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Riktlinjer för enskilda avlopp i Arvidsjaurs kommun
Syfte
Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa en enhetlighet i bedömning och handläggning av
enskilda avlopp för Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden i Arvidsjaurs kommun. Syftet är
också att se till att befintliga och kommande enskilda avlopp i kommunen uppfyller rimliga krav
vad gäller miljöskydd, hälsoskydd och smittskydd.

Bakgrund
Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till att mängden kväve och fosfor kan
öka i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Risk för algblomning och igenväxning blir större i
vissa vatten som till en början innebär förändrat ekosystem och syrefattiga bottnar men kan leda
till döda sjöar och vattendrag på grund av att syret förbrukats. Ofullständig rening ökar också
risken för förorening av dricksvattentäkter och badvatten som kan få hälsomässiga konsekvenser.
Riktlinjerna stödjer sig på gällande lagstiftning i miljöbalken och de nationella miljömålen. Som
underlag har Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
(NFS 2006:7), Små avloppsanläggningar – Handbok med allmänna råd, Naturvårdsverket 2007
och Skyddsvärda områden Arvidsjaur, examensarbete av Henrik Lööv samt VISS-databasen
använts som underlag.
De nya allmänna råden betonar anläggningarnas funktion istället för deras konstruktion. Råden
tydliggör vilka krav man bör ställa på reningsprocessen, till exempel en reduktion av fosfornivån
med minst 70 procent i normalfallet eller kvävenivån med 50 procent i känsliga områden. Råden
utgår även från att behoven av rening kan variera i landskapet, både utifrån hälsoskydd och miljöskydd. Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna ska bedöma när det räcker med normal skyddsnivå och när man ska ställa högre krav på avloppsanordningarna, hög skyddsnivå. Naturgivna förutsättningar, översiktsplanen och bevarandeplaner för Natura 2000-områden är stöd i arbetet med
att definiera vilken skyddsnivå som behövs.

Arvidsjaurs kommun
Arvidsjaurs kommun är rik på sjöar och vattendrag. Inom kommunen finns cirka 4 000 sjöar och
tjärnar större än 1 ha samt många vattendrag i varierande storlekar. Flera stora älvar rinner genom kommunen. Kommunens vattenmiljöer har stora värden för naturvård, kulturvård och friluftsliv. Samtliga älvar med tillrinningsområden är riksintressanta och ingår i Natura 2000nätverket. Lax, flodpärlmussla och utter är exempel på skyddsvärda arter som förekommer.
I Arvidsjaur är våra främsta vattenburna utsläppskällor kommunala avloppsreningsverk, industrier, skogsbruk och enskilda avlopp. Lokala problem med gödningseffekter har förekommit vid
bristfälligt fungerande mindre avloppsanläggningar.
Miljömål
Enskilda avlopp berörs av miljömålen Ingen övergödning och God bebyggd miljö. Indirekt omfattas enskilda avlopp också av miljömålen Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag och Giftfri miljö.
Ramdirektivet för vatten (EG 2000/60/EG) införlivades under år 2000. EU:s medlemsstater har
genom direktivet enats om en likartad förvaltning av alla vatten vilket innebär att god kemisk
och ekologisk status ska vara uppnådd i alla vatten senast år 2015. I Arvidsjaurs kommun är det i
nuläget tre sjöar i kommunen som riskerar att inte klara miljökvalitetsnormen för ekologisk status till år 2015 p.g.a. risk för övergödning. Övriga vatten som fått godkänd status i klassningen
får inte riskera att få försämrad kvalitet.
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Lagar och regler
Miljöbalken (1998:808)
Miljöbalkens första paragraf säger i korthet att balken syftar till att främja en hållbar utveckling
och att reglerna i balken ska tillämpas så att detta syfte uppnås.
I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är
skyldig att iaktta. Ägaren av en fastighet med enskilt avlopp är en verksamhetsutövare i balkens
mening. Reglerna ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa
som verksamheten kan tänkas orsaka, att man utför de skyddsanordningar och försiktighetsmått
som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön och att man väljer den lämpligaste platsen för verksamheten. Man ska dessutom sträva efter att hushålla med
resurser och sluta kretslopp samt vid val av produkter välja den som orsakar minst skada på miljön.
Avloppsvatten ska enligt miljöbalkens 9 kapitel 7 § avledas och renas eller tas om hand så att
olägenheter för miljön eller människors hälsa inte uppkommer. Med avloppsvatten menas olika
sorters förorenat vatten. Avloppsvatten från hushåll består av bad- disk- och tvättvatten (BDT)
samt spolvatten från toaletter.
Enligt 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) är det
förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om
avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.
Detta gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet
människors hälsa eller miljön. Vattenområde definieras i 11 kap 4 § miljöbalken som ett område
som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. I förarbetena till miljöbalken nämns som
exempel sjöar, havsvikar, öppet hav, vattendrag, diken, kärr och andra våtmarker samt även
konstgjorda vattensamlingar såsom regleringsdammar och bevattningsmagasin.
Tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda avlopp regleras i 13-16 §§ FMH. Ansökan om tillstånd ska ske innan en avloppsanordning inrättas som ska belastas med toalettavlopp. Tillstånd
krävs också om vattentoalett ska anslutas till en befintlig avloppsanordning. En avloppsanordning utan WC-anslutning är anmälningspliktig. En ändring som väsentligt påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning är också anmälningspliktig.

