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Sammanfattning 

De enskilda avloppen är en fråga som de östergötska kommunerna jobbar med av flera skäl. Avloppen 

utgör ett orosmoment när det kommer till bland annat övergödningsproblematik och de enskilda 

avloppen har potential att kunna generera viktiga näringsämnen som fosfor, kväve och kalium till 

jordbruket. Fosforåteranvändningen är en aspekt som blir allt viktigare bland annat med tanke på att 

fosfor är en ändlig resurs. Samtidigt finns det svårigheter och hinder för kommunerna att åstadkomma 

uppnående av miljömålen däribland ingen övergödning och att kretslopp av näringsämnen från de 

enskilda avloppen sluts i kretslopp. Syftet med studien var att få en lägetsrapport, upptäcka utmaningar 

och möjligheter som informanterna i respektive kommun upplever förelåg för att det ytterst ska 

etableras än fler fungerande kretsloppssystem för de enskilda avloppen.  

Denna studie fokuserar på Östergötlands län och dess kommuner, genom kvalitativa intervjuer 

undersöktes avloppssituationen i kommunerna, utmaningarna och lösningar på att åstadkomma ökad 

kretsloppsanpassningen hos de enskilda avloppen. Detta ställt i relation till Trudgills barriärsteori för att 

kartlägga vilka barriärer som behöver övervinnas för ett lyckat arbete med förbättrad reningsgrad och 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp. Ett av de främsta problemen som identifierats var att 

kommunerna har svårt att själva styra över avloppssituationen eftersom de inte får ge vissa 

avloppslösningar favörer, t.ex. genom ekonomiska fördelar. Miljökontorens tjänstemän har svårt att 

neka en avloppsansökan under förutsättningar att den uppfyller bland annat konstaterad skyddsnivå, 

inspektörens uppdrag är att avgöra om kraven uppfylls inte primärt styra utvecklingen i kommunen.  

Generellt saknar även de i studien ingående östgötska kommunerna en policy för innebörden av 

kretsloppsavlopp. Något annat som var återkommande vid intervjuerna var att generellt är 

fastighetsägarintresset för det egna avloppet svalt. Möjliga vägar till ökat kretslopp anses vara bland 

annat att inkludera en fastighetsavloppsstandard i fastighetsskatten och att på andra sätt aktivera och 

främja fastighetsägares intresse för avlopp och kretsloppslösningar. 

Andra vägar fram till ökat kretslopp skulle kunna vara att kommunen skapar en policy för vad ett 

kretsloppsanpassat avlopp är, vilket anses kunna ge både fastighetsägare och kommuntjänstemän en 

tydlighet kring vilka kommunens intentioner är på längre sikt med de enskilda avloppen. 
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1 Inledning 

År 1999 infördes 15 svenska miljökvalitetsmål, vilka senare har utökats och konkretiserats 

(Naturvårdsverket, 2012A). Miljömålen ska vara vägledande för kommunernas och länens arbete med 

miljöfrågorna. I Naturvårdsverket (2012B) framgår att ledstjärnan för miljöpolitiken ska utgöras av 

generationsmålet, att lösningarna på miljöns gordiska knut ska finnas tillhands inom ett tidsutrymme av 

en generation, vilken enligt Nationalencyklopedin (2013) är tidspannet mellan att individ föds tills att 

den får egna barn. Naturvårdsverket (2013A) menar att för miljömålens vidkommande handlar det om 

en måluppfyllelse till år 2020. Enligt Naturvårdsverket (2012C) bedöms utsikterna för att huvuddelen av 

de uppsatta miljömålen ska nås till år 2020 vara olika från län till län. För Östergötlands läns 

vidkommande bedöms miljömålsuppfyllelsen generellt bli ringa. Följande mål befaras inte kunna nås: 

•Giftfri miljö.                                                            •Ett rikt odlingslandskap. 

•Grundvatten av god kvalitet.    •Levande sjöar och vattendrag.             

•Hav i balans samt levande kust och skärgård.            •Levande skogar.                                  

•Myllrande våtmarker.      •Ett rikt växt- och djurliv. 

•Ingen övergödning.        

•God bebyggd miljö.                                                                 (Naturvårdsverket, 2012C). 

                                                                                     

Av miljömålen vilka nämnts ovan är det de sex i den vänstra kolumnen som blir mest aktuella vid ett 

fokus på avlopp (Naturvårdsverket, 2013). De enskilda avloppen1 utgör ett orosmoment bland annat 

genom att de står för cirka 1/10 av den totala övergödningen2 (Havs- och vattenmyndigheten, 2012A). I 

miljöbalken kap 9: 1§ presenteras att en miljöfarlig verksamhet bland annat utgörs av att avloppsvatten3 

släpps ut, i definitionen ingår även hus och anläggningar vilka är lokaliserade i marken. Miljöfarlig 

verksamhet kan även utgöras av verksamheter vilken kan ge upphov till hälsoeffekter hos människan 

eller kan påverka till exempel genom ljud eller andra olägenheter4. I kap 9: 7§ betonas att avloppsvatten 

ska hanteras i avloppsanordning vilken säkerställer att rening och hantering sker på så vis att olägenhet 

inte sker för varken miljö eller människa (Notisum, 2012).  

Antalet enskilda avloppsanläggningar där insatser kan behöva sättas in för att trygga reningsgraderna 

anses vara stort. Nationellt finns det över 900 000 mindre avlopp, mer än 7 av 10 är utrustade med 

vattenklosett, dessutom brukas mer än hälften av de enskilda avloppen året runt (Havs- och 

                                                           
1
 Enskilda avlopp, ett avlopp vilket ligger utanför det område som för vilket en kommun ordnat kommunalt 

avloppsystem, ett enskilt avlopp kan vara gemensamt för flera fastigheter (Naturvårdsverket, 2008). 
2
 Andra källor till övergödningen är jordbruket och kommunala reningsverk (Havs- och vattenmyndigheten, 2012A). 

3
 Med avloppsvatten menas t ex förorening i flytande form ((kap 9 2§ Notisum, 2012). 

4
 Olägenhet innebär påverkan vilken upprepas eller består och vid medicinsk kartläggning anses ge hälsoeffekter 

(kap 9 3§ Notisum, 2012). 
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Vattenmyndigheten, 2012A). En viktig aspekt gällande de enskilda avloppen utgörs av att ett stort antal 

av de enskilda avloppen släpper ut avloppsvattnet, vilket är mer eller mindre orenat, i naturen. I 

Östergötlands län antas hälften av länets 15000 fastigheter med enskilt avlopp antingen helt sakna 

fungerande avlopp eller ha en anläggning som inte lever upp till kraven på rening (Hjelmqvist et al., 

2012). Att få till ett laguppfyllande avlopp kan kosta ca 100 000 kr (Avloppsguiden, 2013). 

Utöver övergödningsproblematiken är en annan central aspekt av de enskilda avloppen, nyttjande av 

och hushållning med näringsämnen, så som fosfor, kväve och kalium. Dessa näringsämnen är centrala 

för jordbrukets produktivitet. Av störst värde att återföra är fosfor, en ändlig resurs som bryts från 

gruvfyndigheter. Detta kan skapa stora problem vid framtida efterfrågan och för kommande 

generationer om fyndigheterna blir uttömda och resurserna sprids. Eftersom avloppsslammet ifrån 

enskilda avloppen är rikt på fosfor 5 är det mycket viktigt att sträva efter att bruka och sprida slam på 

åkrar i så hög utsträckning som möjligt (Tidåker et al., 2007). Under miljömålet God Bebyggd Miljö finns 

bland annat ett delmål, som lyder att senast år 2015 ska minst 60 % av fosforföreningarna från avlopp 

tillbaka till produktiv mark (varav halva mängden till åker) (Naturvårdsverket, 2012D). Kväve utgör inte 

en bristvara på samma som beskrivits ovan, emellertid kräver framställning av kvävegödsel med hjälp av 

naturgas stora mängder energi. Ett tillvara tagande befintligt kväve skulle därmed kunna bidra till 

reducerad energianvändning (Need, 2013).  

Kommunens roll i arbetet med utmaningarna med de enskilda avloppen är t.ex. att kommunen handhar 

beviljandet av nya avloppslösningar samt inventeringar för att säkerhetsställa att befintliga 

avloppslösningar uppfyller satta lagkrav (Havs och vattenmyndigheten, 2012). I miljömålet God bebyggd 

miljö ingår även ett delmål med innebörden att kommunen ska använda naturresurser på ett 

resursbesparande sätt. Detta motiverar att däribland kommunerna har ett ansvar för att eftersträva att 

näring återförs genom att t.ex. näringsrikt avloppsslam når produktiv mark (Miljömålen, 2012). För 

närvarande går arbetet med de enskilda avloppen för långsamt och den takt som inventeringarna utförs 

med måste höjas.  

Ytterligare utmaningar med de enskilda avloppen utgörs av att regelverket vid tillstånd/prövning för 

enskilda avlopp upplevs av många som otydligt. Det saknas även en engagemangskatalysator för att 

åstadkomma att fastighetsägarna blir mer engagerade kring sina avloppslösningar, som därmed skulle 

kunna ge upphov till åtgärder av undermåliga avlopp. I början av år 2013 föreslog Havs- och 

vattenmyndigheten följande förbättringsåtgärder kring de enskilda avloppen: förtydligande av 

regelverket, miljöskatt gällande undermåliga avlopp och en avloppsdeklaration6 (Havs och 

vattenmyndigheten, 2013B). 

Kommunerna har med anledning av att det i en fastighet behöver finnas en fungerande 

avloppsanläggning möjlighet att ställa krav, vilka kan bidra till att t.ex. resurser sparas och att mer näring 

kan gå i kretslopp (Hjelmqvist et al., 2012).  

                                                           
5
 Avloppslam, kommer från t.ex. reningsverk eller övriga avloppslösningar vilken renar avloppsvatten som härrör 

från hushåll eller tätorter (Naturvårdsverket, 2008). 
6
 Avloppsdeklaration, redogör för skicket på aktuell fastighets avloppsanordning (Havs och vattenmyndigheten, 

2013B). 
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Utifrån detta finner vi det intressant att undersöka hur de Östgötska kommunerna hanterar de enskilda 

avloppen, kopplat till bland annat strävan att uppnå de miljömål som idag tenderas att inte uppfyllas 

samt att åstadkomma avlopp där kretslopp sker. Det vilar ett stort ansvar på kommunerna vilket 

framgår av ovan, kommunerna är involverade i de enskilda avloppen och dess utmaningar, på flera 

nivåer. Utmaningarna kan t.ex. betraktas utifrån att vara kopplad till att minska okontrollerade flöden av 

näringsämnen, dessa kan bidra bland annat tidigare konstaterad övergödningsproblematik i 

Östergötland och med framgångrika insatser även ge upphov till reduktion av konstgödselutnyttjandet 

inom jordbrukssektorn. Hur går det för de östgötska kommunerna, är problembilden den samma? Finns 

det framgångsrecept i en kommun som kan ge liknande framgång i andra kommuner? Är det möjligt att 

finna varför inte kommunerna kommit längre i strävan med de enskilda avloppen? 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga svårigheter och möjligheter för ökad kretsloppsanpassning av 

enskilda avlopp i Östergötlands län. Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats: 

 Vad finns det för svårigheter och möjligheter att kretsloppsanpassa enskilda avlopp, ur 

kommunernas perspektiv?  

 Vilka kretsloppslösningar för enskilda avlopp kan anses ur ett kommunperspektiv vara mest 

attraktiva att det blir fler av? 

 Vad kan anses kunna vara framtida strategier och nyckelfaktorer för att övervinna de 

utmaningar med kretsloppsanpassning av enskilda avlopp som vi identifierar för att etablera ett 

fungerande kretslopp? 

3 Bakgrund 

 

3.1 De enskilda avloppen, lagar, förordningar och allmänna råd 
Enligt miljöbalken kap 2 hänsynsreglerna, ska den som har tänkt/bedriver någon typ av verksamhet ha 

den kunskap som krävs för att verksamheten ska kunna ske utan att orsaka att miljö eller människors 

hälsa är i fara. Kemikalier ska nyttjas utifrån att påverkan på människor och miljö minimeras och 

resurssnålhet ska gälla i all typ av verksamhet. Kapitel 2: § 6 omfattar att verksamhetens placering ska 

vara sådan att den har så liten effekt på miljö och människa som möjligt. I kap 2: § 7 nämns att de krav 

och åtgärder som krävs ska betraktas som möjliga att uppnå för den aktuella verksamheten och enligt § 

8 har den som har en verksamhet ansvar att åtgärda skador om sådana uppstår (Notisum, 2012). 

Den som ämnar inrätta en avloppsanläggning behöver besitta den kunskap som behövs för anläggningen 

eller anlita person med tillräcklig kunskap. Kommunen bör möjliggöra att avloppets innehåll kan tas om 

hand på ett sådant sätt att näringen kan gå i kretslopp till jordbruk och genom information till 

fastighetsägare att avloppsinnehållet kan brukas som näringsämnen på den aktuella fastigheten, under 

förutsättning att rätt hantering iakttas (Naturvårdsverket, 2006).  
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Att upprätta och ansluta ett enskilt avloppsystem med vattenklosett kräver godkännande från den 

kommunala nämnden. Varje kommun har även rätt att själv bestämma om det gäller att trygga hälsa 

och miljö och i detta läge istället bestämma att tillstånd7 behöver sökas för nämnda avloppslösning, 

detta enligt § 13 förordning 1998:899. Enligt § 40 i nämnda förordning har kommunen frihet att 

upprätta kommunala föreskrifter om det finns risk för hälsoolägenhet, föreskrifter som omfattar 

exempelvis andra toalettsystem än den nämnda tillståndspliktiga vattenklosetten (Notisum, 2012B).  

Det krävs tillstånd för en avloppsanläggning som brukas, i annat fall är det en lagöverträdelse och är 

reningskapaciteten under gällande lagkrav behöver en ny avloppslösning installeras eller befintlig 

utbyggas. Kommunen besitter även rätten att bestämma att avloppslösningar som inte når upp till 

reningskraven inte får brukas även fast det finns ett tillstånd vilket grundar sig på icke längre gällande 

lagstiftning. Att reningsgraden är otillräcklig kan uppdagas exempelvis av kommunen vid genomgång av 

avloppstandarden (inventering8) (Västra Götalands län, 2009).  

Vilka krav som omfattar en avloppsanläggning och dess drift varierar från fall till fall och påverkas bland 

annat av förutsättningarna på plats. Det område där en avloppsanläggning ämnas etableras kan bli 

klassad som en av följande två skyddsnivåer9, normal eller hög. Det är de lokala förhållandena som avgör 

t.ex. närhet av Natura 2000 eller andra skyddade områden. Skyddsnivån ställs utifrån miljöskydd och 

hälsoskydd. Kraven som gäller den lägre nivån, grundkrav + normal skyddsnivå, omfattar följande:  

 Vattenflöden som härrör från dagvatten eller vilket har dränerats ska inte hamna i 

avloppslösningen. 

 Avloppsanläggningen är tät, inget läckage sker (undantag infiltration10). 

 Kontrollmöjlighet finns. 

 Underhåll och service kan ske.  

 Avloppsanläggningen är ordnad vilket tryggar funktion och drift. 

