet. Skillnaden kan bero på att de har haft olika definition på vad som räknas som ett 

enskilt avlopp och att de har fått statistik från olika kommuner. Definitionerna kan bland 

annat vara om enskilda avlopp gäller enbart toaletter eller BDT-vatten (bad-, disk- och 

tvättvatten) eller om det är bägge två. Det ska också tilläggas att SMED inte har tagit statistik 
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från SCBs rapport för de kommuner som inte besvarade enkäten. I undersökningen 

efterfrågades också vilken typ av enskilda avlopp som används och i vilken utsträckning. Från 

vissa kommuner saknas det uppgifter för alla typer av anläggningar men genom en uträkning 

fick SMED fram ett genomsnitt: 

Slamavskiljare – 26 % 

Infiltrationsanläggning – 37,6 % 

Markbäddar – 16,7 % 

Sluten tank – 10 % 

Stenkista– 6,7 % 

Uppgift saknas – 2,6 % (SMED, 2006).  

 

Nedan följer en beskrivning av de vanligast förekommande avloppsanläggningarna i Sverige 

samt en kort redogörelse för dess effektivitet att rena skadliga ämnen för miljön. De 

anläggningar som beskrivs grundas i de svar jag fått utifrån en av enkätfrågorna som 

behandlade typer av anläggningar. Då vissa anläggningar är bättre är det viktigt för 

kommunerna att veta vilka typer som finns, skicket på dem samt vilket år de är anlagda. Detta 

eftersom vissa anläggningar blir sämre med åren.  

Slamavskiljare 

Till typen slamavskiljare hör trekammarbrunn. Slamavskiljarens huvudsakliga funktion är att 

sortera de grövre partiklarna från vattnet. Trekammarbrunnen används för svartvatten 

(toalettvatten) och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Det är också i BDT-, och 

svartvatten som avloppsvatten delas upp i. Det som sker efter en spolning är att vattnet, 

exkrementerna, urinen och pappret hamnar i den första kammaren av tre. De fasta partiklarna 

och vattnet separeras genom att de tyngre sjunker och bildar ett slamlager på botten, de lättare 

partiklarna bildar ett flytslam på ytan. Det mellersta lagret är vatten och det rinner över till 

den andra kammaren där samma sak sker igen, därefter rinner vattnet över till den tredje 

kammaren för att till sist hamna i infiltrationsdelen. Infiltrationsdelen är en slang eller ett rör, 

även kallat spridningsledning, som är nedgrävd i marken. Spridningsledningen bör ligga på en 

bädd av ett grovt material, detta för att infiltrationen ska gå lättare. Vattnet tränger sig genom 

marken där bakterier och biologiska processer tar bort föroreningar. Marklevande organismer 

tar upp näringsämnena och tar det vidare till växter. Det sista som händer är att vattnet når 

grundvattnet, beroende på hur effektiv infiltrationen har varit kan vattnet vara olika mycket 

förorenat (Ragunda kommun, 2009). 

Infiltrationsanläggning 

En infiltrationsanläggning räknas som det vanligaste alternativet för rening av spillvatten från 

enskilda hushåll. På botten av anläggningen tas spillvattnets bakterier och organiska produkter 

om hand, detta beror på att det fortlöpande bildas en hinna av bakterier. 

Infiltrationsanläggningen ska vara mellan 0,8 till 2 m i bredd, vanligast är 1 m 

(Naturvårdsverket, 1987a). Infiltrationsanläggningar klarar av att hantera svartvatten. Det som 

händer är att vattnet filtreras i de sand- och jordlager som infiltrationsanläggning har. I dessa 

lager sker biologiska, fysikaliska och kemiska processer (Avloppsguiden, 2010b). 

Markbädd 

Näst efter infiltrationsanläggningar kommer markbädd som vanligaste alternativet för rening 

av spillvatten, de anläggs där en infiltrationsanläggning inte möter kraven (Naturvårdsverket, 

1987b). Det är två saker som skiljer markbädd och infiltrationsanläggningar ifrån varandra i 
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reningsprocessen. Den första är att vattnet i en markbädd endast renas av tillfört sandmaterial, 

detta leder till att reningsvolymen blir begränsad. Den andra olikheten är att det renade vattnet 

förs till dike via en ledning, till skillnad från det renade vattnet i infiltrationsanläggningen som 

tar sig ner till grundvattnet. En anledning till att markbädd väljs istället för 

infiltrationsanläggning är att det kan finnas drickvattentäkter i området (Avloppsguiden, 

2013). Bakterier och organiska produkter tas om hand på ytan av sanden där det bildas en 

hinna av bakterier (Naturvårdsverket, 1987b). En annan sak som skiljer markbädden och 

infiltrationsanläggning åt är att kvävereningen i en markbädd närmast är obefintlig och 

reningen av fosfor blir sämre ju äldre markbädden blir (Avloppsguiden, 2013). 

Sluten tank 

Sluten tank är endast till för att samla upp toalettvatten och räknas därför inte som en 

behandling av avloppsvatten. När tanken väl är fylld töms den och transporteras till en 

behandlingsanläggning, det kan till exempel vara ett kommunalt reningsverk. Eftersom 

avfallet senare kan användas som gödsel på åkermarker bör det inte vara blandat 

avloppsvatten, det vill säga svartvatten och BDT-vatten. Det bör enbart vara svartvatten 

(Avloppsguiden, 2010c). Sluten tank har funnits länge och särskilt i områden som saknar en 

recipient eller där risken för att förorena grundvatten är stor. För att utnyttja tankens kapacitet 

till max används extremt snålspolande toaletter (Naturvårdsverket, 2005). 