Funktionskrav
Funktionskraven enligt Naturvårdsverkets allmänna råd innebär att flera olika tekniker kan användas förutsatt att funktionen uppfyller de krav som finns. Utsläpp från avlopp ska inte enligt
naturvårdsverket medverka till en ökad risk för smitta eller annan olägenhet, därför bör det renade vattnet från en avloppsanläggning uppfylla kraven för badvattenkvalitet.
Hur mycket näringsämnen som får släppas ut varierar beroende på om anläggningen ligger inom
normal eller hög skyddsnivå. Normal skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska klara av
att rena med ett funktionskrav på 70 % fosfor samt 90 % av BOD (syreförbrukande ämnen). Hög
skyddsnivå innebär krav på en rening med 90 % av fosfor, 50 % av kväve och 90 % av BOD.
För alla enskilda avlopp gäller dessutom att; teknik som begränsar användningen av vatten används, fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används, avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter samt åtgärder
vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur.
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Syftet med funktionskraven är att använda en teknik som är konstruerad att klara funktionskraven samt att säkerställa att anläggningen underhålls och kontrolleras så att kraven klaras under
anläggningens livstid.
Hög skyddsnivå bör enligt naturvårdsverket allmänna råd gälla där:
1. Utsläppet kan befaras ha negativ inverkan på det skyddade intresset i ett område som enligt 3 kap. 2 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön är
upptaget i registret över skyddade områden.
2. Andra yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten än sådana som avses i punkt 1, finns
inom anordningens påverkansområde och anordningen kan befaras bidra till olägenheter
vad beträffar tillgången till vatten eller vattnets kvalitet i dessa täkter såsom dricksvatten
till djur.
3. Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap. MB medför ett behov av särskilda försiktighetsmått.
4. Utsläpp av renat avloppsvatten sker direkt, utan föregående fördröjning i exempelvis ett
dike, till känsligt ytvatten till exempel nära badplats.
5. Den sammanlagda belastningen i området är eller riskerar att bli, hög på grund av antalet
utsläppskällor; exempelvis inom så kallade omvandlingsområden där fritidsbybyggelse
har omvandlats till permanentbostäder och där detta kan medföra successivt försämrad
vattenkvalitet eller -kvantitet.
6. Recipient eller omgivning som är känslig av andra skäl.
En rimlighetsbedömning ska även göras enligt NFS 2006:7 och miljöbalkens 2 kap. 7 §.
Om en avloppsanläggning redan är inrättad i enlighet med tillståndet och om det fungerar
som det ursprungligen var avsett, exempelvis kan krav på långtgående fosforreduktion bli
orimligt kostnadskrävande i förhållande till den miljönytta som en uppgradering av en i
övrigt väl fungerande anläggning anordning skulle medföra.
Utsläppets mängd och sammansättning i förhållande till omgivningens känslighet.
Om det är fråga om lokalisering i ett mycket glest bebyggt område till exempel norra
Norrlands inland eller annan del av landet med liknande förhållanden.
Vid bedömning av krav på kvävereduktion, om de kommunala reningsverken i området
saknar särskilda krav på kvävereduktion och nitrathalterna i grundvattnet är låga.

Skyddsnivå i Arvidsjaurs kommun
Enligt Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden bör reningskrav enligt hög skyddsnivå gälla i följande fall:
1. Inom skyddsområden för dricksvatten
2. Ca 100 meter från strandlinje vid badplatserna som redovisas i bilaga 4.
3. Inom ett avstånd av 100 m från sjöar och vattendrag som inte uppnår god ytvattenstatus med
avseende på näringsämnen enligt NFS 2008:1 . Områden i Arvidsjaurs kommun som pekats ut är
framförallt Järvträsket och Sandträsket där övergödningsproblem har konstaterats. Problemen
beror sannolikt inte på belastning av enskilda avlopp men nya anläggningar kan förvärra
övergödningsproblemen i sjöarna. De andra vattendragen är; Östra ringlet, Västra ringlet, Sågbäcken, SE728273-165464 (utlopp från ringlet) och Storbäcken.