 Med anläggningen framgår vilka åtaganden som den för med sig för att funktionen ska 

upprätthållas. 

 Att ett varningssystem finns, gäller när anläggningens drift eller funktion kan hotas. 

 Provtagning kan ske på vatten vilket genomgått reningen (gäller ej när slutstationen är en sluten 

behållare) (Naturvårsverket, 2006). 

  

                                                           
7
 I Linköpings kommun kostar handläggningen av WC-avlopp 5310kr (ett hushåll). 4425kr utgör kostnaden för 

avloppsanmälan (Linköpings kommun, 2013)    
8
 Inventering innebär att kommunen kontrollerar att avloppsanläggningar lever upp till lagar som den omfattas av 

(Norrköpings kommun (årtal saknas) I Linköpings kommun är taxan för arbetet 885kr/timme (Linköpings kommun, 
2013). 
9
 Skyddsnivå, omfattningen av åtgärder som måste infrias för att ge skydd åt miljön och människors hälsa. 

Åtgärdsnivån kan bli normal eller hög skyddsnivå och beror på till stor del de lokala förhållanden där 
avloppsanläggningen lokaliseras (Naturvårdsverket, 2006). 
10

Infiltration, avloppsreningsmetod, avloppsvatten silas genom jordvolymer (Naturvårdsverket, 2008).
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Skydd av omgivande miljö 

 Vattenförbrukningen reduceras genom vald avloppsteknik. 

 Fosfater förekommer varken i tvättmedel eller i andra kemiska ämnen. 

 Minst 90 % avloppsrening av BOD7 (organiskt innehåll). 

 Mängden totalfosfor avlägsnas till minst 70 % av den ursprungliga mängden i 

avloppsinnehållet. 

 Någon typ av tillvaratagning eller återvinning av näring kan ske från avloppsanläggningen. 

 Möjligheterna att djur kan drabbas av något som härrör från avloppet reduceras till lägsta 

tänkbara nivå (Naturvårsverket, 2006).   

Skydd av människors hälsa 

 Det avloppsvatten som släpps ut betraktas inte ge nämnvärt ökad risk för påverkan på 

människan t.ex. badvatten, dricksvatten och lukt. 

 Det som kvarstår efter att avloppsinnehållet genomgått rening och kräver handhavande på 

fastigheten kan ske utan att hygienen blir bristfällig (Naturvårsverket, 2006).   

Krav som behöver ställas utöver de ovan, innebär en uppsnäppning av skyddet därmed hög skyddsnivå. 

Den medför extra åtgärder för att säkerställa eller öka reningsfunktion, 90 % av avloppsinnehållets 

totalfosforhalt ska kunna uppnås samt motsvarande procentsats för reningsgraden av totalkväve 

(Naturvårsverket, 2006).  

 

3.2 Avloppets övergripande struktur och tekniska lösningar  
Ett välanlagt avlopp medför att avsedd funktion kan hållas uppe och tenderar därmed inte att ge upphov 

till eskalerande ekonomiska ägarutgifter. Att hålla nere avloppsmängderna blir primärt både för 

bibehållen reningsgrad, livslängd hos anläggningen och att inte övertrassera avloppets maximala 

kapacitetet. Oberoende av avloppsystem, är systemen förenade med ägarinsatser, omfattningen av 

dessa skiljer sig mellan avloppsystemen (Naturvårdsverket, 2008). En riksövergripande studie visade att 

år 2009 var den vanligaste avloppsanordningen för WC i enskilt avlopp infiltrationsbädd (ca 279 000), 

följt av följande lösningar i fallande skala: urinseparering och sluten tank, avlopp med endast 

slamavskiljare, markbädd och sist minireningsverk. Totalt betraktades det år 2009 ha funnits 667 000 

enskilda avlopp med WC, var av cirka 200 000 fritidsfastigheter (Ek et al., 2011).  

Närmast följer exempel på delar som kan ingå i ett avlopp. 
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Närmast källan,    Ledningsnät,    Förbehandling,     Behandling,     Efterbehandling 

  

 

 

figur modifierad (Naturvårdsverket, 2008 figur 2 s. 32)                                                                                           

Figur 1: Figuren visar de fem stegen: närmast källan, ledningsnät, förbehandling, behandling och efterbehandling. Ett avlopp 

kan utgöras av ett olika många delar, de antal steg som krävs beror på det enskilda fallet och de krav som ställs på 

avloppslösningen (Naturvårdsverket, 2008).   

A) Närmast källan. Här kan en uppdelning av avloppsinnehållet ske exempelvis genom torrtoaletter med 

urinsortering11. 

B) Ledningsnät. Ombesörjer distribution av avloppsinnehållet mellan de steg som ingår i avloppet och 

ombesörjer att god ventilation upprätthålls. Avloppslösningar vilka utgörs av vatten som renas kan 

inrymma flera ledningssystem för distribution av separerade delar. (Naturvårdsverket, 2008). 

C) Förbehandling. Här separeras avloppsloppsinnehållets beståndsdelar med störst dimension bort 

genom mekanisk rening. Det varierar mellan avloppslösningarna var förbehandlingen sker, t.ex. i ett 

minireningsverk12 är förbehandling och behandling sammanslagna. I andra avloppslösningar fördelas 

avloppsinnehållets beståndsdelar istället i slamavskiljaren13 utifrån dess densitet, det med högre 

densitet än vatten blir slam (Naturvårdsverket, 2008).  

D) Behandling. Vilken behandling som är aktuell beror på avloppsinnhållets beskaffenhet, exempelvis 

kan behandlingen ske genom markbädd14, minireningsverk, kemfällning15 eller infiltration 

(Naturvårdsverket, 2008). 

E) Efterbehandling. I denna avslutande del av avloppet är intentionen att förbättra reningsgraden, vilken 

efterbehandling som är aktuell beror på lokala förutsättningar, hur känslig den tänkta recipienten är 

                                                           
11

 Torrtoalett (Urinsortering) Toalettstolen är uppdelad i två sektioner varav ett är avsett för urin och det andra för 
övrigt avloppinnehåll, denna avloppslösning erfordrar att fastighetsägaren hanterar de två separerade 
avloppsdelarna (Naturvårdsverket, 2008). 
12 I ett minireningsverk sker en rening vilket påminner om den i stora reningsverk, olika varianter av vilka 

reningsprocedurer som genomförs är sedimentation, biologisk rening, kemisk rening. Processen sker mycket av sig 

själv (Naturvårdsverket, 2008). 
13

Slamavskiljare, avloppsdel som separerar bort fett och delarna i avloppsvatten som är i fast form 

(Naturvårdsverket, 2008). 
14

Markbädd, avloppsreningsmetod, avloppsvatten silas genom olika skikt så som t.ex. sand, grus, större stenar 

(Naturvårdsverket, 2008).  
15

Kemfällning, här ger en kemikalie upphov till en kemisk reaktion med fosfor vilket resulterar i att fosfor 

sedimenteras i slamavskiljaren (Naturvårdsverket, 2008). 

A B C D E 
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samt vilken rening som har iscensatts tidigare i avloppskedjan, exempel på efterbehandlingar är 

våtmark16, markbädd, infiltration. (Naturvårdsverket, 2008). 

 

3.2.1 Avloppets reningskapacitet 

En slamavskiljare anses schablonmässigt i ett enskilt WC-avlopp rena bort i medeltal 15 % av totalfosforn 

(med en variation på 10 %) och mängden totalkväve med 10 % (med en variation på 5 %) och syre 

konsumerande organiska ämnen med 20 % (med en variation på 10 %) om något ytterligare reningssteg 

installeras anses resultatet blir följande: med infiltrationsbädd blir värdena 50 % (variation 30 %) av 

totalfosfor, 30 % (variation 10 %) totalkväve och 90 % (variation 5 %) av de organiska ämnena. 

Motsvarande värden med markbädd anses bli 40 % 25 % 90 % med samma variation förutom för den 

fosfor som får en variation på 20 % och syrekonsumerande organiska ämnen med 5 %. Ett 

minireningsverk anses ensamt klara av 80 %, 40 %, 90 % -rening (variation 20 % för totalkväve och 10 % 

för övriga). En kemfällningslösning i kombination med slamavskiljare och antingen markbädd eller 

infiltration uppskattas ta hand om 85 % 30 % 90 % med identisk variation som markbädden förutom för 

totalfosforn vilken anses bli 10 % (Ek et al., 2011). 

 

3.3 Avloppslösningarnas möjligheter till kretslopp 
I de flesta avloppslösningar är det möjligt att låta näring ingå i kretslopp, emellertid varierar volymerna. 

(Naturvårdsverket, 2008A). Avloppsfraktionerna17 kan generellt vara av två typer: de sorterade och de 

som inte är det. Till de sorterade hör latrin, urin och toalettavloppsvatten (SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, 2012).  

Slamavskiljaren 

I slamavskiljaren betraktas cirka 5-20% av den näring som finns i avloppsinnhållet kunna separeras ut 

(Naturvårdsverket, 2008). Slammet anses kunna ge att fosfor kan gå i kretslopp till mindre än 20 % av 

avloppets näringsinnehåll. Kvävetillvarataget anges bli i ringa grad, om det inte föregås av kemfällning 

(Naturvårdsverket, 2008). 

Torrtoalett (urinsortering)  

Urinen kan med fördel utgöra näring som kan brukas på tomten eller odling. I de fall där normal 

skyddsnivå föreligger kombineras denna avloppslösning med en slamavskiljare samt en av t.ex. följande 

reningsmetoder: markbädd, infiltration (Naturvårdsverket, 2008). Den sorterade urinen förs ut i ett 

separat rör till en tank. Uppskattningsvis utgör detta 65 till 85 % av den årliga hushållsproduktionen, 

vilken fraktas till jordbruk (Tidåker et al., 2007). 

                                                           
16

En våtmark är en bevuxen vattenyta där bakterier, svampar och alger tar hand om närsalter och organiskt 

material., Växtligheten tar upp näringsämnen och binder slam vilket föranletts av sedimentation 

(Naturvårdsverket, 2008). 
17

 Avloppsfraktioner, t.ex. avloppslam, fekalier, urin (Naturvårdsverket, 2008). 
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Vakuumtoalett 

Fungera genom att undertryck skapas och vatten nyttjas endast för att spola toaletten inte för att 

förflytta toalettavfallet (Naturvårdsverket, 2008). 

Svartvattenseparering18  

Två gånger årligen töms det uppsamlade svartvattnet19 och fraktas till jordbruk, där det används efter 

att först ha renats i en tank. För att öka användbarheten av svartvatten tillsätts fast avfall för att 

kompensera vätskeinnehållet och det bildas ett flytande kompostmaterial (Tidåker et al., 2007). 

Minireningsverk 

Genom att kombinera ett minireningsverk med ett urinsorterande system kan kvävehalterna som tas 

om hand höjas. Huruvida minireningsverkets slam kan nyttjas som näringsämnen avgörs av hur 

kontaminerat det är, emellertid har slammet stort fosforinnehåll vilket gör det intressant ur 

näringssynpunkt. Minireningsverket är beroende av el och tillsyn, skulle ett fel uppstå är det viktigt att 

en det finns möjlighet att bredda och därmed avstyra avloppsvattenöversvämning (Naturvårdsverket, 

2008).  

Infiltration 

Denna metod behöver alltid föregås av en slamavskiljare eftersom det är viktigt att vattnet fördelas över 

jordytan och att vattnet inte föranleder att infiltrationen täpps igen (Naturvårdsverket, 2008). Om ett 

avlopp med infiltration kombineras med kemfällning, separering kan detta ge ökad möjlighet till 

näringskretslopp. Möjligheten att få till ett kretslopp av P och N vid enbart infiltration betraktas som 

ringa eftersom möjligheten att ombesörja kretslopp för fosfor från en infiltration är problematisk i och 

med att det samlas i infiltrationsanläggningen, mycket av kvävet blir nitrat eller kvävgas. 

(Naturvårdsverket, 2008). 

Markbädd 

Kretsloppsmöjligheterna av P och N är begränsade, i och med att uppfångad näring ingår i anläggningen 

eller avgår t.ex. som kvävgas. Även markbäddens funktion kräver att avloppsvattnet förbehandlas för att 

inte igentäppning ska ske (Naturvårdsverket, 2008).   

  

                                                           
18

Vid svartvattenseparering har svartvattnet
13 

som är en fraktion skilts från gråvatten även kallad BDT
16 

och samlas 
upp i en separat tank under fastigheten (Tidåker et al., 2007) 
19

Svartvatten, avloppsvatten från toaletter (Tidåker et al., 2007) urin och fekalier är huvudbeståndsdelarna (SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012). 
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Kemfällning 

Slammet har ett högt P-näringsvärde och har potential att gå i kretslopp till jordbruket 

(Naturvårdsverket, 2008). Fördelar med denna metod är att slammet vilket genereras, innehåller högre 

halter användbart fosfor än tidigare andra alternativ. Lantbrukare kan sedan hämta slammet, ett par 

gånger om året och rena det genom att tillsätta urinämnen. (Tidåker et al., 2007).  

 

3.4 Barriärer för ökat näringskretslopp från enskilda avlopp 
 

3.4.1 Kommunperspektiv på de enskilda avloppen 

Av Länsstyrelsen Östergötland (2009) framgår ett generellt länsbehov av VA20-planering21, instiftandet av 

arbetsgrupper som arbetar med VA-planering och VA-plan betonas vara en viktig instans att införa i 

samtliga av länets kommuner. Kommunerna önskar unisont mer stöd med VA-planeringen från 

Länsstyrelsen. VA-arbetsgrupp betraktas vara extra viktig för länets mindre kommuner, eftersom att 

många wc-avlopp inte lever upp till gällande krav. 

I Östergötlands län finns en medvetenhet om problemen med övergödning och i sin handlingsplan 

gällande övergödning från år 2006 har Länsstyrelsen konstaterat att avloppsfrågor måste prioriteras 

högt. Man konstaterade även att det krävs ett stort inventeringsarbete för att man ska kunna säkerställa 

att länets enskilda avlopp håller godkänd reningsnivå (Länsstyrelsen, 2006). Som ett led av att 

funktionen är i fokus i flertalet allmänna råd för enskilda avlopp har kommuner, där ibland Västerviks 

kommun, för att styra utvecklingen av de enskilda avloppen utformat policies. I dessa ställs krav på hur 

stor andelen av näringen från enskilda avlopp som ska kunna gå i kretslopp (Hjelmqvist et al., 2012).  

Av Länsstyrelsen Östergötland (2009) framgår en kartläggning av avloppsituationen i det östgötska länet. 

Det lyfts fram att det är viktigt att inventeringar genomförs i stor omfattning, för att säkerställa att de 

enskilda avloppen har den reningsnivå som krävs. Behovet av mer resurser är ett önskemål från flertalet 

av kommunerna. Alla kommuner i Östergötland saknade vid tidpunkten för studien ett övergripande 

perspektiv över de enskilda avloppen. Flertalet kommuner hade inget digitalt kartunderlag över de 

enskilda avloppens etablering. I flertalet av de östgötska kommunerna var inventeringstakten lägre än 

vad som bedömdes krävas för att alla enskilda avlopp skulle vara inventerade till år 2015. Personalbrist 

var en orsak som återkom till varför nämnda ambition skulle var svåruppnåelig för kommunerna.  

