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Abstract 
Nutrients leaking from small wastewater systems, partly because of insufficient treatment, 

contribute to eutrophication. Instead of letting the nutrients from the small wastewater 

systems leak out into the environment, one can install source separated small wastewater 

systems where the nutrients are collected and returned to agricultural land. This may not only 

lead to a better water environment but also reduce the need for chemical fertilizers. To 

improve the water environment in the municipality of Laholm and reduce eutrophication 

Laholm now wants to begin the work with source separated small wastewater systems. 

 

To clarify what conditions there are for source separated small wastewater systems in Laholm 

and what to consider when introducing this systems we have done a literature review and 

interviews with other municipalities and with local farmers. 

 

The predominant methods of source separating systems in Sweden are collection of urine, 

where urine is separated from faeces, and collection of toiletwaste where nutrients in both 

urine and faeces are used. 

 

The conditions for deposition of sewage fractions in Laholm are good. Six of the eleven 

interviewed farmers in Laholm are positive about spreading urine and toiletwaste and are 

willing to do this on their land. There is a certification system for fractions from small 

wastewater systems. Some of the farmers would prefer if the fractions were certified.  

 

There are a number of municipalities in Sweden that already have come a long way with their 

source separated small wastewater systems and they can be seen as good examples of 

successful work with source separated small wastewater systems. 

 

Keywords: Source separated wastewater systems, recycling, eutrophication, human urine, 

faeces. 

  



Sammanfattning 
I Sverige finns det idag ungefär 700 000 enskilda avlopp. Näringsämnen som läcker från 

enskilda avlopp, bland annat på grund av otillräcklig rening, har stor inverkan på miljön i 

sjöar, vattendrag och kustnära områden där de bidrar till övergödning. Istället för att låta 

näringsämnena från de enskilda avloppen läcka ut i naturen och gå till spillo kan man genom 

att kretsloppsanpassa avlopp samla upp näringen och återföra den till jordbruksmark. Detta 

kan förutom att leda till en bättre vattenmiljö också minska behovet av den handelsgödsel som 

idag används inom jordbruket. Laholmsbukten har sedan lång tid tillbaka varit utsatt för 

övergödning till följd av att näringsämnen läcker ut i vattendragen. För att förbättra 

vattenmiljön i Laholm och minska övergödningen måste läckaget av näringsämnen till vatten 

och mark minska och därför vill Laholms kommun nu påbörja arbetet med 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp. För att redogöra för vilka förutsättningar det finns 

att kretsloppsanpassa enskilda avlopp i Laholms kommun och vad man bör tänka på vid 

införandet har intervjuer genomförts med lantbrukare samt med kommuner som har ett 

kretsloppsarbete. Examensarbetet inleds med en omfattande litteraturstudie. 

Urinseparerande och klosettvattensorterande system är de dominerande metoderna för 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Sverige. Vid urinseparering separeras urin och 

fekalier vid toalettbesök och endast urinen används för återföring. Vid klosettvattensorterande 

system återförs allt toalettavfall. I avloppsfraktioner finns näringsämnen såsom fosfor, kväve 

och kalium men även oönskade ämnen såsom tungmetaller, läkemedelsrester och 

smittoämnen. Alla avloppsfraktioner hygieniseras därför före återföring.  

Det finns inga särskilda föreskrifter för enskilda avlopp utan de regleras av miljöbalken. 

Avloppsfraktioner från enskilda avlopp räknas som hushållsavfall och därför är kommunen 

ansvarig för omhändertagande av fraktionerna. I Laholms kommun finns ett flertal 

förvaltningar och aktörer som berörs av kretsloppsarbetet till exempel miljökontoret och 

teknik- och servicekontoret.  