4. Inom ett avstånd av 30 m från övriga sjöar och vattendrag. Detta avstånd är satt som ett minimiavstånd för att skydda sjöar och vattendrag mot läckage av näringsämnen.
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5. Inom områden där den sammanlagda belastningen är eller riskerar att bli hög på grund av antalet utsläppskällor
6. Inom sammanhållen bebyggelse, där det finns risk för förorening av enskilda vattentäkter
samt dricksvattentäkter för tamdjur.
7. Inom följande Natura 2000-områden/Naturreservat; Lamburträsket, Nilasjåkk, Reivo,
Fettjärn, Gallejaur, Kimtajåkka, Stinttjärn, Hedvallen, Jan-Svensamössan, Nimtek, Pellobäcken och Vittjåkk-Akkanålke. Generellt ska avloppsanordningar med utsläpp till vatten undvikas inom områdena.
8. Där det sker direktutsläpp av renat avloppsvatten utan föregående fördröjning kommer enskild
bedömning att göras. Eftersom övergödning inte är ett stort problem i Arvidsjaurs kommun
idag är det svår att peka ut särskilda områden eller platser där hög skyddsnivå ska gälla på
grund av en ökad belastning.
Angivna avstånd för hög skyddsnivå avser avrinningssträckan mellan avloppsanordning och recipient. Avstånden som anges är riktvärden och kan variera utifrån det enskilda fallets förutsättningar. Aspekter som recipientens tillstånd, tillrinningsområdet, det skyddsvärda områdets topografiska utformning, markens beskaffenhet och bebyggelse kan vägas in i bedömningen av
skyddsavståndet. Exempelvis kan markförhållandena vara sådana att vattnet har väldigt svårt att
ta sig fram som t ex i tät lera vilket gör att skyddsavstånden som angivits till ett vattendrag eller
sjö kan vara kortare. I sandiga markförhållanden kan däremot vattnet ta sig fram lättare och avståndet måste då vara betydligt längre än normalt.
Vid nyanläggning eller ändring av enskilt avlopp ska riktlinjerna för normal eller hög skyddsnivå
tillämpas. Trots att en övergripande bedömning gjorts av var hög skyddsnivå gäller ska en bedömning av skyddsnivå göras i varje enskilt fall. Avvikelser från den övergripande bedömningen
är möjlig vid den enskilda bedömningen.

Övrigt
Områden som inte uppnår god ytvattenstatus med avseende på näringsämnen enligt NFS 2008:1 bör
prioriteras i verksamhetsplaneringen och inventeras för att få en bättre uppfattning om antalet
bristfälliga avlopp.
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden kommer att revidera riktlinjerna vid förändringar i regelsystemet och i takt med kunskaps- och teknikutvecklingen.

Bilagor
Bilaga 1. Handläggningsrutiner
Bilaga 2. Vattenskyddsområden
Bilaga 3. Skydd av områden enligt 7-8 kap MB
Bilaga 4. Badplatser som särskilt ska beaktas
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Bilaga 1.