 

                                                           
20

VA, innebär vatten och avlopp (Region Gotland, 2013). 
21

VA-planering, är ett arbete vilket kartlägger hur gemensamt kommunalt vatten/avlopp ska byggas för att trygga 
VA-situationen i en kommun (Havs och vattenmyndigheten, 2009).  
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3.4.2 Hälsorisker och lantbrukarperspektiv 

Ett vanligt problem med nyttjandet av näringsämnen från avloppslam är att det ofta förekommer 

oönskade substanser som en ifrågasättbar mängd tungmetaller och patogener. Det ger att lantbrukare 

och livsmedelsbranschen ofta är skeptiska mot att slam sprids på jordbruksmarken. Svartvatten från 

enskilda avlopp föredras som näringsämne av jordbrukare jämfört med att använda avloppslam från 

reningsverk, detta eftersom att svartvatten bland annat innehåller lägre halter tungmetaller än slammet 

(Tidåker et al., 2007).  

För att åstadkomma att näringen från avloppen ska kunna gå i kretslopp till åkermark är det viktigt att 

ledningsnätet inte är metalledningar av t.ex. Cd (kadmium), Cu (koppar), vilka kan eroderas av 

avloppsinnehållet och därigenom genereras höga metallkoncentrationer. Detta kan orsaka att denna 

näringskälla exkluderas från att kunna nyttjas inom jordbruket (Naturvårdsverket, 2008). 

Det är fekalierna i avloppsflödet som utgör den främsta hälsorisken, en risk som kräver ett risktänkande. 

Generellt gäller att ökad fekaliehalt ger högre risk (Naturvårdsverket, 2008A). Fekalier kan hamna i ett 

avloppsflöde där de inte förväntas hamna t.ex. i den del av en urinseparerande toalett som endast är 

avsedd för urin, eller i BDT22 orsakat av kontaminerade t.ex. kläder, vid dusch. Även kontaminerad mat 

kan orsaka att fekalier hamnar i köksavloppet (Naturvårdsverket, 2008A).  

 

3.4.3 Tekniska lösningar 

Slam hämtat från slamavskiljare kan antingen filtreras eller plockas ofiltrerat men emellertid med ett 

större vätskeinnehåll. I det förstnämnda fallet kan det som återstår efter filtreringen följt av 

kompostering vara aktuellt att nyttjas som näring, där ändamålen är livsmedelsodling. För slam med ett 

större vätskeinnehåll är kravbilden mer omfattande, med bland annat krav på lagring under ett halvt år 

samt krav rörande hur det kan brukas (Naturvårdsverket, 2008A). Med fler avloppssystem som 

separerar avloppsinnehållet kan halter av föroreningar i slammet bli lägre, än det utan separering 

(Hjelmqvist et al., 2012). 

Av det samlade avloppsinnehållet betraktas svartvattnet ha störst potential om detta tas till vara att 

kunna bidra till minskade utsläpp av näringsämnen som kväve och fosfor (Tidåker et al., 2007). Sedan 

år2012 finns SPCR 17823. Certifieringarna syftar till att trygga innehållet i den rest som återstår efter 

rening och ge det ökad status och trovärdighet (Hjelmqvist et al., (2012).  

                                                           
22 BDT-vattnet utgörs av det från bad, dusch, tvätt (Naturvårdsverket, 2008). 

 
23

 SPCR, är en certifiering vilket gäller små avloppsanläggningars restprodukter (Hjelmqvist et al., (2012). 
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Slam från en slamavskiljare (t.ex. trekammarbrunn24) ingår inte i SP:s regelverk SPCR. Inte heller slam 

som kommer från reningsverk som består av mer än 50 Pe25 omfattas av certifieringen (SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, 2012). 

 

3.5 Enskilda avlopp, framtidsutsikter, lösningar för ökat näringskretslopp 
Att ett hushåll tar tillvara näringsrester från det egna avloppet och nyttjar detta på de egna ägorna 

betraktas i synnerhet som ett alternativ när kommunal-VA inte når fram. Att tillvarata urin som 

separerats anses vara både energieffektivt och lätthanterligt även när husen står tätare 

(Naturvårdsverket, 2008A).  

Urin som separerats betraktas kunna nyttjas som näringsämne utan reduktionsbehandling av potentiellt 

riskabelt mikrobiologisk innehåll. Om avsikten är att bruka näringen till livsmedel bör det vara minst en 

månad mellan tillförsel och när det blir aktuellt att ta upp livsmedlen. När det gäller latrin krävs på grund 

av sjukdomsrisken hantering innan det är tänkbart med kretslopp av näring. Innehållet kräver 

hygienisering. Ett stort dilemma är att kunna konstatera att den mikrobiologiska risken har avvärjts 

genom hygeniseringen. Vid intentionen att näringen ska gå till livsmedel är tidsintervallet mellan 

näringstillförsel och skörd störst när de gäller livsmedel som konsumeras utan att de bereds (minst två 

växtsäsonger), medan för bärbuskar anses en växtsäsong var en lämplig tidsrymd (Naturvårdsverket, 

2008A).  

Ett alternativ till att samla urin och frakta den till jordbruket är att hushållen använder näringen i sin 

egen trädgård. Enligt Tidåker et al., (2007) minskas mängden använd energi och fossila bränslen om 

trädgårdsgödning byter ut mot urinämnen, jämfört med att urinen fraktas till ett jordbruk (Tidåker et al., 

2007). 

Att sammanfläta hushållens avloppsvatten med jordbruket och på så vis skapa flöden som kommer 

jordbruket till del betraktas kunna vara en lösning för näringstillvaratagande (Van Lier & Huibers, 2004). 

Sjukdomsrisken i avloppsvatten utgör ett stort bekymmer vid återbruk, emellertid betraktas problemet 

kunna lösas genom att svartvattnet hålls i ett separat system. Detta ger ett flöde av gråvatten, vilket är 

lättare att rena. Att införliva bakteriella reningsmetoder i avloppsvattnets reningssteg är kostsamt, 

därmed blir reningsinsatser där avloppsvatten förvaras i väntan på användning ekonomiskt lockande. En 

annan lösning betraktas kunna vara att grödor som avses inmundigas råa inte får behandlas lika kraftigt 

med näring från avlopp, jämfört med livsmedel vilka avses tillagas. Även själva hanteringen är viktig att 

den sker på ett säkert sätt, att varken den som hanterar näringen eller någon annan kan skadas av 

bakteriellt innehåll. Det nämns även att det är viktigt att grödorna är fria från patogena risker, därför 

föreslås en karantäntid för grödan innan den får gå till konsument (Van Lier & Huibers, 2004). 

                                                           
24

 Trekammarbrunn, det är en slavskiljare vilken har tre avdelningar där avloppsvattnet tar sig förbi vid 
avloppsrening Naturvårdsverket (2008). 
25

 Pe, (personekvivalenter), det är ett mått på den mängd syrekonsumerande organiskt material en person/dygn 
åstadkommer, vilket är 70g/dygn (Naturvårdsverket, 2008).    
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Det är viktigt att reningsprocessen har förmåga att fungera över tid och att den vunnit förtroende hos 

olika delar av samhället, t.ex. jordbrukare och beslutsfattare. Lokala lösningar poängteras och att det ska 

finnas en övergripande plan för arbetet (Van Lier & Huibers, 2004). För att kunna använda näringen i 

enskilda avlopp krävs en avloppslösning som samlar in olika fraktioner. Avloppslösningar som har visat 

sig ha en bra effekt är exempelvis urinseparation, svartvattenseparation och kemiskfällning (Tidåker et 

al., 2007) (se stycke 5.2 för funktionsbeskrivning).  

Vid svartvattenseparering erhåller jämfört med urinseparering större mängd fosfor och kväve, vilka kan 

gå i kretslopp. Urinseparation i sig erhåller mer användbart kväve än kemisk fällning medan kemisk 

fällning ger en större mängd fosfor jämfört med urinseparation. Vid minskning av avloppets 

kväveinnehåll var svartvattenseparation den mest effektiva, medan kemfällning var den mest 

verkningsfulla metoden för minska fosforhalterna. Urinseparation blir speciellt intressant utifrån ett 

resursförbrukningsperspektiv, hanteringen gav upphov till produkter som ägaren själv kunde nyttja för 

att minska sin egen miljöpåverkan. Svartvattenseparation var effektiv för att minska fosfor-och 

kväveutsläppen, men drog även störst mängd energi överlag. Tidåker et al., (2007) lyfter fram att 

svartvatten bör tas om hand separat, vilket åstadkommer en markant minskning i mängden fosfor och 

kväveutsläpp som kommer från avfallsvatten. Dock kräver återanvändandet av restprodukter från 

svartvatten noga planering av uppsamling, hämtning och spridningsteknik, för att få en optimal positiv 

påverkan på miljön (Tidåker et al., 2007). 

Vidare behövs jordbrukare eller annan entreprenör med möjlighet att hämta och sprida restprodukterna 

samt att det finns anläggningar, för förvar och bearbetning slammet. Om förutsättningar finns sedan 

tidigare eller lätt kan etableras, ger det förutsättningar för att ett fungerande system för återvinning av 

slam från enskilda avlopp kan ske (Tidåker et al., 2007). Havs- och vattenmyndigheten (2012) lyfter fram 

att vid åtgärdandet av små avlopp finns det även möjligheter att åstadkomma återförsel av 

näringsämnen, och därmed skapa kretslopp genom t.ex. lokala lösningar. Tidåker et al., (2007) menar att 

en viktig aspekt av att näringsämnen från avlopp nyttjas är att vissa näringsämnen t.ex. fosfor är ändliga 

och högklassiga brytningskällor för dessa ämnen riskerar att sina inom en snar framtid. Därför blir det 

essentiellt att arbeta för en strävan att nå ett hållbart samhälle, att undvika en brist på knappa resurser 

ska bli en realitet i framtiden (Tidåker et al., 2007).  

Enligt MB kap 26: § 1 är de myndigheter som ansvar för efterlevnaden av miljöbalken och dess 

föreskrifter, ålagda att agera för att de ska uppnås. Detta t.ex. genom anmälan av överträdelser men 

även ge att exempelvis information (Notisum, 2012).  

4 Teori och metod 

 

4.1 Teori 
Denna uppsats bygger teorimässigt på Trudgills implementeringsteori (AKTESP), vilken i Trudgill (1990) 

utgörs av ett antal barriärer, vilka behöver övervinnas för en lyckad miljöproblemhantering. Enligt 

Trudgill är alla miljöproblem möjliga att lösa, och löses lämpligast i tur och ordning (Trudgill, 1990). 



13 
 

AKTESP utvecklades med avseende på skövlingen av regnskogen, teorin har även använts för att hantera 

t.ex. försurningsproblematik (Piper, 2001). Trots att Trudgill ursprungligen klargjorde att barriärerna 

behöver övervinnas en åt gången, har emellertid andra författare gjort omtolkningen att flera barriärer 

kan övervinnas samtidigt (Richards, et al 2012). 

I tidigare stycken har nämnts att det krävs vissa förutsättningar för näringsåtervinning t.ex. att det finnas 

ett organiserat system för uppsamling och näringsspridning. Det har även presenterats försvårande 

omständigheter gällande inventering och hantering av de enskilda avloppen. Utifrån detta anser vi att 

Trudgills barriärer kan bli en tillgång i vår intention att åskådliggöra områden, vilka försvårar arbetet 

med den nuvarande avloppssituationen och hinder för återförandet av näringsämnen till produktiv 

mark. Närmast följer respektive Trudgillbarriär och förtydliganden av vad de innebär. 

•Agreement, (Enighetsbarriären) 

•Knowledge, (Kunskapsbarriären) 

•Technology, (Tekniska barriären) 

•Economic, (Ekonomiska barriären) 

•Social, (Sociala barriären) 

•Political, (Politiska Barriären) 

 

Agreement: I denna barriär är de vanligaste hindren för arbetet med miljöproblem oenighet kring vad 

som är ett miljöproblem samt i vilken utsträckning miljöproblemet är betydelsefullt att arbeta med. I 

grunden handlar det ofta om att involverade parter har olika värderingar och perspektiv på det aktuella 

miljöproblemet. Detta får till följd att enighet behöver infinna sig kring att fenomenet är ett 

miljöproblem och på så vis blir det aktuellt att komma fram till hur det ska tacklas (Trudgill, 1990).   

Knowledge: Inom denna barriär kan det förekomma olika typer av barriärer. Den första barriären 

handlar om att det inte finns kunskap vilken kan klarlägga orsakerna till det uppkomna miljöproblemet 

Det kan försvåras ytterligare av att det kan föreligga olika tolkningar av erhållna bevis och därmed har 

existensbarriären infunnit sig. I den andra barriären handlar det snarare om att vetenskapen inte alltid 

kan generera kunskap vilken är anpassad för att generera lösningar. Kunskap som finns tillgänglig kan 

vara vetenskapligt korrekt, men kan emellertid vara framtagen på ett sätt vilket förhindrar utvecklandet 

av praktiska lösningar, benämnt lämplighetsbarriären. Den sista barriärstypen bygger på att rätt mängd 

och gångbar kunskap finns tillgänglig men enligt Trudgill inte når ut till de människor som mest behöver 

den, den så kallade kommunikationsbarriären (Trudgill, 1990). 

Technology: Hindren kan utgöras av att det inte finns lämpliga tekniska lösningar för ett visst ändamål, 

det kan även handla om huruvida tekniska lösningar är socialt- eller miljömässigt lämpliga att bruka. 

Ofta finnas det en självbelåtenhet över att de teknologiska lösningarna ska lösa problemen, utan att 
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ifrågasätta vilken ekologisk påverkan de teknologiska lösningarna kan få. Detta kan ge effekterna att de 

nya teknikerna inte löser de nuvarande problemen utan istället skapar andra (Trudgill, 1990).  

Economic: I denna barriär finns det flera underliggande delhinder. Ett exempel på detta är när individer 

eller grupperna som behöver stå för de större kostnaderna inte ser vinningen med det inom ett kort 

tidspann efter att man har betalat för åtgärden. En ytterligare aspekt av detta är när dessa individer eller 

grupper varken vill ta ansvar för den miljöpåverkan de ger upphov till eller ämnar axla det ekonomiska 

ansvaret som det valda agerande för med sig (Trudgill, 1990). 

Social: Enligt Trudgill beror många miljöproblem på sociala faktorer vilket ger att sociala faktorer 

behöver hanteras för att tackla miljöproblemen. Här kan det föreligga ett underläggande motstånd och 

en rädsla till nya idéer på grund av olika uppfattningar, värderingar eller svag analys av sociala hierarkier 

och ledarskap. Detta leder till att det ofta kan uppstå moraliska dilemman mellan olika parter, på grund 

av t.ex. bristande kommunikation, utbildning eller acceptans för andras idéer (Trudgill, 1990). 

Political: Denna barriär utgörs främst av personer som sitter i maktpositioner och vars idéer i ringa grad 

präglas av miljömedvetenhet. Enligt Trudgill strävar personer i maktpositioner efter ett bra miljöarbete 

om det kan ge upphov till någon form av praktiska eller ideologiska fördelar. Infinner inte denna insikt 

om fördel sig, tenderar det istället att skapas starka barriärer. Ytterligare dimensioner av detta problem 

är att många av de politiska fördelarna tar lång tid att erhålla medan det politiska klimatet ofta är 

ostadigt över tid (Trudgill, 1990). 