Stenkista 

En stenkista är en 3-4 meter djup grop fylld med sten där avloppsvattnet släpps ut och rinner 

genom. Det är lätt för det förorenade vattnet från stenkistor att ta sig till närliggande sjöar, 

vattendrag och brunnar (Hässleholms kommun, 2009). Stenkistor kan endast ta emot BDT-

vatten och dess reningsgrad för både kväve och fosfor är obefintlig (SMED, 2006). 

Sammanfattning 

Som framgår i de ovanstående avsnitten finns det anläggningar som effektivare än andra. 

Eftersom några av anläggningarna blir sämre med åren, till exempel markbädd, är det viktigt 

att kommunerna kontinuerligt kontrollerar just dessa. Anläggningarna som beskrivs är de som 

kommunerna har angett som svar i enkäten. 

 

De fyra efterföljande avsnitten kommer redovisa för uppsatsens tillvägagångssätt samt 

redovisa och diskutera kommunernas svar på enkätstudien. 

Metod och empiri 

Kvantitativ forskning 

Enligt Stukát (2005) grundas den kvantitativa forskningen i naturvetenskapen. En central del i 

den kvantitativa forskningen är att ha ett empiriskt kvantifierbart material där mönster kan 

analyseras fram. Vidare belyser Trost (2010) vikten av standardisering och strukturering vid 

datainsamlingsmetoder. Med en hög grad av strukturering och standardisering går det enkelt 

att sammanställa och finna mönster i det insamlade materialet (Trost, 2010). Metoder som 

används vid kvantitativ forskning är främst strukturerade enkäter eller intervjuer och 

standardiserade test (Stukát, 2002).  
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Enkätstudie 

Med Sveriges kommuner som målgrupp anser Stukát (2005) att en enkätundersökning är en 

mer relevant metod för min kvantitativa studie än observationer eller intervjuer. De enkäter 

som studien grundas i samt de vetenskapliga artiklar som behandlar vatten och avlopp utgör 

mitt empiriska material. De enkätundersökningar som gjorts är datorenkäter. Det här valet 

gjordes för att det inte finns några geografiska begränsningar (Bryman, 2002), eftersom ett 

mail går att skicka vart som helst och till vem som helst i världen. Datorenkäterna skickas ut 

via e-post till alla kommuner i Sverige tillsammans med ett följebrev. Följebrevet går att se i 

Bilaga 1 och enkäten i Bilaga 2.  

 

Nackdelar med en enkätstudie gäller främst typen av frågor. För att inte få respondenten att 

tröttna krävs engagerade frågor, det ska inte vara för många frågor och att det är så få öppna 

frågor som möjligt. Om det här inte efterföljs är risken stor för bortfall (Bryman, 2002). 

Bryman beskriver flertalet nackdelar med enkätstudier, bland annat att man inte vet vem som 

besvarar enkäten samt att det inte går att samla tilläggsinformation. Det vill säga information 

om omgivningen (Bryman, 2002). Eftersom enkäterna kommer skickas till personer som 

arbetar med enskilda avlopp anser jag att nackdelen om att fel personer kan svara på enkäten 

inte är ett bekymmer samt att information om omgivningen saknar relevans för syftet och 

frågeställningarna.  

 

Ett annat problem som kan uppstå, enligt Ejlertsson (2005), är att respondentens eventuella 

frågor om frågorna i enkäten inte kan ställas. Det är heller inte möjligt att ställa 

kompletterande frågor så att undersökningen ger djup, som man kan göra i en intervju 

(Ejlertsson, 2005). Det här ses inte som ett problem eftersom frågorna är av generell karaktär 

angående om och vad kommunerna har gjort med arbetet kring enskilda avlopp, samt ges 

möjligheten att ställa frågor om frågorna via e-post eller telefon. 

 

Ännu ett problem med enkätstudier, som Bryman (2002) nämner, är att det kan bli ett stort 

bortfall. Han beskriver åtgärder som kan vidtas för att minska bortfallet. Några av förslagen är 

att skicka med ett följebrev som förklarar syftet och varför det är viktigt att enkäten 

genomförs, enkäterna ska inte vara för långa samt att det är tydliga instruktioner och en bra 

utformad enkät (Bryman, 2002). 

 

Fördelarna med en enkätstudie är att de är billiga, det går snabbt att administrera, det finns 

inga geografiska begränsningar samt att de är lätta att anpassa. I jämförelse med en 

intervjustudie där kostnader för antingen telefonsamtal eller resor kan bli stora kostar det inget 

att konstruera ett frågeformulär och att skicka ut e-post. Att det går snabbare att administrera 

går också att jämföra med en intervjustudie där intervjuaren måste boka in möten med de som 

ska intervjuas samt tiden som intervjun tar. Så länge alla e-postadresser finns till hands går det 

att skicka ut obegränsat med enkäter och utan några geografiska gränser, något som är viktigt 

att komma ihåg är att det kan ta tid att få svar på enkäterna (Bryman, 2002). En 

enkätundersökning ger också respondenten tid att granska frågorna samt tid att granska fakta. 