Handläggningsrutiner – Enskilda avlopp
Riktlinjerna ska främja en enhetlig bedömning vid handläggning. Innehållet baseras på gällande
lagstiftning, aktuella råd och riktlinjer.
Syftet är att tillse att de enskilda avloppsanordningarna, både befintliga och planerade, uppfyller
höga men rimliga krav på:
− Miljöskydd
− Hälsoskydd
− Säker funktion
Nya anläggningar
För nya anläggningar gäller att avloppsvattnet ska genomgå längre gående rening än slamavskiljning och minst uppfylla normal skyddsnivå. Detta gäller även för bad- disk- och tvättvatten
(BDT). Undantag kan göras om det är uppenbart att det kan ske utan olägenhet för människors
hälsa eller miljö, vilket är upp till den sökande att bevisa.
Krav som ska gälla för nya avloppsanordningar i Arvidsjaurs kommun följer nedan.
Anläggningen skall utformas i enlighet med ansökan, leverantörens anvisningar samt Naturvårdverkets allmänna råd NFS 2006:7.
Till avloppsanläggningen får inte kopplas dag- eller dräneringsvatten.
Anläggningen ska dimensioneras för minst 5 p.e. (1 hushåll).
Slamavskiljaren ska vara godkänd för funktionen och vara dimensionerad för minst ett
hushåll.
Anläggningen skall slutbesiktas innan den återfylls med jordmassor alternativt att entreprenörsrapport med tillhörande fotodokumentation skickas till miljö- och byggenheten efter slutfört arbete.
Om pumpbrunn behövs ska den placeras efter slamavskiljaren och vara försedd med nivålarm som optiskt eller med ljudsignal anger om pumpen är ur funktion. Pumpbrunnen
ska ha en reservvolym som klarar pumphaveri eller elavbrott.
Anläggningen bör skötas enligt leverantörens anvisningar för att uppnå maximal reningskapacitet och livslängd.
Markbädd och infiltration beräknas ha en begränsad livslängd på ca 10-20 år. Med anledning av detta kan det i framtiden komma att ställas krav på kontroll av reningsfunktionen
och/eller att rening ska förbättras/återställas genom utbyte av sandfilterbädden, komplettering med fosforrening eller på annat sätt.
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Förutom ovanstående krav ska följande lokaliseringskrav beaktas:
Utsläpp från avloppsanordning bör lokaliseras så att påverkan på recipient blir minsta
möjliga.
Ytterkant på avloppsanordningen bör inte läggas närmare än 10 meter och helst mer än
30 meter från ytvatten eller dike.
Ytterkant på slamavskiljare bör lokaliseras minst 10 meter från bostadshus och minst 4
meter från fastighetsgräns. Slamavskiljare som uppfyller krav på täthet bör ha minst 20
meters skyddsavstånd till vattentäkt. För övriga slamavskiljare bör det horisontella
skyddsavståndet från avloppsanordningen till dricksvattentäkt motsvara grundvattnets
transportsträcka under minst två till tre månader vid maximalt vattenuttag; avståndet bör
dock aldrig understiga 20 m.
Avståndet från utsläppspunkt till vattentäkt beror på grundvattnets strömningshastighet,
men bör inte understiga 50 meter när inga närmare geohydrologiska undersökningar genomförts.
Slamavskiljare bör placeras över grundvattennivån.
Täthetsprovade ledningar bör ha ett skyddsavstånd på minst 10 m till vattentäkt. Om de
inte är täthetsprovade bör det horisontella skyddsavståndet gälla.
Andra anordningar bör, om de är täthetsprovade, lokaliseras med minst 20 m skyddsavstånd till vattentäkt.
Avståndet mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå eller berg bör inte understiga 1 m.
Äldre/befintliga anläggningar
För befintliga enskilda avloppsanläggningar ska anses vara godkända ska det ske en längre gående rening än trekammarbrunn/slamavskiljning som minst uppfyller normal skyddsnivå. Om anläggningen fungerar i enlighet med befintligt tillstånd anses den vara acceptabel så länge ingen
olägenhet uppstår. Direktutsläpp till öppet vatten, dike, markledning, stenkista, sandfilterbrunn,
infiltrationsbrunn eller sjunkbrunn är generellt oacceptabelt.
Hänsyn skall tas till husets potentiella nyttjande. Skillnaden mellan ett enkelt oisolerat hus
med sommarvatten och ett hus med full standard med potential för fem personer att vistas i
även vintertid, är inte oväsentlig.
För avloppsanordningar med endast BDT-vatten krävs normalt slamavskiljning med två- eller
trekammarbrunn och efterföljande rening i markbädd, infiltration eller kompaktfilter. Eftersom
kraven på anläggningar med BDT-vatten utgår från smittskydd och BOD, kan enkla befintliga
anläggningar godtas om det inte finns risk för smitta eller olägenhet i form av lukt, flugor eller
liknande.
I de fall då en befintlig avloppsanordning ska ändras eller åtgärdas är det ändringens eller åtgärdens omfattning som avgör om en anmälan måste inlämnas eller om nytt tillstånd krävs. Vissa
mindre åtgärder kräver varken anmälan eller tillstånd.
En anmälningspliktig ändring kan vara:
− En fysisk förändring av anläggningen
− En förändring av belastningen på anläggningen
Exempel på tillståndspliktiga ändringar är
− Omlokalisering
− Totalrenovering (byte av anläggningen i sin helhet)
− Byte av anläggningstyp
− Väsentliga ändringar i omgivningen som påverkar bedömningen
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Befintliga avlopp utan tillstånd
För befintliga anläggningar som saknar tillstånd ska innehavaren göra de undersökningar och
redovisningar som krävs vid en ansökan om tillstånd för att inrätta anläggningen. Innehavaren
ska visa att anordningen är inrättad enligt denna redovisning. Det kan bland annat innebära
friläggande av delar av anläggningen, provgrop eller inrättande av grundvattennivårör. Om anläggningen inte uppfyller de krav som ställs fattar miljö- och byggenheten ett beslut om förbud
att släppa ut avloppsvatten från anläggningen. Normalt börjar förbudet gälla efter två år.