För vår studie valde vi att genomföra en kvalitativ intervjustudie, eftersom vi var intresserade av att ta 

reda på vad de olika kommuner perspektiv på det aktuella kretsloppläget samt vad de uppfattade som 

svårigheter med kretsloppsanpassningen av avloppen. Nedan följer använda metoder och de metodval 

vi gjort denna studie.  

 

4.2 Metodik för insamling av tidigare studier 
Tidigare forskning och information har erhållits dels genom sökningar på vetenskapliga databaser som 

Web of Science och Scopus, där vi började genomföra provsökning utifrån enligt oss tänkbara nyckelord 

för ämnet med avsikten utröna vilka sökord som var primära för vår studie och även möjliggöra 

uppkomsten av god vetenskaplig förankring. Ord som vi upplevde centrala var exempelvis blackwater, 

wastewater och recycling. De artiklar vilka erhölls genom nämnd metodik granskade gällande 

lämplighethet att ingå i uppsatsen men även de källor vilka det refererandes till eller citerade de funna 

källorna granskades för att öka perspektivet på forskningsområdet och därmed åstadkomma en så bred 

bild av det aktuella forskningsfältet som möjligt. Vi har även använt oss av information och rapporter 

från olika myndigheter som exempelvis Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, genom att 

ta del av respektive myndighets hemsida. Med anledning av att vi har valt ett kommunperspektiv, 

betraktar vi det vara centralt att även inbegripa källor från myndigheter i vår uppsats.  
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4.3 Kvalitativ metod 
En kvalitativ studie är anpassad för att upptäcka och studera underliggande företeelser, egenskaper eller 

innebörder. Fördelarna med att genomföra en kvalitativ intervjustudie är att den möjliggör en mer 

djupgående inblick jämfört med en kvantitativ studie, vilken är mer lämpad vid statistiska antaganden 

(Lantz, 2007). Utifrån våra intentioner med uppsatsen, vilka var att åskådliggöra underliggande 

problematik och lösningar med att kretsloppsanpassa de enskilda avloppen, ansåg vi att en kvalitativ 

intervjustudie kan betraktas som lämplig utifrån vår uppsatsintention. Eftersom att vi var intresserade 

av att förstå vad kommunerna själva upplever vara hinder för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp, 

betraktade vi det motivera att vi valde att samla in vår empiri till denna uppsats genom att genomföra 

kvalitativa intervjustudier med kommuntjänstemän. 

Intervjuer kan bestå av intervjufrågor vilka antingen är öppna eller mer strukturerade. I strukturerade 

intervjuer är frågorna mycket striktare, där svarsalternativen redan är definierade likt enkätsvar. Denna 

intervjutyp lämpar sig bäst när intentionen är att dra statistiska slutsatser kring ett redan upptäckt 

fenomen. Vid öppna intervjuer är frågorna vidare och vikten ligger på att ta del av de tilltänkta 

informanternas egen uppfattning kring ett fenomen (Lantz, 2007). I en semistrukturerad intervju kan 

samma frågor ställas vid alla intervjuer och följdfrågorna anpassas till att respondenterna ska ha större 

möjlighet att ge sin egen bild av problemet (Starrin & Renck, 1996).  

Vi valde att rikta intervjuerna på kommuner belägna i Östergötlands län och att låta frågorna var 

semistrukturerade. Detta eftersom vi upplevde att metoden hade potential att uppfylla vår 

uppsatsambition, att ge en djupgående inblick kring aspekter av kretsloppsanpassade enskilda avlopp 

och vad kommunerna upplever som utmaningar och möjliga lösningar. Därmed fann vi att kvalitativa 

intervjuer utgjorde ett lämpligt metodval för att belysa vilka barriärer som kommunerna upplevde 

berörde de enskilda avloppen. Hade vi istället valt att granska t.ex. kommuners hemsidor och politiska 

dokument hade vi inte haft samma möjlighet att få tjänstemännens åsikter, vilka kan bli viktiga för att 

exempelvis förstå sociala hinder och andra utmaningar. Vi hade inte heller haft samma möjlighet att 

djupgående studera frågan lika ingående vilket möjliggörs i en intervju när det finns chans för 

följdfrågor.  

Enligt Dalen (2007) är empirin av en kvalitativ studie smal, vilket ger att valet av informanter blir väldigt 

viktigt. Vi fann med anledning av detta det vara viktigt för oss att säkerställa att de informanter som 

deltog i våra intervjuer hade jobbat med enskilda avlopp och därmed kunde ge oss en representativ bild 

av respektive kommuns avloppsarbete.  

 

4.4 Val av län, kommuner och informanter 
Enligt Statistiska centralbyrån (2008) hade Östergötlands län den tredje största arealen (hektar) 

jordbruksmark i Sverige. Detta betraktar vi visar på en stor potentiell möjlighet i Östergötlands län för 

att näringsämnen från enskilda avlopp ska kunna tas till vara och gå i kretslopp genom jordbruket. Vi 

anser att detta motiverade varför det valda ämnet är intressant att undersöka i Östergötlands län. Vi 

gjorde även ett aktivt val och tillfrågade alla 13 kommuner i Östergötland om de hade möjlighet att delta 
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i en intervju och därmed ingå i vår uppsats. En första kontakt togs med kommunerna cirka två veckor 

innan tidpunkten för första intervjuen. 

Vid en första kontakt är det vanligt att man kommer i kontakt med så kallade gatekeepers26 (Starrin & 

Renck, 1996). För att komma runt detta valde vi att genomföra den första kontakten med respektive 

kommun genom att ringa kommunväxeln. Tillvägagångsättet utgjorde även urvalsmetod vid valet av 

informanter till våra intervjuer. Detta skedde genom att en av oss ringde till respektive kommuns växel 

och förklarade vilka vi var och vårt ärende. Utifrån detta kopplade respektive växeltelefonist samtalet till 

en presumtiv informant. I vissa fall länkade informanten i sin tur samtalet vidare till en annan informant, 

vilket skedde i de fall när den förstnämnda person upplevde att den länkade personen hade större 

insikter i de enskilda avloppen och kretslopp av näring, vilket var det vi förmedlade utgjorde ämnet för 

intervjun vi önskade boka in.  

Att samma information förmedlades vid kontakten med kommunerna säkrades del genom att vi i förväg 

skriftligt sammanställt och bestämt vad som skulle meddelas (se appendix I). Vi betraktade att detta var 

en mycket viktig aspekt att alla informanter skulle ha samma förutsättningar och att förberedelsetiden 

inför intervjuerna skulle bli så likvärdig som möjligt, detta sammantaget betraktade vi ökade 

möjligheterna till en studie med hög validitet. Vi betraktade även att växeltelefonistmetoden fyller sin 

funktion i och med att det troligen är på det viset många kommunmedborgare agerar för att få kunskap 

om frågor rörande enskilda avlopp. 

Utöver detta var de samma student som initialt tog kontakt med alla 13 kommunerna, även detta 

betraktade vi utgöra en kvalitetssäkring av studien, genom att samma information förmedlades. Det 

visade sig att alla växeltelefonister kopplade vårt samtal vidare till en tjänsteman med kunskaper om de 

enskilda avloppen. Vårt mål var att genomföra en intervju med en informant som ansvarade eller 

huvudsakligen jobbade med frågor inom enskilda avlopp, vilket vid samtliga kommunkontakter blev en 

tjänsteman på miljökontoret. Denna samstämmighet betraktar vi kommer sig av att det är just inom 

denna myndighet som kunskapen gällande enskilda avloppen i kommunerna är störst. Det visade sig 

dock att några av kommunerna inte hade möjlighet att delta i vår studie med anledning av att t.ex. vara 

nyanställd eller hög arbetsbelastning.  

De kommuner som slutligen kom att ingå i studien var: 

•Linköping  •Motala  •Finspång  •Valdemarsvik 

•Norrköping  •Söderköping  •Kinda  •Åtvidaberg  

•Mjölby (Boxholm ingår här, kommunerna har gemensamt miljökontor) 

 

Vi anser aspekten att två kommuner hade gemensamt miljökontor inte vara något som nämnvärt 

påverkade resultatet av intervjun utan enbart att mindre kommuner kan behöva hjälps åt, 

tjänstemannen som vi pratade med bör ha kunskap om läget i båda kommunerna i och med att det 

ingick i yrkesrollen. I vårt mål att undersöka svårigheterna och möjligheterna för kretsloppsanpassning 

                                                           
26

 Detta är auktoritära personer som har kontroll över vägarna till informanterna för att skydda verksamheten eller 
skydda själva informanterna ifrån utomstående personer (Starrin & Renck, 1996).   
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av enskilda avlopp i Östergötland fann vi det viktigt att inkludera så många kommuner som möjligt, 

detta eftersom att de har olika förutsättningar som exempelvis närhet till jordbruk, storlek eller tillgång 

på vattendrag vilket därmed kunde ge ytterligare dimensioner till vår studie. I och med att några av 

länets mindre kommuner valde att inte ställa upp finns det risk att studien missade perspektiven från 

främst de mindre kommunerna. Dock anser vi att de mindre av de i studien deltagande kommunerna 

t.ex. Kinda och Valdemarsvik kunde ge perspektiv från mindre kommuner och därmed kompensera 

bortfallet av de kommuner som inte ingick i vår studie.  

 

4.5 Intervjumetod och tillvägagångsätt 
Vid första kontakten bokades intervjutid med respektive informant, alla intervjuer har genomförts via 

telefon och samtalet spelades in i sin helhet. Under samtalet hade vi full kontroll över att intervjun 

registrerades och kunde vid behov justera inspelningsvolymen. Bryman (2002) betonar just vikten av att 

intervjusituationen behöver vara fredad från distraktion så som ljud. Det inte ska finnas tveksamheter 

kring att allt i intervjun spelas in och därför är den nyttjade tekniklösningen vid intervjuerna viktig. Vi var 

även samtidigt medvetna om att det vid t.ex. en telefonintervju, missas möjlighet till en personlig 

kontakt, vilket skulle kunna ge att informanten kan bli mer öppenhjärtlig. Samtidigt berättade många 

informanterna att de i sin yrkesroll hade ett flertal kommunmedborgarkontakter som sköttes över 

telefon. Vi ansåg därmed att samtal över telefon för våra informanter kan betecknas som något 

välbekant, vilket även kan skapa känsla av trygghet vid besvarandet av våra intervjufrågor. Detta ansåg 

vi kunna överbrygga att intervjun inte skedde på plats och möjliggjorde att svaren ändå kunde bli 

öppenhjärtliga. Vår intention under både intervjubokning, genomförandet samt vid efterföljande 

moment var att hela tiden uttrycka oss tydlig gällande aktuella förutsättningar, hur intervjumaterialet 

skulle komma att bearbetas och annat centralt för intervjun.  

Informanterna informerades när intervjutiden bokades att frågorna inte skulle meddelas innan. 

Däremot fick respektive informant några arbetsdagar innan intervjuerna skulle genomföras, via mail, 

information om vilka tre teman som intervjun avsåg att belysa (se appendix I). Detta var även något som 

Starrin & Renck, (1996) lyfte fram som viktigt inför en intervju, att intervjuerna bokas i god tid och att 

informanterna i förhand vet vilka ämnen som kommer att beröras under intervjun men inte får tillgång 

till intervjufrågorna innan.  

Vi hanterade aspekten att en av oss genomfört sin praktik vid miljökontoret i Linköping och därmed 

kunde det föreligga en viss partiskhet vid intervjumomentet. Detta hanteras genom att den av oss som 

inte gjort sin praktik vid Linköpings kommun fick ansvara för genomförandet av den intervjun. 

Inför intervjuerna diskuterade vi igenom vad som var viktigt att tänka på under intervjuerna exempelvis 

att vi skulle hålla oss till frågorna i guiden, eftersträva att vara tydlig i det som efterfrågas, tänka på att 

informanten fick tala till punkt. Utifrån vad kom att sägas följdfrågor för att belysa intressanta aspekter 

som kom fram och att låta informanten vara den som har huvudrollen. Dessa är några av de aspekter 

som framgår i Bryman (2002) vara viktiga att beakta för att åstadkomma väl genomförda intervjuer. De 

utförda intervjuerna blev mellan 25 till 65 minuter.  
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4.6 Utformning av intervjuguide 
För att underlätta intervjuerna utarbetades en intervjuguide (se appendix II) vilken utgjorde ett stöd vid 

genomförandet av intervjuerna. Vi ansåg att detta därmed säkerställde att samma huvudfrågor ställdes 

och att varje intervju belyste liknade aspekter av ämnet. Detta ansåg vi även avhjälpte ett presumtivt 

problem att det inte vara samma person av oss som genomförde alla intervjuer. För att skapa 

förutsättningar för väl genomtänkta frågor valde vi innan genomförandet av uppsatsens empiriska del 

att läsa in oss på ämnesområdet. Bryman (2002) nämner att det är viktigt att vara påläst på området 

inför en intervju. Resultatet blev en guide vilken berörde de enskilda avloppen utifrån nedan 

presenterade tre teman: 

 Allmän hantering - hur det ser ut i kommunen med de enskilda avloppen 

 Barriärer, svårigheter eller annat som hindrar kommunernas arbete med att (förbättra 

reningsgraden och) skapa kretslopp av näringsämnen från enskilda avlopp. 

 Framtidsutsikter, vägar förbi nämnda barriärer, svårigheter och hinder. 

 

Detta tidigare nämnda upplägg styrks även av Bryman (2002) vilken menar att det är vanligt att en semi-

strukturerad intervju kretsar kring förutbestämda teman, frågorna i intervjuguiden kan komma att 

ställas i annan ordning, men i normalfallet sker frågeställandet i enlighet med den.  

I Bryman (2002) framgår att en intervjus frågeupplägg kan utgöras just av frågor som exempelvis är av 

typerna övergripande, fördjupande och konkreta i sin formulering. Vi utformade våra frågor enligt det 

nämnda upplägget, de första frågorna i intervjuguiden var inledningsfrågor vilka följdes av frågor som 

blev än mer specifika och direkta för att avslutas med förtydligandefrågor frågor där informanten kunde 

sammanfatta eller lägga till.   

 

4.7 Metodik för analys och bearbetning av intervjuer 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dessa för en enklare bearbetning av materialet. 

Enbart i ett fall var det inte den student som genomfört intervjun som också gjorde transkriberingen. 

Det anser vi inte hade någon effekt på resultatet i och med att transkribering endast handlar enbart om 

att omvandla talat ljud till skriven text. Utifrån transkriberingarna sammanställdes därefter 

intervjusammanfattningar. Respektive informant fick en sammanfattning av den intervju den själv 

deltagit i. Informanterna fick i samband med detta chansen att komma med feedback (t.ex. rättelser, 

förtydligande) rörande intervjun, inom ett visst utsatt datum, varefter analysarbetet inleddes och 

informantåsikter inte kunde tas i beaktande. I de fall informanter kom med feedback på 

sammanfattningen handlade det främst om vissa faktaförtydliganden eller faktakorrigeringar. 