Dessutom är svaren lätta att tolka i efterhand om de är ordentligt formulerade (Ejlertsson, 

2005).  

Förberedelser 

Först och främst har ett följebrev formulerats där en presentation av mig finns, syftet med 

enkäten och varför det här ämnet är viktigt. Efter att följebrevet har formulerats gjordes 
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frågeformuläret (se Bilaga 1 och Bilaga 2). Frågorna i enkäten söker svar på bland annat hur 

många enskilda avlopp det finns registrerade i kommunen, om kommunen har vidtagit några 

åtgärder för att hantera de enskilda avloppen samt hur kommunens arbete gentemot enskilda 

avlopp går till. Frågorna är i de flesta fall ja/nej-frågor, sedan finns också följdfrågor beroende 

på om respondenten svarat ja eller nej. Det här valet har gjorts för att det enkelt ska gå att se 

vilka som till exempel har gjort några åtgärder.  Analysen av utfördes genom att 

respondenternas svar lästes och sammanfattades i form av text och tabeller. Till hjälp för 

sammanställningen av enkäterna har jag använt mig av Microsoft Excel 2010. Vid eventuella 

bortfall kommer statistik från SMEDs och SCBs rapporter att användas för att få ett resultat 

om hur många enskilda avlopp det finns. Till analysen kommer också innehållsanalys 

användas som metod vilket jag kort sammanfattar nedan. 

Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en metod som används för att, på ett systematiskt sätt, kunna kvantifiera 

innehållet i ett dokument. För att det ska kunna gå att kvantifiera innehållet krävs det att 

frågeställningar och kategorier har utformats innan. De kategorier som används är 

Kartläggning, Enskilda avlopp samt Åtgärder. En innehållsanalys kan beskrivas enligt 

följande: ”Innehållsanalys är en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och 

kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i kommunikationen” 

(Bryman, 2002, s.190). Det går att se innehållsanalysen som ett verktyg där arbetet ska ske 

objektivt och systematiskt. Objektivitet krävs för att egna värderingar i så liten utsträckningen 

som möjligt ska påverka analysen. Ett systematiskt arbete minskar risken för skevhet och 

misstag. Något som är viktigt vid en innehållsanalys är att bedöma de dokument som ska 

analyseras. Det finns tre kriterier att utgå från, dokumentens autenticitet, trovärdighet samt 

representativitet (Bryman, 2002). För de dokument som analyseras i detta arbete går det att se 

dessa kriterier i vem som har skickat och svarat (autenticitet och trovärdighet) samt hur dessa 

dokument förhåller sig gentemot varandra och den tidigare forskningen (representativitet). 

 

Innehållsanalysen är en metod där objektivitet spelar en stor roll och gör det enkelt att 

replikera och göra uppföljningsstudier på ett arbete där denna metod har använts. 

Innehållsanalysen anses också vara ett bra verktyg när en mätning på hur något över tid 

förändras, vilket instämmer med syftet i detta arbete. Materialet som ska analyseras påverkas 

inte av metoden eftersom innehållsanalysen är icke-reaktiv. Vilket innebär, för detta arbete, 

att personerna som svarar på enkäten inte blir påverkade av forskaren. Dessutom går metoden 

att applicera på olika texter och kan därför anpassas därefter (Bryman, 2002). 

 

Nackdelar som finns med en innehållsanalys är att det är omöjligt att vara helt objektiv under 

analysen. Med innehållsanalysen kan det bli svårt att få svar på frågor om varför något ter sig 

på ett särskilt sätt. Genom att ställa kompletterande frågor går det att få en viss uppfattning 

om varför-frågor. Det går också att ta reda på den typen av frågor genom en 

uppföljningsstudie (Bryman, 2002). I enkäten som utformats för arbetet ställs den 

ovanstående typen av frågor för att få en uppfattning om varför en kommun inte har 

genomfört en kartläggning.  

Resultat 

Av Sveriges alla 290 kommuner som enkäterna skickades ut till har det kommit svar från 239 

stycken kommuner. Av dessa 239 är det 7 kommuner som har valt att stå över, mestadels på 

grund av tids- och/eller resursbrist. Det här resultatet ger alltså en svarsprocent på 80 %, som 
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Bryman (2002) kategoriserar som ”bra”. Som det står beskrivet i ”Metod” kommer nu 

statistik från SMEDs rapport att användas på de kommuner som inte vill delta eller som inte 

har svarat. Om statistik i den rapporten skulle saknas kommer SCBs statistik att användas. 

Dock bara i fallet för antalet enskilda avlopp. Kommuner kommer inte nämnas vid namn utan 

som en kommun efter tillhörande vattendistrikt. Vattendistrikten är Bottenviken, Bottenhavet, 

Norra Östersjön, Södra Östersjön samt Västerhavet. 

Kartläggning 

I tabell 1 går det att se hur många av de deltagande kommunerna som har gjort, respektive 

inte gjort någon kartläggning, samt hur många som har genomfört en kartläggning innan år 

2006 och från år 2006. Varför årtalet 2006 har valts är för att SMEDs rapport publicerades då. 