Tidskrav för åtgärder av icke godkända avloppsanläggningar
Om avloppsanordningen vid inventering eller klagomål bedöms som undermålig har fastighetsägare normalt två år på sig att åtgärda sin avloppsanordning. Då en bedömning kan
göras att avloppsanordningen i dagsläget har en mycket liten påverkan på människors hälsa
eller miljö kan en längre tid än två år beviljas för fastighetsägaren att åtgärda sin
avloppsanläggning.
Bad-, disk- och tvättavlopp
Bad-, disk- och tvättvatten har varierande innehåll av föroreningar allt efter den sanitära standarden. I det enklaste fallet med enbart ett tvättställ eller en vask kan spridning på eller i vegetationen godtas, exempelvis med en hink under vasken som sedan hälls ut i vegetationen. Installation
av dusch, tvättmaskin, diskmaskin med mera kräver däremot att vattnet genomgår godtagbar
rening.
Slutna tankar
Sluten tank för konventionell vattentoalett eller som helhetslösning innebär bland annat omfattande slamtömning med tillhörande ohållbara transporter. På grund av det ska slutna tankar endast godtas i mycket speciella fall. Det finns vakuumtoaletter som är extremt snålspolande. Dessa kan anslutas till sluten tank medan bad-, disk- och tvättvatten leds till avloppsanordning med
godtagbar rening.
Torra toalettlösningar
Hämtning av avfall från torra toaletter i kommunal regi är ett mindre bra alternativ ur både kretsloppssynpunkt och ur ekonomisk synvinkel. Fastighetsägare kan enkelt omhänderta sitt toalettavfall själva genom att istället installera förmultningstoalett, multrum eller förbränningstoalett. Om
fastighetsägaren avser att installera en annan torrtoalett krävs att latrinet komposteras och att den
färdiga komposten ska kunna användas inom den egna fastigheten. Om den torra toaletten
kompletteras med urinsortering ska även urinen tas om hand på den egna fastigheten. Då ett hus
ligger inom tättbebyggt område och har för liten tomt är det kanske inte lämpligt att ta hand om
latrin och urin själv.
Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som används av två eller flera fastigheter, och där
det finns ett lantmäteribeslut kring fastigheternas rättigheter och skyldigheter kring den gemensamma anläggningen. Fastighetsägarna kan ansöka om att bilda en samfällighetsförening hos
Lantmäteriet. En av fördelarna med en gemensamhetsanläggning är att det är fastigheterna som
är anslutna till föreningen och inte fastighetsägarna. Exempel på gemensamhetsanläggningar är
en avloppsanläggning som används av flera fastigheter eller en gemensam avloppsledning som
ägs av fastighetsägarna och leder avloppsvatten från dessa fastigheter till kommunal avloppsledning.
I samlad bebyggelse där det inte är möjligt att ansluta till kommunalt avlopp kan det finnas en
ökad risk för att enskilda dricksvattentäcker blir förorenade. Här bör möjligheten till en gemensamhetsanläggning i form av en större avloppsanläggning undersökas. Fördelar med en gemen-
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sam avloppsanläggning är att antalet utsläppspunkter minskar, det kan även innebära bättre funktion och/eller längre livslängd på anläggningen och lägre kostnader för den enskilde fastighetsägaren. Tillståndsansökan om en gemensam avloppsanläggning lämnas till miljö och byggenheten.
Då flera fastigheter planerar att bygga en gemensamhetsanläggning (gemensam anslutning till
kommunalt avlopp eller en större anläggning) är det inte rimligt att kräva att det ska
slutföras inom två år, istället ska inblandade fastighetsägare lämna in en tillståndsansökan till
miljö- och byggenheten inom två år. När tillståndet för en gemensamhetsanläggning i form av en
avloppsanläggning beviljats, ska anläggningen vara slutförd inom två år. I de fall då de inblandade ska bygga en gemensam ledning för anslutning till kommunalt avlopp, kan längre tid än två
år ges för slutförandet.
Spridning av urin på egen fastighet
Urin får spridas på den egna fastigheten om tillräckligt stor bevuxen yta finns. En yta på minst
500 m2/person brukar vara lämplig för permanentboende och 100 m2/person vid fritidsboende.
Om det finns odlingar på fastigheten kan undantag från krav på stora ytor göras. Spridningen ska
ske under växtsäsong, det vill säga från perioden maj till september. När det gäller urinsorterande vattenspolande toalett ska urintanken dimensioneras så att den rymmer ett års produktion av
urin och spolvatten. Urinseparerande lösningar bör endast beviljas om spridning kan ske på
egen/egna fastigheter. Arvidsjaurs kommun har i dagsläget ingen möjlighet att nyttiggöra urin ur
kretsloppssynpunkt.
Slamtömning i egen regi
Hygien och risk för smittspridning är viktiga aspekter när eget omhändertagande av slam ska
ske. När det gäller djurhållande gårdar som vill ta hand om eget slam från slamavskiljare ska
omhändertagandet ske med hjälp av egen spridningsutrustning för gödsel som endast används på
de egna markerna samt genom att slammet myllas ned omedelbart vid spridningen. För fastighetsägare som inte har djurhållande gård krävs att de investerar i en slamavvattnare, en pump
och en godkänd kompost. I slamavvattnaren avskiljs slammet från vattnet; vattnet återförs till
slamavskiljaren, slammet läggs i en kompost med tät botten. Slammet ska komposteras minst
6 månader för att sedan användas som jordförbättringsmedel. Det finns också en del fabrikat av
reningsverk där slammet hamnar i en komposterbar påse som på ett relativt enkelt sätt kan lyftas
ur och läggas i en kompost. Det kräver också att man investerar i en kompost med tät botten där
slampåsarna kan komposteras i ett halvår.
Generella tillståndskrav
o
o
o
o