Utifrån respektive intervjus erhållna material plockades de delar ut som bedömdes kunna inkluderas i 

något av de tre teman, som nämnts ovan, detta kom att bli uppsatsens resultatdel. Detta arbete 

genomförde vi individuellt, och kvalitetsäkrades genom en gemensam avstämning mot utkomsten av 

analysarbetet, vilken redogörs nedan. 
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Dataanalysen genomfördes genom att vi individuellt och oberoende av varandra tog del av samtliga 

intervjuer och markerade vad vi tyckte var viktiga delar. Dessa diskuterades och ordnades i rubriker, 

vilka i sin tur grupperades i de tre övergripande rubriker, vilka utformats utifrån denna studies syften. 

Därefter skedde en avstämning mot vad respektive student hade markerat som viktigt, följt av 

diskussion och uppsatsens analysdel skrevs ihop. Kvalitetssäkringen i detta moment av analysen 

betraktas utgöras av den individuella sammanställningen med efterföljande motivering och beslut kring 

vad som var riktigt att inkludera i uppsatsen.  

Lantz (2007) menar att ett första steg i empirianalysen är att genomföra en datareduktion vilket innebär 

den data som ska använda i analysen selekteras ur insamlad empiri. Svårigheterna med datareduktion är 

urvalet av vad som är relevant och irrelevant data. Det är viktigt att beakta studiens syfte och 

frågeställningar under detta arbete, det finns en risk att empirin övertolkas vilket kan få till följd att det 

hela anpassas till en viss teori (Lantz, 2007). Vi valde därför vid analysen att tolka empirin utifrån ett 

friare perspektiv med viss utgångspunkt ifrån Trudgills teori snarare än att helt utgå ifrån Trudgills teori. 

Att sammansätta respektive tema, koppla detta till tidigare forskning och teori var ett arbete som vi 

valde att dela upp. Vi finner inte att detta har någon negativ effekt på den analys som detta resulterade i 

och med att vi gjort förarbetet tillsammans samt efteråt tillsammans bearbetat vad som skrivits. 

Ett vanligt problem med intervjuer utgörs av att den kvalitativa analysen av data ofta ske på ett litet 

antal intervjuer och sedan förvandlas till generella svar, vilka får representera orsaker eller lösningar till 

ett fenomen (Lantz, 2007). Vi var medvetna om dessa begränsningar och har därför försökt välja 

informanter genom att vara tydliga i våra kontakter med kommunerna vad vi var ute efter att belysa. Vi 

var dock medvetna om att de resultat vi får ut inte fullskaligt kan representera andra län utan främst 

representerar Östergötlands län och de kommuner som deltagit. Men vi tror att det finns en god chans 

att kommuner i andra län kan känna igen sig i det våra intervjuer resulterade i. Det är också utifrån ett 

kommuntjänstemannaperspektiv vilket vi ser som en fördel i sammanhanget för att belysa frågan, 

eftersom det är denna grupp som konkret kommer i kontakt med de enskilda avloppen i kommunerna 

och därmed besitter kunskap kring dem. Ett annat problem för vår studie skulle kunna ha varit att en 

intervju på varje kommun hade varit för lite för att kunna säkerhetsställa bilden av varje kommuns 

enskilda avloppssituation. Vi ansåg dock inte att det var något problem för vår studie eftersom varje 

kommun uppskattningsvis i genomsnitt har en till tre anställda som jobbar med enskilda avlopp. Detta 

ger att en intervju täcker in ca 50 % av kommunens totala manskap som arbetar med dessa 

avloppsfrågor och därmed möjliggjordes förutsättningarna för en valid bild av kommunens 

avloppssituation. 
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5 Resultat 

Närmast följer resultatet av de nio intervjuer med kommuntjänstemännen, svaren är uppdelade i tre 

delar: en lägesrapport, vad som står i vägen för kretslopp och lösningar till ökat kretslopp. 

 

5.1 Kommunernas avloppssituation i dagsläget 
 

5.1.1 Avloppsläget och arbetet med enskilda avlopp 

Enligt intervjuerna har många av kommunerna hälften, eller mer av de enskilda avloppen kvar att 

inventera, generellt är inventeringstakten ca 100 avlopp om året. I Valdemarsviks kommun är arbetet 

med de enskilda avloppen tillägnat mindre än en hel tjänst och inventeringstakten är 40 avlopp per år. 

Norrköpings kommun däremot har med hjälp av Lova-bidrag27 kunnat hålla en mycket högre takt och 

inventerat mellan 550-700 avlopp per år. Vid inventeringarna blir en betydande mängd avlopp 

underkända. Enligt tjänstemännen från Linköping respektive Norrköping underkänns mer än hälften av 

alla avlopp, detta var den största procentuella andelen underkända avlopp hos de intervjuade 

kommunerna. I andra kommuner exempelvis Mjölby- Boxholm underkänns 30 % av de enskilda 

avloppen, medan i Motala underkänns ungefär 10-20%. I Mjölby-Boxholm utgör den procentuella 

andelen underkända avlopp 30-40% av de inventerade avloppen. 

Fram till år 2020 hoppas samtliga kommuners tjänstemän att inventeringsarbete har slutförts. Det 

framgår vid flera intervjuer att det förväntas att det kommunala avloppsnätet har gjort att det blivit 

färre enskilda avlopp. Tjänstemannen i Mjölby-Boxholm lyfter fram att de ursprungligen skulle ha varit 

klara med inventeringsarbetet till år 2013 men på grund av en rad omständigheter utgör 2020 det nya 

målet.  

I kommunerna bedrivs en snarlik arbetsprocess med de enskilda avloppen, ett antal avlopp väljs ut, 

inventeras, bedöms och åtgärder krävs där så blev aktuellt. Söderköpings kommun utgör undantaget i 

sammanhanget, i vilken det råder en ”avloppsamnesti” (avgiftsfri ansökan om att förbättra befintligt 

avlopp) vilken inleddes förra året och har förlängts även över 2013. Under 2012 inkom ca 60 

avloppsansökningar till miljökontoret utan att några inventeringar har genomförts. Detta kan ställas mot 

övriga kommuners inventeringar vilka resulterade i att mellan 20-70% av de inventerade anläggningarna 

blev ålagda med åtgärdskrav. Därmed behöver avloppsinnehavaren inkomma med en avloppsansökan 

till kommunen.  

 

                                                           
27 Lova-bidrag, Lokala vattenvårdssatsningar, det är pengar som kommuner eller organisationer kan söka 

för lokala projekt som är ekonomiska och nytänkande (Länsstyrelsen Östergötland, årtal saknas).   
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5.1.2 Kretsloppslösningar idag 

I flera av intervjuerna framkommer att övergödning är ett mer prioriterat område än kretslopp av näring 

från de enskilda avloppen. I flera av kommunerna, Linköping, Valdemarsvik, Söderköping och 

Norrköping, finns en hantering där kretsloppet från enskilda avlopp kunde slutas i och med att lantbruk 

mottar urin från urinsorterande toaletter. Söderköping var den av de kommunerna tjänstemännen 

representerade som hade flest kretsloppsanpassade system, 2800 stycken av 3200 enskilda avloppen 

har urinseparering. Linköpings kommun har börjat intressera sig för våtkompostering och 

svartvattenhantering som andra möjliga kretsloppslösningar. Detta skulle därmed kunna bidra till en 

ökning av mångfalden av avloppslösningar, där kretslopp av näring skulle kunna ske.  

I Linköping utgör främst urinsortering den metod som nyttjas för näringsåtervinning, dock finns även 

andra lösningar t.ex. kemfällning. I Valdemarsvik och Norrköping är det urin från de separerande 

enskilda avloppssystemen som kan gå i kretslopp genom jordbruket. Vidare nämner tjänstemannen från 

Norrköping att de även betraktade vakuumtoaletten som en avloppslösning där kretslopp av 

näringsämnen kan ske. Enligt tjänstemännen från Mjölby-Boxholm och Kinda är det en väldigt liten del 

av kommunernas enskilda avlopp som är kretsloppsanpassande. I Valdemarsvik kan ett näringskretslopp 

ske både genom att fastighetsägarna tar tillvara den näring som producerats lokalt från det egna 

avloppssystemet eller i fall där jordbruk mottar urin från vissa enskilda avlopp. Tjänstemannen från 

Åtvidabergs kommun presenterar att slammet från alla deras avlopp används för att producera jord, på 

så sätt menas att alla avlopp är att betrakta som kretsloppsanpassade.  

 

5.2 Barriärer och svårigheter för ett ökat kretslopp ifrån de enskilda 

avloppen 
 

5.2.1 Engagemang kring de enskilda avloppen 

Att åstadkomma att fler fastighetsägarna inkommer självmant med ansökningar om att förbättra en 

fastighets avloppslösning, betraktar tjänstmannen från Linköpings kommun vara en viktig pusselbit för 

att minska näringsläckaget från de enskilda avloppen. Information och ekonomiska morötter betraktas 

var gångbara metoder. I Söderköpings kommun har det enligt kommunens tjänsteman rönt framgång i 

att fastighetsägare själva lämnar in avloppsansökan, genom tidigare nämnd metod(avloppsamnesti). 

Den har resulterat i att ca 60 fastighetsägare självmant inkommit med ansökningshandlingar under år 

2012.  

Tjänstemannen i Finspång nämner att ett inkluderande av kommunpolitikerna i VA-planarbetet har 

skapat ökad politisk medvetenhet kring det angeläga, att jobba med de enskilda avloppen. I 

Söderköpings kommun betecknas politikernas miljöperspektiv givit bland annat att det inte finns samma 

krav på att arbetet med de enskilda avloppen ska finansiera sig självt, vilket ofta är ett krav i andra 

kommuner, därmed kan nya grepp testas t.ex. avloppsamnestin. I till exempel Åtvidaberg används slam 

till att producera anläggningsjord vilket brukas till parker och andra former av planteringar.  
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5.2.2 Etablering av avloppslösningar 

Det råder en samstämmighet i intervjuerna att kommunerna accepterar de flesta avloppslösningar, i 

stort, så länge de uppfyller vad som krävs utifrån de rådande lokala förutsättningarna och konstaterad 

skyddsnivå. Linköpings kommun sticker ut bland kommunerna som den enda kommunen med en 

definition för vad kommunen menar med en kretsloppsanpassad avloppsanordning. Arbetet med detta 

har inletts även i några av de andra kommunerna, men vid tidpunkterna för intervjuerna fanns 

emellertid ingen färdig slutprodukt som kunde presenteras. I flera av kommunerna har resurserna lagts 

på inventering och det övergripande arbetet (t.ex. i form av policies eller VA-planer) har därmed inte fått 

samma betoning.  

 

5.2.3 Ekonomins betydelse för än fler kretslopplösningar 

Enligt tjänstemannen i Norrköpings kommun skulle kostnaden som fastighetsägaren får betala för 

handläggningen av inskickad avloppsansökan kunna variera. Detta motiverat utifrån det faktum att t.ex. 

en vattentoalett tar längre tid/är mer omfattande att handlägga jämfört med ett enklare system. Detta 

betraktas kunna öka fastighetsägarnas intresse för kretsloppsalternativen. 

Tjänstemannen vid Norrköpings kommun menar att för att få fram fler avloppsystem är det viktigt att 

dessa kan förespråkas utifrån argument som biter (t.ex. ekonomiska), vilket det tidigare har funnits i 

kommunen för urinsortering. Detta hoppas tjänstemannen även ska bli verklighet för 

vakuumtoaletterna, vilket ses som viktigt för att få till ökat kretslopp från de enskilda avloppen. Vidare 

nämns betydelsen av att avloppslösningarna inte ska påverkas av vem som är ägaren, utan fungera över 

tid. Även tjänstmannen i Finspångs kommun lyfter fram att det är viktigt att de anläggningar som byggs 

har robust teknik. Tjänstmannen i Söderköpings kommun menar att avloppsinnehåll som hålls i två 

fraktioner utgör den bästa lösningen. Urin kan direkt tas inom jordbruket och biomull som via 

reningsverket kan komma jordbruket till del. Emellertid passerar mycket näring genom reningsverket. 

Tjänstemannen i Norrköping menar avslutningsvis att ansökningsavgiften för tillståndsprövningen av ett 

enskilt avlopp inte skiljer sig åt oberoende av tekniklösning vilket betraktas utgöra ett hinder för att mer 

näring tas till vara från de enskilda avloppen.  

Söderköpings kommun hämtar urin från de separerande systemen gratis och de urinsorterande 

systemen har fått god utbredning i kommunen. Kommunen är mycket positiv till lokala 

kretsloppslösningar, där näringen tas om hand på plats och därmed inte kräver transporter. 

Även tjänstemannen från Linköpings kommun nämner att kommunens blickar har riktats åt att 

undersöka möjligheterna till att tillvarata näringsinnehållet från svartvattnet, vilket därmed ökar 

mängden näring som kan gå i kretslopp. 

 

5.2.4 Kommunens engagemang och ansvar för de enskilda avloppen 

Generellt hade ingen av kommunerna vid tidpunkten för genomförandet av intervjuerna en uttalad 

definition av vad ett kretsloppsanpassat avlopp innebar Undantaget var Linköpings kommun som hade 
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ett kretsloppskrav vilket ställs i samband med nybyggnation och Söderköping som hade en policy för 

urinsorterande system. Det framgick av intervjuerna att om ett avlopp var att betrakta som 

kretsloppsanpassat berodde på vad just vad som ansågs utgöra ett kretslopp och hur det knöts ihop.  

Tjänstemannen i Valdemarsviks kommun nämner att om kommunen hade haft en uttalad innebörd av 

vad som betraktas som ett kretsloppsavlopp och hur detta sker skulle det underlätta på flera plan enligt 

intervjuad tjänsteman. Det anses kunna utgöra en riktningsvisare som ger ökad intern säkerhet kring 

kommunens ambitioner, vilka därmed kan förmedlas utåt. Fastighetsägarna kan därmed kunna göra ett 

än mer medvetet avloppsval, med vetskap om kommunens ambitioner och framtida föresatser. Det 

skulle även kunna underlätta tjänstemännens prövning av avloppsansökningarna. Vikten av kommunen 

definierar vad som ses som kretslopp delas även av tjänstemannen från Finspångs kommun och att 

detta som nämnts därmed kan underlätta både fastighetsägaren och berörda tjänstemän. Detta skulle 

även kunna öka allmänhetens förtroende för kommuntjänstemännen.  

Flertalet av de intervjuade tjänstemännen var samstämmiga kring att ett kretslopp av näring från de 

enskilda avloppen handlade om att näring återförs från de enskilda avloppen till produktiv mark.  

 

5.2.5 Uppfattning om fastighetsägarnas engagemang och ansvar 

I flertalet intervjuer framgår att fastighetsägarna ofta hade liten inblick i kretsloppsanpassning och t.ex. 

tjänstemannen i Kinda kommun lyfter fram att det många gånger är folk som flyttar ut på landsbygden 

vilka inte har någon aning om att de har ett enskilt avlopp, de ser att vattnet försvinner och är nöjda 

med det. Tjänstemannen i Åtvidaberg menar att fastighetsägarna vilka bor nära vattendrag är mer 

benägna att vilja åtgärda sitt avlopp.  