Av de 17 kommuner som inte har gjort någon kartläggning är det en kommun som inte har 

några enskilda avlopp och två som har planerat för en kartläggning genom deras VA-plan. Det 

är 129 kommuner som har pågående kartläggningar från ett par år tillbaka eller kartläggningar 

som sker fortlöpande, de längst pågående kartläggningarna påbörjades 1970.  Hur 

kartläggningarna går till/har gått till skiljer sig mellan kommunerna. De vanligaste metoderna 

för kartläggning är inventeringar och utskick av enkäter. I många fall används båda metoderna 

där utskick av enkäter sker som ett första steg och inventering som ett andra. Vidare används 

metoder som GIS-baserade program, implementering av VA-planer samt utbyggnad av VA-

ledningsnät, vilka dock är några mer ovanliga metoder vid kartläggning. En kommun belägen 

i Bottenvikens vattendistrikt har beskrivit hur kartläggningen gick till på följande sätt 

”Slambilschauffören som tömde slamavskiljarna fyllde i en enkät om varje anläggning som 

tömdes”. En annan kommun belägen i Bottenhavets vattendistrikt beskriver en av sina tidigare 

inventeringar liknande ”1994 köptes ett slamtömningsregister från en privat aktör som skött 

slamtömningen i kommunen”. Ytterligare en metod för kartläggning som framkom i enkäterna 

är samarbete mellan olika kommuner, där de har ett gemensamt miljökontor eller startat en 

miljösamverkan. 

 
Tabell 1. Tabellen visar antalet deltagande kommuner som har/inte har kartlagt sina enskilda 

avloppsanläggningar 

Antal kommuner 

som har kartlagt 

Antal kommuner 

som inte har 

kartlagt 

Antal kartläggningar 

genomförda innan 2006 

Antal kartläggningar 

genomförda från 2006 

215 17 33 183 

 

I enkäten som besvarades för det här arbetet ställdes en fråga gällande svårigheter som 

uppkommit vid kartläggningarna samt en fråga om vilka orsaker som kan ligga bakom att en 

kartläggning inte har blivit av. Den här frågan besvarades inte enbart av kommunerna som 

inte har genomfört någon kartläggning, utan också av de som planerar en och de som har 

genomfört sin. Ett svar som genomsyrar båda frågeställningarna är brist på pengar och 

personal, att det är tidskrävande och att kommunen har andra politiska prioriteringar. En stor 

del av de kommuner som använt sig av enkätutskick som metod upplevde det största 

problemet vara att få in svar på enkäterna och att enkäterna var rätt ifyllda. Några av de som 

använt sig av inventeringar som kartläggningsmetod tycker att det har varit svårt att följa upp 

äldre inventeringar. En svårighet som kommuner med många enskilda avlopp har stött på är 

att hitta de som är anlagda utan tillstånd. En kommun som genomförde sin kartläggning under 

1980-talet har inte gjort någon uppföljning och skriver att omfattningen i förhållande till 

resurserna har varit de största problemen till att någon uppfölning inte har gjorts. Ett problem 

som en kommun har stött på var att avloppsinformationen inte hade hanterats på rätt sätt 
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tidigare, i exemplet står det att om det är flera fastigheter som har ett gemensamt avlopp står 

det bara på en fastighet.  

Enskilda avlopp 

Resultatet av enkätstudien visar att det finns fler än 813 000 enskilda avlopp i Sverige. 

Antalet avlopp per kommun varierar stort och kommer inte att presenteras i det här arbetet. 

Att det är en ungefärlig siffra beror på att många kommuner inte har någon exakt siffra, samt 

att många kommuner samarbetar och har en gemensam siffra.  I tabell 2 går det att se hur 

många enskilda avlopp det finns nu och hur många som fanns tidigare. Som det tidigare 

nämnts kommer cirka 20 % från SMEDs och SCBs rapporter att användas i kolumnen för 

antalet enskilda avlopp 2012. I den andra kolumnen stämmer inte antalet med vad som står i 

SMEDs rapport, det här beror på att de kommuner som inte svarade på deras enkät inte blev 

medräknade i statistiken. Med statistik från SCBs rapport har alla kommuner räknats med.  

 
Tabell 2. Tabellen visar antalet enskilda avlopp från det här arbetets enkäter, SMEDs resultat samt SCBs 

resultat 

Enskilda avlopp 2012 Enskilda avlopp 2006 (SMED) Enskilda avlopp (SCB) 

813 372 742 630 745 674 

 

I figur 1 går det att se den procentuella fördelningen av enskilda avlopp för Sveriges fem 

vattendistrikt.  
 

 
Figur 1 Figuren visar en procentuell fördelning av de enskilda avloppen för respektive vattendistrikt.  

I enkäten ställdes frågan om vilka typer av avloppsanläggningar som används, men eftersom 

det inte hör till syftet att ta reda på hur många avloppsanläggningar av respektive typ det finns 

kommer det inte presenteras som statistik. De typer som framkommer i större delen av alla 

enkäter är trekammarbrunn med infiltration eller markbädd som efterföljande rening, 

infiltrationsanläggning, markbädd, minireningsverk, sluten tank samt stenkista. En kommun 

belägen i Västerhavets vattendistrikt och en från Södra Östersjöns vattendistrikt har berättat 

att ett stort antal av deras enskilda avloppsanläggningar saknar efterföljande rening. En annan 

kommun från Södra Östersjöns vattendistrikt skriver att en stor del av de gamla 

infiltrationsanläggningarna ligger nära eller för nära högsta grundvattennivån. I många av 
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svaren beskrevs även skicket på de olika anläggningarna och en stor del är bristfälliga samt att 

åtgärder för dessa krävs. 