Arbetet med inrättandet av avloppsanordningen ska utföras av sakkunnig person.
Inrättandet av avloppsanordningen ska dokumenteras enligt entreprenörsrapport.
Avloppsanordningen ska utformas enligt inlämnad ansökan, situationsplan samt installeras
och skötas enligt tillverkarens instruktioner.
Journalföring av skötsel av avloppsanordningen så som t ex slamtömning, påfyllning av kemikalier, service/funktionskontroll av sakkunnig samt driftstörningar ska göras och på begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten.

(Sakkunnig person definieras enligt AR (NFS 2006:7) som en person som genom
yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på annat sätt har tillräckliga kunskaper för att
utföra det arbete som avses)
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Dispens från funktionskraven i allmänna råden
Kretsloppsanpassning
Arvidsjaurs kommun har i dagsläget ingen möjlighet att omhänderta och nyttiggöra avloppsfraktionerna, vare sig hela toalettfraktioner, utsorterat urin eller innehåll i slutna tankar. Funktionskraven på kretslopp och hushållning krävs därför inte för enskilda avlopp i kommunen.
Kväverening
Funktionskravet för hög skyddsnivå med avseende på kväve, det vill säga att avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 procents rening av kväve, bör inte ställas på enskilda avlopp
inom kommunen där det kommunala reningsverket i området saknar särskilda krav på kvävereduktion och nitrathalterna i grundvattnet är låga.
Avslag på tillstånd till enskilt avlopp
Enligt Miljöbalken 9 kap 7§ ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på annat sätt
så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Finns inte någon möjlighet
att uppfylla detta kan inte tillstånd för en avloppsanordning ges. Det är viktigt att vara medveten
om att det inte alltid är möjligt att anlägga alla typer av avloppsanordningar på en fastighet. Ett
exempel på problem som kan uppstå är att det inte är möjligt för en slamtömningsbil att komma
fram till en fastighet.
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Exempel på anläggningar inom normal skyddsnivå och hög skyddsnivå.
Avloppsvatten

Anläggningstyp
Slamavskiljare och
infiltration1

Normal skyddsnivå
Ja

Hög skyddsnivå
Miljöskydd:
Ja, vid särskilt bra markförhållanden
(mäktig sand eller gruslager)
Hälsoskydd:
Nej, vid skydd av dricksvatten2
Ja, vid skydd av badplats

WC + BDT

Slamavskiljare,
markbädd2 eller
minireningsverk
Slamavskiljare,
markbädd2 med
efterbehandlingssteg4

Ibland3

Nej

Ja

Miljöskydd:
Ja, med efterbehandlingssteg i form av
våtmark, damm eller liknande5
Hälsoskydd:
Ja, med tät markbädd och tät efterbehandlingssteg i form av våtmark, damm
eller liknande5

Slamavskiljare,
markbädd2 och fosforfilter6
Slamavskiljare,
markbädd2 och kemisk fällning

Ja

Ja, ger även bra smittskydd

Ja

Miljöskydd:
Ja
Hälsoskydd:
Nej

Slamavskiljare,
markbädd2, kemisk
fällning och efterbehandlingssteg4
Slamavskiljare, infiltration2 och kemisk
fällning6