Enligt tjänstemannen i Norrköpings kommun har flertalet fastighetsägare inte ett övergripande 

perspektiv på avloppen, deras fokus är att det egna ska fungera. Detta betraktas utgöra grunden för den 

ringa efterfrågan från fastighetsägare rörande kretsloppsavloppslösningar. Tjänstemannen från 

Norrköpings kommun lyfter vidare fram att för de flesta människor är ”önskan om en vattenspolande 

toa, vanliga vattenspolande toalett är stark” och tjänstemannen bedömer att det finns tillräckligt med 

teknik för att kunna åstadkomma kretslopp från enskilda avlopp. 

Tjänstemannen i Finspång menar att ekonomi utgör ett tyngre argument än kretslopp vilket ligger 

bakom det svala intresset från fastighetsägare för kretsloppsanpassade enskilda avlopp. Det lyfts även 

fram att det saknas en uttalad innebörd av vad som är en kretsloppsanpassad avloppslösning vilket 

kommer sig av att resurserna har åtgått till intensiv inventering. 

Tjänstmannen i Söderköping nämner vidare att fastighetsägarna när det gäller avlopp har ekonomin som 

primär aspekt. 

Enligt samtliga intervjuade är det mycket ovanligt att fastighetsägare efterfrågar kretsloppsanläggningar. 

Tjänstemannen i Valdemarsvik betraktar fastighetsägarnas intresse för avloppslösningar som innebär 

kretslopp vara på uppåtgående, samtidigt varierar fastighetsägarnas kunskap på området. Enligt 
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tjänstemannen från Linköpings kommun betraktas bakgrunden till fastighetsägarna låga efterfrågan 

komma sig av att de är mer intresserad av låg kostnad samt att den egna avloppsanordningen bara 

fungerar. Den ekonomiska faktorn har även utpekats vara det primära för fastighetsägarna, detta enligt 

intervjuerna med t.ex. tjänstemännen från Kinda, Åtvidaberg och Mjölby-Boxholm.  

 

5.2.6 Tekniklösningar 

Enligt tjänstemannen i Mjölby-Boxholm är det största problemet i kommunerna att ägarna till de 

enskilda avloppen använder sig av vanliga trekammarbrunnar, vilket innebär att slammet har för stor 

vattenmängd för att det ska ha ett värde som gödningsmedel på odlingar. För att slammet ska vara 

intressant måste det vara källsorterat, hygieniserat och helst spårbart för att ursprunget ska vara känt. 

Enligt tjänstemannen finns det bra tekniska lösningar, vilka inte fått genomslag i länet. Även 

tjänstemannen i Valdemarsviks kommun betonar att de begränsade möjligheterna till att kunna bruka 

slam från enskilda avlopp är de största hindren för ökad näringsåtervinning. Tjänstemännen lyfter även 

fram att bristen på resurser utgör en viktig anledning till aktuellt läge med de enskilda avloppen. Enligt 

tjänstemannen i Kinda finns ingen riktig möjlighet att bygga upp en storskalig hantering där kretslopp 

ombesörjs, på grund av kommunens ringa storlek. Utöver detta står husen glest och därmed även de 

enskilda avloppen vilket komplicerar intentionen ytterligare. Tjänstemannen nämner även att 

lagstiftningen kring slam är lite snårig vilket försvårar för lantbrukare att kunna ta emot slam utifrån 

lagens råmärken på ett korrekt sätt.  

Tjänstemannen i Finspång menar att kommunen inte har en organiserad hantering för att åstadkomma 

kretslopp och halter av tungmetaller omöjliggör tillvaratagning av slam, i kommunen är bebyggelsen 

även utspridd vilket försvårar åstadkommande att avhjälpa att näring hamnar på avvägar från de 

enskilda avloppen. ”Ingen kommun vill ju gå först och lägga ut en massa pengar och testa sig fram det 

finns inte riktigt den ekonomin.” menar tjänstmannen från Motala kommun. 

Tjänstmannen i Söderköping menar även att teknikutbudet gällande kretsloppslösningar betraktas vara 

en faktor som försvårar för mer kretslopp. Vidare lyfts fram att ingenjörsintresset kring upplevs vara 

större för att arbeta med och utveckla exempelvis minireningsverk än att ta fram nya toalettlösningar. 

 

5.2.7 Politikerengagemang 

Ett hinder enligt tjänstemannen från Linköpings kommun var att avloppsfrågan inte prioriteras 

tillräckligt högt av politikerna och därför behöver den drivas hårdare från tjänstemannahåll. 

Tjänstemannen menar även att det vore spännande om kommunen kunde starta ett projekt för 

kretslopp och återvinning av enskilda avlopp för att öppna upp fler lösningar. Tjänstemannen från 

Åtvidabergs kommun menar att en stor svårighet med näringsåterföringen av slam från enskilda avlopp 

var att slammet innehöll höga kopparhalter, vilket diskvalificerar det för att kunna nyttjas till odling av 

grödor, orsakat av dricksvattens kemiska egenskaper. Tjänstemannen nämner att det vore bra med lite 

mer juridisk kompetens gällande de enskilda avloppen inom kommunen. 
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Tjänstmannen i Söderköping lyfter fram att miljökontoret som en tillsynsmyndighet inte har möjlighet 

att styra avloppsutvecklingen i kommunen utan bara avslå eller styrka avloppsansökan.  

Tjänstmannen i Söderköping säger vidare att innebörden av normal och hög skyddsnivå skiljer från 

kommun till kommun och ett avlopp som byggdes för sex år sedan kan idag ses som undermåligt men 

tidigare var en godkänd lösning. 

 

5.3 Lösningar för en bättre avloppssituation 
När det kommer till lösningar för att förbättra avloppssituationen och öka antalet kretslopp i den egna 

kommunen hade tjänstemännen flera idéer. 

Enligt tjänstemannen i Söderköpings kommun är det viktigt att fastighetsägarna får ett 

helhetsperspektiv vid anskaffande av avloppsanläggning, tjänstemännen brukar försöka tydliggöra att en 

avloppslösning både kostar i inköp, drift och kan även krävas en tidsinsats vid underhåll. Av 

tjänstemannen vid Kinda kommun framkommer att det är viktigt att öka medvetenheten hos 

fastighetsägarna gällande sambandet mellan människors enskilda avlopp och följderna av det 

detsamma, detta för att åstadkomma att näringsläckaget från enskilda avlopp avhjälps. 

Tjänstemannen vid Norrköpings kommun menar att för att kunna etablera mer kretsloppssystem är det 

viktigt att dessa kan förespråkas utifrån bra argument (t.ex. ekonomiska), vilket det tidigare har funnits i 

kommunen för urinsortering. Detta tjänstemannen från Norrköping även kunna skapas för 

vakuumtoaletterna, vilket ses som viktigt för att få till ökat kretslopp från de enskilda avloppen. Ett 

förslag till en bättre avloppssituation som tjänstemannen ifrån Norrköpings kommun presenterar är att 

kostnaden som fastighetsägaren får betala för handläggningen av inskickad avloppsansökan kunna 

variera beroende på avloppslösning. Detta motiverat utifrån att t.ex. en vattentoalett tar längre tid att 

handlägga jämfört med ett enklare system, som en vakuumtoalett. Ett liknande intresse för en ny 

toalettlösning finns även hos Mjölby-Boxholms kommuner där man är intresserad av att kunna etablera 

snålspolande toaletter för att öka gödningsvärdet på avloppslammet. 

Det poängteras även av i flera av de intervjuade inspektörerna däribland den från Finspångs kommun att 

det är viktigt att avloppslösningarna inte ska påverkas av vem som är ägaren utan fungera över tid. 

Avloppslösningarna måste även ha en robusthet för att det ska bli enklare för nya fastighetsägare att ta 

över en fastighet med enskilt avlopp.  

Tjänstemannen från Söderköpings kommun betonar vikten av att hålla avloppsinnehållet i två fraktioner 

(urin och fekalier) vilket enligt tjänstemannen är den bästa lösningen för möjlighet till kretslopp. Urinen 

kan direkt tas till jordbruket och biomull som via reningsverket kan komma jordbruket till del. Emellertid 

passerar mycket näring igenom reningsverket.  

En idé för att gynna separerande system presenteras av intervjuad tjänsteman från Söderköpings 

kommun, kommunen hämtar urin från de separerande systemen gratis, vilket har gjort att de 

urinsorterande systemen har fått god utbredning i kommunen. Tjänstemannen från Norrköpings 
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kommun lyfte fram att det undersöktes hur ett motsvarande system med gratis tömning även kunde 

omfattas vakuumtoaletter, detta för att stimulera utbredningen av denna toalettlösning. Det finns även 

ett intresse för lokala kretslopp där man tar vara på slammet så nära källan som möjligt hos vissa av 

kommunerna. I Söderköpings kommun är man mycket positiv till denna typ av lösning, eftersom att det 

inte kräver transporter som hämtar slammet. Andra kommuners tjänstemän t.ex. Kinda kommuns 

uppger att det finns en positiv inställning till lokala, mindre kretslopp. Tjänstemännen från Linköping och 

Valdemarsvik talar även om att de i framtiden skulle vilja se att det kommunala avloppsnätet byggs, för 

att minska antalet enskilda avlopp. 

Det kan även tilläggas att tjänstemannen i Valdemarsviks kommun anser att det inte finns teknik som 

både kan ge upphov till att avloppens näring kan tas till vara och som samtidigt är ekonomiska, 

miljövänliga och resurssnåla, det är ett område där framsteg behöver ske. En större spridning i 

handläggningskostnader för olika komplicerade avloppshandläggningar anses kunna kan främja 

kretsloppssystem.  

Tjänstemannen från Finspångs kommun menar att ett politiskt ställningstagande för vilken 

avloppshantering som ämnas ordas skulle ge både tjänstemän och fastighetsägare klarhet i kommunens 

ambitioner och därmed ökad förståelse av besluten och hanteringen därtill.     

 

6 Analys och Diskussion 

 

6.1 Avloppslösningar i kommunerna 
Enligt (Ek et al., 2011) betraktas infiltrationsanläggningen som den vanligaste avloppslösningen i landet. 

Hjelmqvist et al., (2012) lyfter fram att i det Östgötska länet inryms tusentals fastigheter vars 

avloppslösningar inte uppfyller den reningsnivå som numera krävs. Detta anser vi visar på vikten av väl 

fungerande avlopp och vikten av insatser. Vi finner utifrån våra intervjusvar att den avloppslösning med 

kretsloppsmöjlighet som verkar vara oftast förekommande i länets kommuner är urinseparering. 

Exempelvis angav kommuntjänstemännen från Linköpings och Söderköpings kommuner att så var fallet. 

Enligt Naturvårdsverket (2008) kan uppsamlad urin nyttjas till odling eller lokalt på tomten. Tidåker et 

al., (2007) menar att detta utgör en betydande procentuell andel näring, vilken på detta sätt kan komma 

jordbruket till del. Detta betraktar vi utgör några av faktorerna till att urinsortering har blivit en utbrett 

avloppslösning i kommunerna. Att urin dessutom är sterilt betraktar vi har bidragit positivt än fler 

urinseparerande system i och med att urinhanteringen kan uppleveras av fastighetsägarna som 

hanterbar. Av Naturvårdsverket (2008) går det att läsa att en toalett med urinsortering i stort är 

uppdelad i två avdelningar, detta anser vi har betydelse för att urinsortering blivit utbrett, en enkel och 

samtidigt lösning som fungerar över tid (robust).  
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Tjänstemannen från Söderköpings kommun var den som starkast talade om behovet av separerande 

system. Även tjänstemannen i Linköpings kommun lyfte fram att det fanns tankar på möjligheterna med 

svartvattenhantering i kommunen. Vi tycker det är intressant att t.ex. svartvattenseparation inte lyfts 

fram mer frekvent i intervjuerna. Detta inte minst med tanke på att Tidåker et al., (2007) menar att 

svartvattenseparering har stor potential för att åstadkomma återföring av både kväve och fosfor till 

åkermark. Som framgått av Naturvårdsverket (2012C) var det ett flertal miljömål som berörs av 

avloppen, vi finner därför att det ökar motiven och vikten av att det i kommunerna gärna uppstår än fler 

separerande avloppslösningar. Dessutom betraktar vi att de separerande systemen ger miljömässiga 

positiv följdeffekter för miljömåluppfyllelsen, detta eftersom vi anser att målen är sammanlänkade och 

därmed ger insatser på ett håll ringar på vattnet.  

 

6.2 Barriärer och svårigheter för ett ökat kretslopp ifrån de enskilda 

avloppen 
Utifrån vår bearbetning av insamlad data kan vi urskilja ett par av Trudgills (1990) barriärer hos de olika 

kommunerna.  

I sin teori talar Trudgill (1990) om att en barriär löses åt gången, och i ordning. Vi finner snarare att de 

senare omtolkningarna som har gjorts av bland annat Richards et al., (2012) att kunna lösa flera 

barriärer åt gången, verkar lämpligare i denna studie av kommunerna i Östergötlands län. Flera av de 

barriärer vi identifierat upplever vi vara sammankopplade med varandra. Till exempel finner vi att den 

tekniska barriären är sammankopplad med den ekonomiska barriären, detta i och med att brist på 

resurser bromsar tekniktillgången. Det gör att vi anser att det bör arbetas med dess barriärer parallellt 

snarare än att tackla en barriär åt gången. Nedan följer de barriär vi identifierat hos kommunerna, 

kategoriserade efter Trudgills teori. 

 

6.2.1 Enighetsbarriärer 

Vi tycker att intervjuerna förmedlar en bild av att kommunernas fokus generellt är 

övergödningsproblematiken, vilket fått högre prioritet jämfört med kretslopp av näring eller 

resurshushållning av ändliga näringsresurser, även om de två sistnämnda kan bidra till att förbättra 

övergödningssituationen. Att övergödningen har fått större prioritet betraktar vi inte vara förvånande 

inte mist med tanke på att enligt (Notisum, 2012) är utsläpp av orenat avloppsvatten förbjudet, rening 

ska ske. Enligt Hjelmqvist et al., (2012) var avloppsstandarden för många av länets fastigheter 

undermålig, detta sammantaget finner vi lätt kan tänkas bli brandkårs utryckningar att ta det som är 

mest angeläget, det blir viktigare att det finns ett fungerande avlopp än att det även möjliggör kretslopp 

och kan bidra resurssnålhet. Likt Trudgills (1990) enighetsbarriär verkar inte kretsloppsanpassningen av 

avloppen hunnit få någon större tyngd ute som problem ute i kommunerna och därmed har det inte 

heller tilldelats några specifika resurser eller insatser ännu. Det framkommer vid intervjuerna att 

inställningen från fastighetsägarna att åtgärda undermåliga avlopp generellt är låg. Kretsloppslösningar 

efterfrågas inte heller specifikt, utan fastighetsägarna är fokuserade överlag på att avloppslösningen 
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uppfyller lagkraven. Vi tror att det kommer sig av att övergödning idag är ett synligt problem som 

drabbar allmänheten vid t.ex. badstränder eller sjöar.  