Åtgärder  

Över 90 % av de som har utfört en kartläggning har också ställt krav på fastighetsägare att 

åtgärda de bristfälliga avloppen. Av de kommuner som nämnt hur stor andel av de enskilda 

avloppen som behöver åtgärdas rör det sig om mellan 50-90 % som är bristfälliga. I många av 

enkäterna beskriver kommunerna att de gett fastighetsägarna två år på sig att åtgärda sina 

avlopp. Om en ägare skulle låta bli att åtgärda sin anläggning inom utsatt tid kan de få ett 

förläggande eller förbud. I de fall där avloppen är så pass bristfälliga och undermåliga har 

ägarna fått förbud att använda om dem inte åtgärdas fort. Avlopp som saknar efterföljande 

rening får hårda krav på sig. Utifrån enkäterna framkommer att flera kommuner planerar att 

bygga ut sin VA-verksamhet och därmed kan fastighetsägare utanför kommunens 

verksamhetsområde ansluta sig till det kommunala VA-ledningsnätet. Det finns också några 

kommuner som utökat sitt verksamhetsområde och gjort den senare typen av åtgärd. Något 

som många kommuner har skrivit är att det behöver anordnas nya avlopp som uppfyller 

dagens krav.  

Analys och diskussion 

Nedan följer en analys av studiens resultat som utifrån den behandlade litteraturen och 

forskningen kommer diskuteras. De verksamma kommunerna kommer inte nämnas vid namn 

utan som kommuner efter tillhörande vattendistrikt.  

Kartläggning 

92 % av de deltagande kommunerna har genomfört någon typ av kartläggning och mer än 

hälften av de här kommunerna har kartläggningar som kommer pågå en tid framöver. 183 

kommuner har genomfört sin kartläggning från 2006 och framåt. Att det ser ut så beror nog på 

alla projekt som har syftat till att motverka övergödning eller att enskilda avlopp inte är något 

som går att förbise. De LIP-finansierade projekten (Naturvårdsverket, 2005), BSAP 

(Naturvårdsverket, 2010) samt LOVA-projektet (Havs- och Vattenmyndigheten, 2012) är bara 

några få exempel på den här typen av projekt.  Sju kommuner har nämnt i sina enkätsvar att 

de har påbörjat införandet av sin VA-plan, två av kommunerna skriver att deras ansökan om 

LOVA-bidrag gick igenom och har nu börjat med sin VA-plan. Eftersom det i år kommer 

fördelas 95 miljoner kronor i bidrag genom LOVA-projektet (Havs- och Vattenmyndigheten, 

2012) kan det mycket väl vara fler kommuner som fått pengar till att finansiera sin VA-plan 

samt att det är fler som har påbörjat sin VA-plan än vad som framgick i enkäterna. Eftersom 

enkäten inte innehöll någon fråga som behandlade detta var det frivilligt för kommunerna att 

berätta. En av de kommunerna, tillhörande Bottenhavets vattendistrikt, som inte har 

genomfört någon kartläggning på många år skrev följande: ”Vi hoppas på att vi kan göra en 

ny inventering de närmaste åren för att hitta avlopp som vi inte har kännedom om i dag”. Av 

de kommuner som besvarade frågan om Vilka orsaker kan finnas för att en kommun inte har 

genomfört någon kartläggning? är den största orsaken just brist på resurser, så som tid, 

personal samt pengar och att det är andra områden som är prioriterade. Som det står tidigare 

har det funnits många projekt där det går att söka pengar för att få koll på enskilda avlopp. En 

kommun i Södra Östersjöns vattendistrikt skrev ”Uppskattningsvis skulle det vara 1-2 

helårstjänster bara för att kartlägga avloppen”. Skulle kommunen söka bidrag för att 

genomföra en VA-plan får de kanske råd att anställa någon som enbart fokuserar på enskilda 

avlopp. Det här är bara ett av många exempel.  
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Som det står i EUs vattendirektiv så ska åtgärder implementeras för att miljökvalitetsnormen 

för vatten ska uppnås, samt att en förvaltningsplan ska finnas som kunskapsunderlag vid 

beslut (Christensen, et al, 2008). Utan en kartläggning är det närmast omöjligt att ha 

kännedom om antalet enskilda avlopp, skicket på dessa och vilka åtgärder som krävs för att 

vattnet inte ska påverkas i allt för hög grad. 

 

Av de strategier som kommunerna har använt sig av är utskick av enkäter och inventering den 

vanligaste. Somliga har byggt ut VA-ledningsnätet, som Länsstyrelsen i Stockholms län 

(2008) beskriver som den viktigaste strategin för VA-försörjning utanför 

verksamhetsområdet. En annan strategi som några kommuner har använt sig av är att inför en 

VA-plan. Den här strategin beskrivs i rapporten Kommunal VA-planering – Manual med tips 

och checklistor (2009). Genomförs VA-planen underlättas arbetet med att ta fram strategier 

och åtgärder för enskilda avlopp. Att vissa kommuner har gått samman i arbetet med VA-

försörjning är en smart strategi då kommunerna i brist på resurser kan samarbeta och använda 

exempelvis personal från varandra.  