Ja

Ja

Ja

Miljöskydd:
Ja
Hälsoskydd:
Nej, vid skydd av dricksvatten2
Ja, vid skydd av badplats

Slamavskiljare, minireningsverk7 med
efterbehandlingssteg4

Ja/Nej, beroende på
produkt

Ja/Nej, beroende på produkt

Förklaringar till tabellen ovan
1. Anläggningen utformas motsvarande markbädd/infiltration enligt Naturvårdsverkets publikation: Små avloppsanläggningar,– Hushållsspillvatten från högst 5 hushåll, ”Fakta oktober
2003” . Även kompaktfilter (t.ex. Baga, In-drän, Rona, Pipe-life) kan användas.
2. Vattenskyddsområde, enskilda vattentäkter i samlad bebyggelse och grundvattenförekomster.
3. I normala fall krävs någon form av efterbehandlingssteg efter markbädd och minireningsverk.
I glest bebyggda områden är de enskilda tomterna/fastigheterna vanligtvis större och avståndet till närmaste granne stort. Om inte särskilt känsliga objekt såsom badvatten, dricksvattentäkter, avloppskänsliga vattendrag eller andra skyddsvärda objekt riskerar att påverkas, kan
slamavskiljare med enbart minireningsverk eller markbädd godkännas.
4. På avloppsguiden (www.avloppsguiden.se) finns mer information om efterbehandlingssteg.
5. Enligt avloppsguiden kan en efterbehandling i form av damm/våtmark avskilja 60-90% av
fosfor, 50-95% av BOD och 50-95% av kväve. Vid överbelastning minskar dock reduktionen
kraftigt, framförallt av fosfor. En väl utförd damm/våtmark kan i kombination med markbädd
godkännas vid hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd.
6. Information om av fosforfilter och kemiskfällning finns på avloppsguiden
(www.avloppsguiden.se).
7. Det ska finnas en oberoende utvärdering av minireningsverket för att den ska godkännas.
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Avloppsvatten

Torr toalettlösning
eller WC till slutentank eller annan
uppsamling
(BDT separat)

BDT

Anläggningstyp
1
Torra toalettetlösningar
med separat rening av
BDT-vatten (se nedan)
2
Sluten tank med
separat rening av BDTvatten
Urinsorterande vattentoa3
lett med behandling av
urinavlastat avloppsvatten
och BDT i slamavskiljare
och infiltration

Normal skyddsnivå
Ja

Hög skyddsnivå
Ja

Ja

Ja

Ja

Miljöskydd:
Ja

Urinsorterande vattentoa3
lett med behandling av
urinavlastat avloppsvatten
och BDT i slamavskiljare
och markbädd

Ja

Slamavskiljare (två eller
trekammarbrunn) med efterföljande marbädd/ infil7
tration

Ja

Hälsoskydd:
Nej, vid skydd av
4
dricksvatten
Ja, vid skydd av
badplats
Miljöskydd:
Nej
Ja, då markbädden
kombineras med
efterbehandlings5
steg
Hälsoskydd:
Nej
Ja, med tät markbädd och tät efterbe5
handlingssteg i form
av våtmark, damm
6
eller liknande
Ja

Förklaringar till tabellen ovan
1. Det finns flera olika torrtoaletter;
- Multrum och mulltoa där både fekalier och urin samlas i en behållare.
- Urinsorterande torrtoalett bygger på separat hantering av urin, fekalier och BDT-vatten (bad,
disk, tvätt). Urinen samlas upp i en tank, fekalier och papper samlas i en behållare i eller under toaletten. Medan resterande avloppsvatten (BDT-vattnet) renas separat.
2. Snålspolande toalett (max 1l/spolning) eller vakuumtoalett används för att undvika att tanken
fylls onödigt fort.
3. En urinsorterande vattentoalett har två fack. I det främre facket spolas urinen ned med en liten
mängd vatten och leds till en tank på fastigheten. Den kan i princip användas överallt där vanlig vattentoalett fungerar, men två ledningar och uppsamlingstank för urinen krävs. En tank
för uppsamling av urin bör vara omkring 3 m3 för ett hushåll. Det brukar räcka för tömning en
gång per år.
4. Urin innehåller lite eller inga smittämnen, därför är urinseparering ingen åtgärd för att minska
spridning av bakterier och virus.
5. På avloppsguiden (www.avloppsguiden.se) finns mer information om efterbehandlingssteg.
6. Enligt avloppsguiden kan en efterbehandling i form av damm/våtmark avskilja 60-90% av
fosfor, 50-95% av BOD och 50-95% av kväve. Vid överbelastning minskar dock reduktionen
kraftigt, framförallt av fosfor. En väl utförd damm/våtmark kan i kombination med markbädd
godkännas vid hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd.
7. Mindre anordningar godtas när det bara är BDT vatten, t.ex. behöver inte markbädden vara
lika stor som vid WC+BDT avloppsvatten. Slamavskiljare i form av tvåkammarbrunn godtas.
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Bilaga 2.
Vattenskyddsområden i Arvidsjaurs kommun
Inom alla vattenskyddsområden i kommunen gäller hög skyddsnivå av hälsoskyddsskäl, både
inom den primära såväl som den sekundära skyddszonen för att säkerställa god kvalitet på
dricksvattnet.
I vissa fall kan det även vara motiverat med hög skyddsnivå omkring enskilda vattentäkter.