Kopplingen mellan ett övernyttjande av en ändlig fosforresurs och att det bland annat orsakas av 

uteblivna kretslopp av näring från enskilda avlopp verkar, inte ännu blivit tydlig för den breda 

allmänheten. Tänkbart är att det i framtiden blir ett mer synliggjort problem för allmänheten, emellertid 

brådskar det om delmiljömålet enligt Naturvårdsverket, (2012D) med minst 60 % av fosforn från avlopp 

till jordbruket ska nås till år 2015. Vi finner att det är tänkbart att om slam från de kommunala 

reningsverken tas om hand kan det tänkbart ge att målet nås, dock vill vi flagga för att det kan vara 

kontaminerat vilket tänkbart kan påverka jordbukarnas inställning att använda näringen. Vad ett 

kretsloppsanpassat avlopp definieras som fann vi skiljde sig mellan kommunerna. För vissa kommuner 

räckte det med att slammet fraktades till reningsverket för gå till produktion av plantagejord till t.ex. 

parker. I andra kommuner talas det om att kunna tillvarata slammet så nära källan, för möjligt 

användning på produktiv mark, som jordbruk. Vi tror att denna skillnad är ett resultat av att 

kommunerna generellt saknar policy för vad som ett kretsloppsavlopp är. Piper (2001) menar att en brist 

på tydliga riktlinjer kan utgöra en barriär. Detta finner vi blir tydligt i vår studie eftersom tjänstemän i 

flera kommuner där policy saknas upplevde detta som en försvårande omständighet för arbetet med de 

enskilda avloppen. Problem med kunskap är den barriär som följer härnäst.  

 

6.2.2 Kunskapsbarriärer 

Ett tydligt återkommande problem som framgår av intervjumaterialet är att överlag råder det en 

okunskap kring kretsloppsanpassning och enskilda avlopp hos fastighetsägare. Många av tjänstemännen 

lyfter fram att få fastighetsägare är insatta och engagerade i de egna enskilda avloppen. Utifrån 

intervjuerna framgår att fastighetsägarna ofta har liten kunskap kring kretsloppsanpassning, t.ex. 

tjänstemannen i Kinda kommun menar att många gånger har människor som flyttar ut på landsbygden 

ringa kunskap om sitt enskilda avlopp. Vi ser detta som att stadsborna är formade av stadens tekniska 

system och förväntar sig/är nöjda med ett avloppssystem där avloppsvattnet försvinner likt i stan. Vi 

skulle säga att den främst återkommande barriären är den tredje som Trudgill (1990) talar om d.v.s. att 

kunskapen finns men att den inte har nått fram till alla som är berörda. Kommunernas tjänstmän har 

goda kunskaper om t.ex. fördelar/nackdelar med olika avloppslösningar däribland de 

kretsloppsanpassade.  

Fastighetsägarna utgör en viktig grupp i och med att det är dessa som i slutändan väljer avloppslösning, 

de har därmed mycket stort inflytande på om valet blir en kretsloppsanpassad avlopplösning eller inte. 

Därför blir det essentiellt att fastighetsägarna har kunskap om behovet av kretslopp och de positiva 

effekter som blir av det. Det är nämligen så att teknikvalet har betydelse för hur god reningskapacitet ett 

avloppssystem kan ha enligt Ek et al., (2011) en markbädd har sin reningsförmåga (av fosfor, kväve och 

BOD) jämförs den med ett väl fungerade minireningsverks kapacitet så har reningsverket generellt högre 

reningskapacitet. Avsaknaden av kunskap kring avlopp hos fastighetsägarna anser vi späder på 

kunskapsbarriären. Det framkommer även av intervjuerna att fastighetsägarens har ett intresse av 

smidiga, enkla och billiga lösningar, vilket gör att fastighetsägarna främst tar kostnaden i beaktning och 
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inte fokuserar på fler aspekter som exempelvis kretslopp av näringsämnen. Med detta kommer vi in på 

näst barriär, den ekonomiska. 

 

6.2.3 Ekonomiska barriärer 

En barriär som återkommer i intervjuerna är den ekonomiska. Det framkommer av flertalet tjänstemän 

att fastighetsägarna ofta var motsträviga till att satsa t.ex. ekonomiska medel på att förbättra ett avlopp. 

Inte heller finns det ett fastighetsägarintresse att välja ett mer arbetskrävande avloppsalternativ, vilket 

ibland kan bli fallet med en kretsloppslösning. Enligt Avloppsguiden (2013) kan kostnaden för att 

åstadkomma ett fungerade avlopp bli runt 100 000kr. Vi tycker att fastighetsägarnas generellta ovilja är 

ett tydligt exempel på den barriär där Trudgill (1990) talar om att personer som behöver stå för viktiga 

kostnader inte ser någon vinning med utgiften. Vi förstår att ovan nämnda kostnad för att åstadkomma 

ett fungerande avlopp inte känns lockande för den enskilde fastighetsägaren. Som vi ser det utgör ett av 

problemen kring detta att fastighetsägarna troligen bara ser den stora kostnaden som krävs, men kan 

t.ex. inte se de positiva aspekterna med återvinningen av näringsämnen, reducerad övergödning. Detta 

skulle därmed även kunna bidra till att reducera problemen och den möjliga kris som kan komma att 

uppstå kring tillgången på fosfortillgångar i framtiden. Detta anser vi utgör en av de starkare barriärerna, 

vilken återfinns hos samtliga kommuner som ingår i vår studie. Vi finner även att barriärerna har 

kopplingar sinsemellan på så sätt att t.ex. brist på tekniska lösningar kan bero på brist på ekonomiska 

resurser, vilket kan innebära att detta är en barriär vilket det primärt bör arbetas med. 

Det är inte bara hos fastighetsägarna som den ekonomiska barriären är påtaglig. På miljökontoren finns 

ett generellt behov av mer ekonomiska resurser. Detta för att kunna jobba än mer med avloppsfrågorna, 

bidra till en förbättrad kommunal avloppsituation och kunna bidra till att det i kommunerna uppkommer 

fungerande kretslopp av näring från de enskilda avloppen. Just vikten av fungerande kretslopp finner vi 

blir ganska talande vid intervjun med tjänstemannen i Motala kommun när tjänstemannen säger att ” 

Ingen kommun vill ju gå först och lägga ut en massa pengar och testa sig fram det finns inte riktigt den 

ekonomin.” Utifrån citatet tycker vi att det blir tydligt att kommunerna idag inte har den ekonomiska 

möjligheten att vara på framkant för att ta fram och bygga upp system och liknande, vilket möjliggör 

kretslopp. Detta stämmer även överens med vad andra kommuners tjänstemän meddelat under sina 

intervjuer. Bristen på ekonomiska resurser presenteras som ett stort problem, både för att arbeta för 

kretsloppsanpassning men också för att generellt jobba med de enskilda avloppen.  

 

6.2.4 Tekniska barriärer 

De ekonomiska hindren är även starkt kopplade till tekniska och strukturella problem som är kopplade 

till återanvändandet av näringsämnen. Som framgår av Naturvårdsverket (2008) finns ett flertal 

tekniklösningar vilka kan åstadkomma att avloppsinnehållet genomgår rening. Emellertid varierar enligt 

Ek et al. (2011) den reningsnivå beroende på vilka komponenter som ingår avloppssystemet. Vi vill här 

även lyfta att det kan var skillnad mellan hur mycket näringsämnen som kan plockas upp av 

avloppsanordningen och hur lättillgänglig näringen sedan är för att kunna ta om hand och gå i kretslopp. 
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Som Tidåker et al., (2007) nämner behövs det ett etablerat distributionssystem för uppsamling och 

spridning för att det ska vara möjligt att kretslopp av näring från avloppen ska ske om det inte blir lokal 

hantering. Det krävs att det finns möjligheter att samla upp och förvara slamprodukterna samt att det 

finns lantbrukare med möjlighet att sprida det. Utifrån intervjuerna tycker vi att det går att se 

svårigheter med ett sådant distributionssystem. En av de första svårigheterna med att etablera ett 

fungerande system är att det involverar många olika intressenter.  

Tjänstemannen i Kinda kommun lyfter fram att det kan vara mycket svårt för den egna kommunen att 

bygga upp ett sådant system, dels på grund av kostnaden men också att det är en liten kommun och att 

många av de enskilda avloppen ligger väldigt utspritt över kommunen vilket försvårar det hela. Även 

tjänstemän i större kommuner som Motala lyfter fram att distributionskedjan är komplicerad och svår 

att etablera vilket tyder på att det inte bara är svårt för små kommuner utan svårt för kommuner 

överlag att ha en distributionskedja för avloppsslam.  

Söderköpings kommuns tjänsteman lyfter fram att det bästa kretsloppsalternativet är ett system som 

separerar urin och fekalier så att de olika fraktionerna kan behandlas separat men tryckter på att ett 

sådant system kräver mycket hantering, ett antagande som får medhåll av Tidåkers et al., (2007).  

En annan barriärskapare som vi finner flera intervjuade tjänstemän tar upp är bristen på teknik, därmed 

finns ett behov att utvecklandet av bättre toalettanordningar för att uppnå högre 

näringsämnesåtervinning. De toalettanordningar som nämns av kommunerna som exempel på 

intressant teknik är bland annat snålspolande toaletter eller vakuumtoaletter, vilka inte fått något större 

genomslag i Östergötland. Vi tycker att ett av de starkare exemplen på Trudgills (1990) teknik barriär 

utgörs av tjänstemannen från Mjölby-Boxholm, vilken ansåg att ett stort hinder för återbruket av 

avloppsnäring var vattenmängden i slammet. Även Söderköpings kommuns tjänsteman lyfte fram 

fördelarna med att ha exempelvis toaletter med två skålar för att kunna ta tillvara på urin och 

svartvatten. Detta var enligt tjänstemannen centralt för möjligheten till kretslopp eftersom många av de 

oönskade tungmetallerna tillkom först när slammet blandades upp med övrigt avloppsvatten från t.ex. 

fabriker och dagvatten på reningsverket.  

Utifrån detta ser vi flera fördelar med att arbeta med nya toalettlösningar, förbättra kvalitén på slammet 

och att näringen gärna återbrukas så nära källan som möjligt. 

 

6.2.5 Politiska barriärer 

Motala kommuns tjänsteman ser gärna att det över kommungränserna inom Östergötland skapas ett 

gemensamt fungerande kretslopp av näring från de enskilda avloppen. Det tycker vi är intressant att 

ställa i kontrast till det kommunala självstyret. Vi betraktar att detta antyder att regionala lösningar 

skulle kunna övervinna tekniska barriärer, men samtidigt skulle det i så fall kunna skapa politiska 

barriärer ifall kommunernas egna agendor är för olika övriga kommuners. Om så blir fallet kan lätt ett 

dödläge uppstå och därmed ökar argumenten för betydelsen av fungerande avloppssystem. Vi betraktar 

även innebörden av normal och hög skyddsnivå vilket framgår av Naturvårsverket (2006) med bland 

annat krav på reningskrav. Vi anser att det är bara att det finns utsatta reningskrav emellertid bör det 
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även förtydligas att närings ska ingå i kretslopp. Emellertid är detta inte något som kan beslutas på 

kommunal nivå, men om flera kommuner börjar framföra behovet är det tänkbart att även lagstiftarna 

får upp ögonen för behovet av omskrivning.    

 

6.2.6 Sociala barriärer   

En aspekt som lyfts fram under en av intervjuerna som vi tycker är central att belysa är att det kan vara 

mer intressant för ingenjörer att arbeta med och utveckla exempelvis minireningsverk än att ta fram nya 

toalettlösningar. Även om det kan finnas en viss bias i detta, kan det mycket väl tyda på att det idag inte 

finns ett intresse för att utveckla nödvändiga tekniker. Istället kan det bli att arbetet fastnar i ramarna 

som gäller för det konventionella avloppssystemet i städerna.  

Vi tycker även att det finns en intressant social barriär eftersom tjänstemän har antytt att införandet av 

nya toalettsystem kan möta ett visst motstånd från fastighetsägare. Vilket vi finner att följande citat är 

ett exempel på just det nämna ”men sen är önskan om en vattenspolande toa, vanliga vattenspolande 

toaletter stark. Den är någon slags grunden för många människor.” Tjänsteman, Norrköpings kommun. 

Vi tycker att detta visar på att kommunerna upplever det Trudgill (1990) benämner när han talar om 

motviljan från allmänheten vilken kan vara riktad mot införande av ny teknik. För fastighetsägarna är 

den vattenspolande toaletten en tillräckligt stark norm för att system som vakuumtoaletten och 

snålspolande system ska kunna mötas av motstånd. Eftersom det var flera kommuners tjänstemän som 

nämnde detta, antar vi att det är ett tecken på att det är en barriär som går att hitta hos merparten av 

fastighetsägarna. Man vill hellre välja den teknik som redan finns och är etablerad, än att göra ett 

teknikskifte. Det går även i linje med vad Van Lier & Huibers, (2004) säger när de skriver om att 

avloppslösningar måste vara accepterade av samhället för att få utbredning. 

 

6.3 Framtidsutsikter och lösningar för en bättre avloppssituation 
 

6.3.1 Lösningar för ett bättre kunskapsläge och större enighet 

Som vi tidigare konstaterat har övergödningsproblematiken idag högre prioritet jämfört med t.ex. 

näringsåtervinning. Tjänstemannen i Mjölby-Boxholms kommuner menar att en framtida fosforbrist 

skulle kunna bidra till ökad utbredning av kretsloppsanpassade avlopp. Vi betraktar det vara angeläget 

att tillgängliga näringsresurser tas till vara och att det betonas att det handlar om begränsade resurser. 

Dess är direkt kopplade till delmiljömålet Hushållning med resurser som ligger under miljömålet God 

Bebyggd Miljö (Miljömålen 2012). Van Lier & Huibers, (2004) lyfter fram att det är centralt att det finns 

en målbild och planerad väg till målen för miljöarbetet. Detta håller vi med och att det är viktigt med 

mål och det motiverar enligt oss att kommunerna utarbetar en policy med målbild och tydligare 

definitioner. Detta för att skapa en gemensam uppfattning om hur arbetet med de enskilda avloppen 

och ökad kretsloppsanpassning ska ske.  
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Tjänstemannen från Norrköpings kommun lyfter fram betydelsen av att kunna förmedla kommunens 

avsikter med de enskilda avloppen till kommuninvånarna. Fastighetsägarna kan därigenom göra ett än 

mer medvetet val, utifrån kunskap om kommunens framtida avloppsintentioner och möjlighet att den 

avloppslösning som väljs har täckning och t.ex. inbegrips av en etablerad och fungerande 

kretsloppskedja. Vi delar tjänstemannen syn på att klara besked är viktigt både tjänstman, 

fastighetsägare och i slutet även för den kommunala utvecklingen. Enligt oss kan detta betraktas som en 

av nyckelfaktorerna för att låsa upp flera av de barriärer som nämnts tidigare och för att även 

åstadkomma ökat kretslopp av näring, från de enskilda avloppen. Därmed blir betydelsen av att 

kommunerna utformar långsiktiga planer för avloppen, vilket är på gång i fler kommuner och skapar 

policys. 

 

6.3.2 Ekonomiska lösningar 

Tjänstemannen i Motala kommun poängterar vikten av ett regionalt helhetsgrepp, att skapa en 

hantering som är ekonomiskt försvarbar och att inte alla kommuner behöver hitta på egna lösningar. Vi 

tror att det kan finns en hel del möjligheter i hur kommunen/tjänstemännen presenterar och lyfter fram 

olika avloppsalternativ till fastighetsägarna. Till exempel menar tjänstemannen från Linköping att de 

urinseparerande systemen lyfts fram av kontoret som ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med vissa 

andra lösningar. Detta anser vi visar på att det faktiskt går att marknadsföra och profilera 

kretsloppsanpassade system på ett sätt som gör kretsloppsalternativen mer lockande för 

fastighetsägarna. Van Lier & Huibers, (2004) betonar att de metoder som väljs för avloppsrening 

behöver vara betrodda av samhället, det är möjligt att avlopp med kretsloppsfunktion kan 

marknadsföras som billiga kan det tänkbart resultera i större efterfrågan och därmed blir de betrodda av 

fler som bra lösningar. Tänkbart är det detta som ligger bakom utbredningen av urinsorterandes system 

i flera kommuner.  