 

Att kommuner i den sydliga delen av Sverige ligger i framkant gällande kartläggning och 

inventeringar kan bero mycket på att den minsta andelen enskilda avlopp finns i norra delen 

av Sverige (se figur 1). Både Vattenmyndigheten i Bottenhavet (2010) och Bottenviken 

(2010) skrivier i sina rapporter att det största miljöproblemet i distrikten är försurning vilket 

även gör att detta åtgärdsarbete prioriteras. Någon klar koppling mellan försurning och 

enskilda avlopp nämns inte i rapporterna och skulle kunna vara en anledning till att resurser 

på kartläggning inte prioriteras. Detta gör att de andra vattendistrikten förmodligen ligger före 

i arbetet med enskilda avlopp.  

Enskilda avlopp 

Anledning till att få kommuner inte givit exakta svar i enkäterna kan bero på att deras 

kartläggningar inte är klara. En annan anledning kan vara att många fastighetsägare anlägger 

eget avlopp utan kommunens vetskap, det vill säga, anlagda utan tillstånd. Nystartade 

samarbeten mellan kommuner kan även vara en bidragande faktor till att en exakt siffra inte 

givits. Några kommuner uppgav i sina enkätsvar att det ständigt kommer in nya ansökningar 

om att anlägga eget avlopp och att de därför inte kan ge ett exakt antal. De kommuner som har 

använt sig av GIS för att kartlägga kan ha räknat alla fastigheter utanför verksamhetsområdet, 

trots att alla fastigheter inte är bebyggda. Den här undersökningen har visat att det finns 70 

742 fler enskilda avloppsanläggningar än vad SMED (2006) fick fram. Att det är 183 

kommuner som har gjort en kartläggning eller påbörjat en kartläggning efter SMEDs 

undersökning kan vara en orsak att det har blivit fler. Många av avloppen är också bristfälliga 

och klarar inte dagens krav och måste åtgärdas. En kommun i Västerhavets vattendistrikt 

skrev att det skulle vara ekonomiskt ohållbart att gräva om diken och anlägga nya avlopp bara 

för att kraven har ändrats. Samma kommun skrev att en avloppsanläggning håller i 20-25 år, 

men om den är gjord i slutet av 80-talet har kraven på anläggningar ändrats flertalet gånger. 

Enligt Vattentjänstlagen (Christensen, et al, 2008) är det huvudmannens (kommunens) 

uppgift att se till att den efterföljs i verksamhetsområdet. Att inte ha full koll på hur många 

enskilda avlopp det finns i verksamhetsområdet gör att Vattentjänstlagen inte efterföljs. Att ha 

koll på om enskilda avlopp anläggs utan en kommuns vetskap är ett allvarligt problem då 

kommunen inte kan fungera som tillstånd/tillsynsmyndighet och på så sätt inte heller, som 

Vattentjänstlagen syftar till, garantera en säker vatten- och avloppsförsörjning.  
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De flesta kommunerna i Bottenviken och Bottenhavets vattendistrikt skrev att den 

avloppsteknik fastigheterna har innefattar en infiltrationsanläggning snarare än markbädd. Att 

infiltration väljs före markbädd i norra Sverige är inte så konstigt med tanke på att 

markbäddens förmåga att rena kväve är närmast icke existerande samt att fosforreningen blir 

sämre med åren (Avloppsguiden, 2013). För Bottenviken och Bottenhavet är rening av fosfor 

viktigare än kväverening eftersom fosforn är begränsande. Typerna av avlopp i Norra 

Östersjöns, Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt varierar rätt mycket, dock väljs 

infiltration före markbädd där också. Huvudsakligen för att reningen av fosfor i markbädden 

blir sämre med åren (Avloppsguiden, 2013) och att om infiltrationsanläggningen är gjord på 

rätt sätt fungerar reningen väldigt bra (Avloppsguiden, 2010b). 

Åtgärder 

Som resultatet visar är det över 90 % av kommunerna som ställer krav på fastighetsägarna att 

åtgärda bristfälliga och undermåliga avlopp. Att det rör sig om mellan 50-90 % av avloppen i 

kommunerna visar på att det är ett stort problem som tas på allvar. En kommun från Södra 

Östersjöns vattendistrikt skriver att en anledning till att fastighetsägare inte åtgärder sina 

avlopp kan vara för kostnaden som kan ligga mellan 100-200 000 kronor. En annan kommun 

från samma distrikt skrev följande: ”Vi ligger ganska långt fram (jmf andra kommuner) och 

håller nu på att förelägga (med vite) de som inte har följt tidigare uppmaningar och 

förelägganden”. Tiden som fastighetsägare har på sig att åtgärda varierar, men den vanligaste 

tiden är två år. Om tiden löper ut och kommunen inte har fått något från fastighetsägaren kan 

det leda till ett förläggande eller förbud. I enkäterna framkom även av några kommuner att 

anläggningen fortfarande används trots att ett förbud ålagts. Om kommunerna skulle införa ett 

vite till fastighetsägare som inte åtgärdar avloppen skulle det kanske vara fler som åtgärdade, 

så länge vitet inte gör att det blir billigare än att åtgärda avloppen. Att döma av svaren är det 