(Text och bild ur: Skyddsvärda områden Arvidsjaur, Examensarbete Henrik Lööv)
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Bilaga 3.
Skydd av områden enligt 7-8 kap MB
Natura 2000-områden
Natura 2000-områden är särskilt skyddsvärda naturområden som är skyddade med stöd av miljöbalken och klassade som riksintresse. Byskeälven, Piteälven och Åbyälven inklusive deras biflöden är skyddade genom habitatdirektivet. Byskeälven samt Åbyälven är även skyddade genom
fiskvattendirektivet. I bevarandeplanerna klassas utsläpp av näringsämnen som ett hot mot både
naturtyper och arter som finns i områdena t.ex. oligo-mesotrofa och dystrofa sjöar och småvatten
samt flodpärlmussla, lax och utter.
(ur: Skyddsvärda områden Arvidsjaur, Examensarbete Henrik Lööv)
Påverkan på växt- och djurliv inom Byskeälven, Piteälven och Åbyälven inklusive deras biflöden
ska särskilt beaktas. Enskild bedömning om krav på hög skyddsnivå kommer att göras med hänsyn till skyddsorsak och övrig påverkan inom älvarnas vattensystem.

Översikt över Byskeälvs vattensystem med huvudfåra samt biflöden.
(ur: Skyddsvärda områden Arvidsjaur, Examensarbete Henrik Lööv)
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Översikt över Åbyälvs och Piteälvens vattensystem med huvudfåror samt biflöden.
(ur: Skyddsvärda områden Arvidsjaur, Examensarbete Henrik Lööv)
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Övriga natura 2000-områden/Naturreservat
Lamburträsk är skyddat genom fågeldirektivet, enligt bevarandeplanen för området klassas utsläpp och föroreningar av den art som kan försämra vattenkvaliteten som ett hot mot flertalet
fågelarter som finns i området.
Inom Nilasjåkk och Reivo som är skyddade genom habitatdirektivet finns naturtyper exempelvis
aapamyrar och Dystrofa sjöar och småvatten som enligt bevarandeplanerna direkt hotas av
punktutsläpp från avlopp samt spridning av gödningsämnen, dessutom ingår i områdena sjöar
och/eller biflöden som tillhör Piteälven men är utpekade inom respektive områden istället.
Inom Fettjärn, Gallejaur, Kimtatjåkka samt Stinttjärn som är skyddade genom habitatdirektivet
ingår öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr samt gungflyn i vilka spridning
av närsalter enligt bevarandeplanerna kan ge drastiska förändringar på bland annat vegetationens
artsammansättning.
Inom Hedvallen, Jan-Svensamössan, Nimtek, Pellobäcken och Vittjåk-Akkanålke som skyddas
av habitatdirektivet finns naturtyper exempelvis oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder samt aapamyrar som enligt bevarandeplanerna direkt hotas av punktutsläpp från exempelvis enskilda avlopp.

Översikt över Natura 2000-områden/naturreservat av betydelse inom Arvidsjaur kommun. Observera att markerade områden inte är exakt till utbredning utan visar var de ungefärligt är belägna.
(Text och bild ur: Skyddsvärda områden Arvidsjaur, Examensarbete Henrik Lööv)
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Bilaga 4.
Badplatser

Inom kommunen finns ingen badplats enligt badvattendirektivet, dock finns ett flertal offentliga
badplatser där kommunen regelbundet tar vattenprover ur hälsoskyddssynpunkt. Dessa strandbad
är belägna vid sjöarna, Järvträsket, Suddesjaure, Moskoselet, Tvättjärnen (Camp Gielas) och
Laukersjön.
Hög skyddsnivå gäller inom 100 meter från strandlinjen vid badplatserna. Markerade områden
visar var badplatserna ungefärligt är belägna.
(Text och bild ur: Skyddsvärda områden Arvidsjaur, Examensarbete Henrik Lööv)
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