I Söderköpings kommun menar tjänstemannen att kommunen har jobbat hårt med ekonomiska 

incitament för urinsorterand system, som fri hämtning av urin och införandet av avloppsamnesti, vilket 

markant öka mängden ansökningar gällande åtgärdande av undermåliga avlopp. Dessa incitament tycker 

vi visar på att det går att åstadkomma förändring, inte minst med tanke på att Söderköping har störst 

antal kretsloppsanpassade system (2800st av 3200st enskilda avlopp är urinseparerande). 

 

6.3.3 Tekniska lösningar 

Som framgick i intervjuerna finns det exempel på lokala och mer externa kretslopp i länets kommuner. 

Havs- och vattenmyndigheten (2012) menar att lokala lösningar där kretslopp av näring från enskilda 

avlopp sker är bra, för att därmed lindra övergödningsproblematiken och kanske även åstadkomma 

lokala kretslopp av näring ute i kommunerna. 

Att många kommuner nämner separerande system tycker vi är positivt och ett tecken i rätt riktning för 

ökat kretslopp. I Tidåker et al., (2007) lyfts det fram att om avloppsinnehållet separeras i två fraktioner 

(urin och fekalier) ger detta att större mängd av näringsämnet kan gå i kretslopp. Samtidigt blir även 
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föroreningshalterna lägre jämfört med en oseparerad avloppsfraktion. Detta är viktigt eftersom ett 

vanligt problem med slam från avloppsreningsverk är innehåll av föroreningar såsom tungmetaller, 

vilket hindrar slammet från att kunna användas som näring till t.ex. växtodling. Kan man undvika detta 

hinder genom att separera avloppsfraktionerna så tror vi att man kan öka återvinningspotentialen för 

avloppsslam markant. För framtiden tycker vi det även är viktigt att ta tillvara på näringen så nära källan 

som möjligt, för att ytterligare minska mängden föroreningar som kan hamna i slammet och minska dess 

användningsmöjligheter. Ytterligare en aspekt som talar för lokal hantering är att Naturvårdsverket 

(2008) nämner att slam som transporteras i metalledningar kan resultera i att slammet för förhöjda 

tungmetallhalter.  

Det framgår av merparten av intervjuerna med tjänstemännen att de kommunala avloppsnäten 

förväntas utvidgas till år 2020 och därmed anses avloppsituation förbättras med färre enskilda avlopp. Vi 

finner att den förväntade utökningen av det kommunala nätet inte nödvändigtvis innebär ökat kretslopp 

av näring. Det blir därför viktigt att säkerställa att näringen efter kommunal rening inte har 

kontaminerats eller på annat sätt påverkats, utan kan ingå i kretslopp med jordbruket. Om näringen inte 

kan ingå i kretslopp anser vi att strävan för fungerande kretslopp motarbetas av en utvigning att det 

kommunala avloppsnätet utökas. Men det gäller även att de enskilda avloppens rening fungerar och att 

de tekniskt är utformade så att näringsämnen lätt kan tas om hand och brukas. 

 

7 Slutsatser 

Av de olika avloppsalternativ som finns betraktar kommunerna i Östergötland generellt att olika former 

av sorterade alternativ utgör de mest attraktiva lösningarna att arbeta med. Man vill även gärna kunna 

ta till vara på avloppsslammet så nära källan som möjligt.  

Kommunen har svårt att styra utvecklingen kring de enskilda avloppen och tjänstemännen behöver 

godkänna avloppslösningen, under förutsättning att den lever upp till vad som krävs av de lokala 

förutsättningarna och skyddsnivån. Kommunen får inte heller ge bidrag eller gynna olika 

avloppsalternativ t.ex. pga kommunallagen. Vi finner att som det är idag ligger den största makten över 

avloppsframtiden hos de enskilda fastighetsägarna, detta genom att de själva väljer vad de vill satsa på. 

Detta maktförhållande finner vi är möjligt att ändra till ökat inflytande för kommunerna, genom ett 

flertal lösningar: 

 Att använda mer ekonomiska incitament för att stimulera avlopp med kretslopp. Exempelvis kan 

fastighetsavloppsstandard inkluderas i fastighetsskatten vilket skulle kunna utgöra drivkraften i 

arbetet med de enskilda avloppen, att få fastighetsägarna att självmant skicka in 

avloppsansökningar. Kommunerna kan använda avloppsamnestivapnet som en katalysator för 

att vid vissa tillfällen ge extra skjuts av ansökningar som inkommer självmant. Att skapa en 

större prisspridning beroende på vilken avloppslösning ansökan gäller skulle även kunna bidra 

till fler kretsloppslösningar, detta eftersom det framgått av intervjuerna att tjänstemannens 
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hantering är olika omfattande och därmed kan prisskillnader motiveras. Detta skulle även kunna 

gynna alternativ som är mer oberoende för sin funktion av aktuell fastighetsägare. 

 Att kommunerna antar en policy, tar ställning för vad som menas med ett kretsloppsanpassat 

avlopp och profilerar detta utåt, både till tjänstemän och kommuninvånare. 

 Att kommunens tjänstemän förmedlar helhetsperspektiv på olika avloppslösningar både ur 

miljö-, resurs- och ekonomisk vinkel till fastighetsägare som hör av sig.  

 Ökad satsning på separerande system, gärna genom lokala lösningar men även genom 

gemensam regional upparbetsanläggning skulle kunna möjliggöra ökat kretslopp av slam. Detta 

ger mindre näringsmängder på villovägar vilka kan orsaka miljöproblem, insatserna bidrar till 

ökad regional miljömålsuppfyllelse, minskad konstgödselanvändning samt fosforuttag för att i 

förlängningen skapa förutsättningar för högre måluppfyllelse av att åstadkomma en hållbar 

utveckling. Tänk globalt, agera lokalt. 

 

8 Vidare forskning 

Det hade även varit intressant att plocka in entreprenörernas (t.ex., grävare eller företag som 

producerar avloppslösningarna) perspektiv ytterligare, eftersom det är de som genomför det praktiska 

arbetet med de enskilda avloppen, detta skulle möjligt kunna belysa avloppslösningarna och möjlighet 

till kretslopp ur ytterligare ett perspektiv.  
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Appendix I 

 

Information som lämnas vid intervjubokning/inför intervjun. 

Vi är två studenter som läser på miljövetarprogrammet vid Linköpings Universitet som skriver en C-

uppsats. Vi har fastnat för att skriva om enskilda avlopp och näring i kretslopp. Den ursprungliga idén till 

denna uppsats kom från LRF (Lantbrukarnas riksförbund i Östergötland) en idé som vi tyckte var 

spännande och intressant att rikta vår uppsats mot.   

Vi som studenter studerar ämnet utifrån de nationella miljömålen, gällande miljölagstiftning och tycker 

det är av stort intresse eftersom det ytterst handlar om resurser och värna om naturen och människors 

hälsa för kommande generationer. Vi tänkte genomföra telefonintervju i ämnet och därför skulle vi vilja 

boka in en intervju med någon på kommunkontoret som har är insatt i dessa och jobbar med dessa 

frågor. 

Intervjun kommer att ta cirka en timme och vi kommer att under nästa vecka skicka ett mail med vilka 

teman intervju kommer att handla (exempelvis på mail). 

 

Information till informanterna inför intervjun. 

Hej, Som tidigare nämnts är vi två miljövetarstudenter (Linköpings Universitet)som skriver C-uppsats på 

ämnet enskilda avlopp och näring i kretslopp. Efter en första kontakt över telefon kring era möjligheter 

att delta i vår studie kommer här den av oss utlovade informationen inför intervjun vecka 11. Som 

framgår nedan är det tre teman som intervjun kommer att kretsa kring.  

1. Allmän hantering hur det ser ut i kommunen med de enskilda avloppen 

 återföring, inventeringsläget, statusen på avloppsanläggningarna. 

 

2. Barriärer, svårigheter eller annat som står i vägen eller bromsar ökat kretslopp från de enskilda 

avloppen/ minska dess bieffekter. 

 

3. Framtidsutsikter, lösningar/vägar förbi nämnda barriärer, svårigheter för mer näring i kretslopp 

från enskilda avlopp/ minska dess bieffekter. 

Är det några frågor som uppkommer kring intervjun eller annat så är ni välkomna att hör av er antingen 

på mail eller telefon: 

På återhörande/Hälsningar Jack och David  



 

Appendix II 
 

Intervjuguide. 

Syftet med denna intervju är att titta närmare på kommunens arbete med de enskilda avloppen kopplat 

till miljöproblematik som till exempel övergödning. Hinder, möjligheter och vägar fram till ökad 

tillvaratagning av näringsinnehållet. Intervjuer kommer att genomföras på totalt nio kommuner och ingå 

i den C-uppsats jag och en programstudent genomför vid miljövetarprogrammet, Linköpings Universitet. 

Svaren som lämnas vid denna intervju kommer att sammanställas och avidentifierats, vilket innebär att i 

den färdiga uppsatsen kommer det inte att framgå vem som intervjuats vid kommunen. Dock kommer 

namnet på kommun där den intervjuade jobbar att publiceras med anledning att det är en central del av 

studien.   

Är det något du undrar över eller som känns oklart innan vi börjar med intervjuns första fråga? 

 

1. Beskriv kort vilka yrkesroller du haft som inneburit arbete med enskilda avlopp? 

Hur ser kommunens enskilda avloppssituation ut? (Hur många enskilda avlopp finns det och vilken 

reningsgrad håller de?) 

 

2. Hur är arbetet med enskilda avlopp organiserat i er kommun? 

Hur många tjänster är fördelade till arbetet med de enskilda avloppen? 

Finns särskilda inspektörer som jobbar med ämnet på heltid eller är tjänsterna uppdelade på fler 

ansvarsområden? 

Finns det någon/några tjänstemän som har ett övergripande (extra) ansvar för avloppsfrågor?  

Finns andra tjänstemän/hjälpfunktioner inom kommunen eller länet för avloppsfrågor? 

Hur ser er rutin ut för arbetet med kontroll och uppföljning av enskilda avlopp? 

 

  



 

3. Kan du beskriva hur går det vanligtvis till när en fastighetsägare hör av sig till er på 

miljökontoret och vill diskutera uppförande av/krav på enskilda avlopp, och hur kan 

händelseförloppet se ut därefter?  

Ges någon specifik information från kommunens sida till avloppsinnehavaren när det handlar om enskilt 

avlopp? 

Hur ser kommunens policy ut för enskilda avlopp (krav som ställs av kommunen)? 

Vilka avloppslösningar för enskilda avlopp accepteras/är godkända i kommunen? 

Av de accepterade avloppslösningarna vilka anser du möjliggör kretslopp av näringsämnen? 

Är det någon/några (kretslopps)lösningar för enskilda avlopp som ni från kommunen lyfter fram särskilt 

till fastighetsägare? 

Finns det ekonomiska bidrag eller andra resurser som fastighetsägare som tänker anlägga/ordna ett 

kretsloppsanpassat avlopp kan få del av? 

Är kretsloppsanpassade avloppslösningar något som du upplever efterfrågas av kommunens 

fastighetsägare? 

Varför/varför inte? (Vad tror du efterfrågandegraden kan komma sig av?) 

Går det att se någon trend i efterfrågan över tid? 

 

4. Om kommunen har en definition för vad ett hållbart avlopp är, hur lyder den? 

(Finns)Vad tycker du gör kommunens definition till en bra formulering, vad är dess styrkor? 

Tycker du att det finns viktiga perspektiv/aspekter som du anser inte är med men som borde vara med, i 

så fall vilka? 

Varför anser du att de ska vara med,  

Varför tror du de inte finns med?  

(Finns inte) Hur tror du det kommer sig att någon uttalad definition av kretsloppsanpassat avlopp inte 

finns?  

Har detta någon betydelse för ditt arbete med avloppsfrågor? 

Finns det andra kommuners definitioner av kretsloppsanpassat avlopp som du tycker är bättre, 

varför/av vilken anledning? 



 

5. Berätta om förutsättningarna/resurserna (du har) för arbetet med enskilda avlopp i din 

kommun? 

Vilket stöd i arbetet med de enskilda avloppen får du från kommunpolitikerhåll? 

Har det uttryckts något specifikt politikerengagemang/viljeriktning när det gäller kretsloppsanpassade 

enskilda avlopp?   

Bidrar länsstyrelsen/Naturvårdsverket på något sätt, i så fall hur?  

Upplever du att du eller miljökontoret saknar något för ett än mer framgångsrikt arbete med de enskilda 

avloppen? Regelverk, tvingande åtgärder (vite?) 

Anser du att det finns någon specifik drivande person/grupp som jobbar för kretsloppsanpassade 

enskilda avlopp i din kommun?  

Satsar kommunen några extra ekonomiska resurser/ eller gör andra insatser för kretsloppsanpassning av 

enskilda avlopp? 

Finns det förutsättningar som idag saknas eller skulle kunna innebära ökat kretslopp av näringen från de 

enskilda avloppen om ändringen av förutsättningarna blev verklighet? 

Hur skulle dessa förutsättningar kunna skapas  

 

6. I vilken utsträckning är kommunens enskilda avlopp kretsloppsanpassade idag? 

Beskriv hur kretsloppet av näring från enskilda avlopp, sker i kommunen? 

Vilka möjligheter finns i er kommun att använda näringsämnen ifrån enskilda avlopp? 

Hur upplever du LRF:s och lantbrukarnas intresse och engagemang för att bidra till att näring från 

enskilda avlopp går i kretslopp? 

 

  



 

7. Utifrån ditt perspektiv som tjänsteman, vad är viktiga komponenter/beståndsdelar för att 

avhjälpa näringsläckaget från enskilda avlopp? 

Finns det någon specifik aspekt? av arbetet som du skulle vilja att din kommun fokuserar på ytterligare 

för de enskilda avloppen?  

Tycker du att det finns tillräckligt med tekniska lösningar för att kretsloppsanpassa enskilda avlopp?   

”Sammanfattningsvis, vad skulle du säga är det största hindret i din kommun för ökad 

näringsåtervinning från enskilda avlopp”? 

Hur tror du att avloppssituationen i kommunen ser ut för enskilda avlopp, år 2020?  

I och med detta är alla frågor ställda och jag undrar nu om du har några frågor till mig/något du kommit 

att undra över vid intervjun. 

 

8. Har du något du vill tillägga? 

Det som kommer att hända närmast är att intervjun kommer att transkriberas och avidentifieras. En 

intervjusammanfattning kommer att skickas till dig och har du något att tillägga är du välkommen att 

göra detta fram till det datum som framgår av mailet med sammanfattningen  

Om vi upplever att någon kompetterande fråga/tydliggörande behöver till vår uppsats är det okej att vi i 

så fall återkommer till dig? 

 

 