90 % som förhåller sig till Miljöbalkens regler, med tanke på att kommunerna gör 

kontinuerliga inventeringar och ställer krav på fastighetsägare med bristfälliga avlopp 

(Christensen, et al, 2008). Att det är flera kommuner som planerar för en utbyggnad eller 

redan har byggt ut sitt VA-ledningsnät tyder på att EUs avloppsdirektiv med kravet på att alla 

ledningsnät ska utökas fungerar (Christensen, et al, 2008). Det är dock underligt att inte ännu 

fler kommuner nämnde något om en eventuell utbyggnad, då detta är en bra åtgärd att vidta 

och dessutom ett krav från EUs sida. Möjligheten att utöka en kommuns verksamhetsområde 

för att komma åt enskilda avlopp varierar rätt så stort. Det kan vara en anledning till att det 

inte nämns i så många enkäter. För de kommuner som har berättat att de tänker samt håller på 

med en utbyggnad av VA-ledningsnätet handlar det i de flesta fall om kommuner längs 

kusten. Utbyggnaden sker i många fall till mindre samhällen i kommunerna, till exempel 

sommarstugeområden.  Den största delen är kommuner i de sydligare vattendistrikten, men 

det förekommer också i Bottenhavets vattendistrikt. En kommun i Västerhavets vattendistrikt 

bygger ut ledningsnätet till en ö och det är inte enbart för de som bor där nu utan också för att 

framtida fastigheter ska kunna byggas och anslutas till det kommunala ledningsnätet. En 

anledning till att fastighetsägare med enskilt avlopp inte har valt att koppla in sig på det 

kommunala ledningsnätet, om det har funnits, kan vara att det är en högre avgift för de som 

bor utanför tätorterna. Detta har några kommuner uppgivit i sina enkätsvar och detta skriver 

även Länsstyrelsen i Stockholms län (2008) om i artikeln Strategier för enskilda avlopp.  

Övergödning 

Till en början var tanken med studien att undersöka sambandet mellan övergödning och 

enskilda avlopp. På grund av bristande vetenskaplig litteratur hamnade fokus på det 
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kommunala arbetet med enskilda avlopp. Den utformade enkäten tog inte upp någon fråga om 

övergödning. Trots detta framkom det i flera enkäter besvarade av kommuner som inte har 

gjort någon fullständig kartläggning och som har andra områden prioriterade att de ska 

undersöka vissa enskilda avloppanläggningar. De här avloppsanläggningarna som prioriteras 

mynnar ut i sjöar och vattendrag som är mycket näringsbelastade eller klassade som mycket 

känsliga områden. Det här uppkom också i enkäter från kommuner som har gjort en 

fullständig kartläggning men som vill undersöka just de här hårt näringsbelastade sjöarna och 

vattendragen med enskilda avloppsanläggningar runt omkring. Om dessa avloppsanläggningar 

dessutom är bristfälliga och kanske till och med saknar en efterföljande rening skulle de 

kunna vara en betydande orsak till de högt näringsbelastade sjöarna och vattendragen. Ett 

konkret exempel som en kommun i Bottenhavets vattendistrikt skrev visar verkligen på att 

enskilda avlopp har en betydande roll för övergödning, kommunen skrev: ”Algblomningen i 

Storsjön i slutet av 90-talet skapade förståelse för att många avlopp behövde göras om”. 

Jarvie, et al (2006) menar att fosfor från avloppsvatten utgör en större risk att övergöda sjöar. 

Det område som Jarvie, et al, behandlar är intressant, dock finns det inte mycket vetenskaplig 

litteratur som tar upp något problem med enskilda avlopp. Det kan bero på att termen enskilda 

avlopp inte finns överallt eller att problemet inte har uppmärksammats i andra länder.   

 

Om man ser till fördelningen av de enskilda avloppen (se figur 1) kanske det kan finnas ett 

samband att övergödning är ett större problem i södra Sverige än vad det är i norra. Det här 

skriver vattendistrikten om i sina rapporter från 2010. Bottenvikens och Bottenhavets 

vattendistrikt har problem med övergödning men upplever det största miljöproblemet som 

försurning, samt att fosforn är begränsande (Vattenmyndigheten Bottenviken, 2010; 

Vattenmyndigheten Bottenhavet, 2010). Till skillnad har Södra och Norra Östersjön 

övergödning som största problem (Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2010; 

Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 2010). Västerhavets sjöar och vattendrag utmärkter sig 

med försurning samtidigt som kust- och övergångsvattnet drabbas av övergödning 

(Vattenmyndigheten Västerhavet, 2010).  

 

Om det är känt i forskarvärlden att reduceringsåtgärder för punktutsläpp minskar risken för 

övergödning är det konstigt att det inte görs mer och skrivs mer för att ta fram åtgärder.  

Slutsats 

I dagsläget finns det 813 372 enskilda avloppsanläggningar i Sverige, en ökning sedan 2006 

som till stor del skulle kunna bero på att fler kommuner har kartlagt sina anläggningar. De 

typer av anläggningar som används är trekammarbrunn med infiltration eller markbädd som 

efterföljande rening, infiltrationsanläggning, markbädd, minireningsverk, sluten tank samt 

stenkista. Merparten av alla anläggningar är bristfällande eller undermåliga och åtgärder 

krävs, det här gäller för över 90 % av de kommuner som har svarat.  

 

Av de 232 kommuner som har deltagit i undersökningen är det 215 stycken som har kartlagt 

sina avlopp. De vanligaste kartläggningarna är enkätutskick med efterföljande inventeringar, 

enbart inventeringar eller enkätutskick där fastighetsägarna gör inventeringen på 

avloppsanläggningen själva. En del kommuner har genom GIS-program kartlagt enskilda 

avlopp. Genom att kolla avloppsregister och kartor över fastigheter. Denna metod kan leda till 

att obebyggda fastigheter blir medräknade. Att införa en VA-plan är också en typ av strategi, 

samt att bygga ut VA-ledningsnätet. Somliga kommuner slår ihop sig med varandra och bildar 

en miljösamverkan. 



 

19 

 

 

Bristfälliga och undermåliga enskilda avlopp åtgärdas genom ombyggnationer så att dessa 

möter dagens krav. Fastighetsägare får en tid utsatt av kommunerna när avloppen ska vara 

åtgärdade, åtgärdas de inte kan förbud mot användning träda i kraft. Utbyggnad av 

kommunala VA-ledningsnät är också ett sätt att åtgärda enskilda avlopp, då dessa kopplas in 

på det kommunala ledningsnätet. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att de enskilda 

avloppen kontrolleras och att ställa krav på att de åtgärdas, däremot är det upp till 

fastighetsägarna att åtgärderna genomförs. 

 

Det är allmänt känt att avloppsvatten släpper ut näringsgödande ämnen i sjöar och vattendrag 

samt att näringsutsläpp från avloppsvatten är mer gödande än andra näringsläckage. Flertalet 

kommuner prioriterar att åtgärda enskilda avlopp i vattenområden som är mycket 

näringsbelastade. Om renat avloppsvatten göder sjöar borde också enskilda avlopp och 

särskilt bristfälliga och undermåliga avlopp göra detsamma om inte mer. 

 

Det här tyder på att avloppsfrågan är ett problem och ett område som det behövs läggas mer 

resurser på för att kunna ha en väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning. 
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Bilaga 1 

Följebrev 

Hej!  
 
Mitt namn är Gustav Eriksson och studerar på Miljövetarprogrammet vid Linköpings Universitet och 
håller just nu på med min C-uppsats.  
 
Mitt syfte med C-uppsatsen är att undersöka utsträckningen på enskilda avlopp i Sverige och hur de 
är fördelade bland Sveriges kommuner. Målet är att se om det har blivit en ökning eller minskning av 
enskilda avlopp sedan SMED (Sveriges MiljöEmissionsData) genomförde sin undersökning 2006, samt 
vad en eventuell ökning eller minskning kan bero på. En annan del av syftet är att undersöka om 
kommunerna har använt sig av någon särskild strategi för att kartlägga och inventera de enskilda 
avloppen. För att ta reda på det här skickar jag ut en enkät till alla Sveriges kommuner. Enkäterna 
kommer bara att behandlas av mig och slutresultatet kommer att presenteras för min handledare 
och kurskamrater. Om ni vill kan jag även skicka en kopia av den färdiga uppsatsen till er. 
 
Min fråga är helt enkelt, vill ni medverka i min uppsats och svara på nedanstående frågor? Det skulle 
betyda mycket för mig. Ni har även möjlighet att bifoga annat material av relevans som skulle kunna 
hjälpa mig i min uppsats. Det skulle vara bra om svaret kommer in i början av maj, senast 10 maj, då 
jag har inlämning i slutet av maj och kommer behöva någon vecka för att analysera svaren.  
 
Om ni väljer att inte medverka i undersökningen vore det vänligt om ni meddelade mig.  
 
Tack för att ni tog er tid att läsa! 
 
Jag ser fram emot era svar. 
 
Vid eventuella frågor, tveka inte att höra av er!  
 
Med vänliga hälsningar 
Gustav Eriksson 
 
Telefon: 0709905033  
Mail: gustav.eriksson89@gmail.com 
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Bilaga 2 

Enkät 

Enkätundersökning enskilda avlopp 
Försök att ge så utförliga svar som. Skulle det vara så att ni inte kan besvara frågorna får ni gärna 
skriva varför. Fyll också i vilken kommun ni jobbar på. Hur ni besvarar spelar ingen roll, antingen kan 
ni skriva svaren i ett mail eller bifoga ett dokument med svaren.  
 

Kommun: 
Frågor: 
 

1. Hur många enskilda avlopp finns det i kommunen? 
 

- Vilka typer av enskilda avloppsanläggningar är det som används? 

 
2. Har kommunen gjort någon kartläggning av de enskilda avloppen? (Om 

ni svarar ”Nej”, besvara gärna fråga 3) 

 

- När genomfördes kartläggningen? 
 

- Hur har kartläggningen gått till? 
 
- Vilka var de största problemen med kartläggningen? 
 

3. Vilka orsaker kan finnas för att kommunen inte har genomfört någon 
kartläggning? 
 
 

4. Efter kartläggningen, ansåg kommunen att några åtgärder behövde 
vidtas för de enskilda avloppen? 
 

- Om ja, vad för slags åtgärder? 
 

- Om nej, varför inte? 
 

Eventuella kommentarer:  

 
 