Förutsättningarna för avsättning av avloppsfraktioner i Laholms kommun är goda. Sex av elva 

intervjuade lantbrukare i Laholms kommun är positiva till spridning av avloppsfraktioner och 

kan tänka sig att göra detta på sin mark. Innan detta sker måste dock samtliga avtal granskas 

så att spridningen inte strider mot några krav gentemot lantbrukarnas kunder. Flera 

livsmedelsföretag tar inte längre lika stort avstånd från spridning av avloppsfraktioner som de 

tidigare gjort. Svenskt Sigill som är en ledande kvalitetsmärkning inom livsmedel ställer sig 

numera positiv till återföring av källsorterade avloppsfraktioner. Det finns ett 

certifieringssystem för fraktioner från små avloppssystem, SPCR 178. Ett flertal av 

lantbrukarna skulle föredra certifierade fraktioner. 

I nuläget ställs inga krav på kretsloppsanpassade lösningar i Laholms kommun men om detta 

införs så kommer Laholms kommun ha samma förutsättningar som andra kommuner att få 

fastighetsägare att välja kretsloppsanpassade avloppslösningar. Det finns ett flertal kommuner 

i Sverige som redan kommit långt med sitt kretsloppsarbete och som kan ses som goda 

exempel på ett lyckat införande av kretsloppanpassade enskilda avlopp. Flertalet av de 



kommuner vi intervjuat anser att ett bra samarbete med lantbrukare är det absolut viktigaste 

för ett fungerade kretsloppsarbete.  

Nyckelord: Enskilda avlopp, kretslopp, eutrofiering, urinseparering, klosettvatten.  



Förord 
Detta examensarbete avslutar vår kandidatutbildning på miljö- och hälsoskyddsprogrammet 

vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet görs på uppdrag av Laholms kommun där 

miljökontoret vill utreda om det finns förutsättningar för kretsloppsanpassning av enskilda 

avlopp i kommunen. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra kontaktpersoner på Laholms kommun; Torsten Kindt, Malin 

Andersson och framförallt Nina Fransson som gett oss hjälp och stöd under arbetets gång. Vi 

vill även tacka Per Magnus Ehde som varit vår handledare. Tack även till de lantbrukare som 

ställt upp på intervjuer, de kommuner som svarat på våra frågor samt övriga myndigheter och 

företag som vi varit i kontakt med. 

Madelene Hammar och Lina Johansson 

Halmstad, maj 2013 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns det idag cirka en miljon enskilda avlopp varav 700 000  har anslutet WC. Den 

vanligaste tekniklösningen för rening av avloppsvatten från enskilda avlopp är 

slamavskiljning i kombination med infiltration men det finns fortfarande en stor del enskilda 

avlopp som endast har slamavskiljning. Enligt förordningen (1998:988) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 12 § står att avloppsvatten ska genomgå längre rening än 

slamavskiljning. Näringsämnen som läcker från enskilda avlopp, bland annat på grund av 

otillräcklig rening, har stor betydelse för miljön i sjöar, vattendrag och kustnära områden, 

framförallt där vattenomsättningen är begränsad till exempel där vattenflödet är lågt och i små 

vattendrag (Naturvårdsverket, 2012).  

1.1.1 Vad innebär kretsloppsanpassning av enskilda avlopp? 
Vid all livsmedelsproduktion krävs växtnäring i form av bland annat kväve, fosfor och 

kalium. Denna näring tillsätts ofta jordbruksmarken i form av handelsgödsel. Samtidigt får vi 

människor i oss näring via maten vi äter, denna näring lämnar kroppen genom urin och 

fekalier och hamnar i våra avlopp. Näringsämnena i avloppsvattnet från enskilda avlopp går 

alltför ofta direkt ut till sjöar, hav och vattendrag där de påverkar vattenmiljön negativt. 

Genom att samla upp näringen från avloppen och sedan avsätta denna näring på 

jordbruksmark skapas ett kretslopp där näringen vi får i oss via maten som sedan lämnar 

kroppen kan återanvändas till ny livsmedelsproduktion. På så sätt utnyttjas näringsämnena 

som finns i avloppen istället för att gå till spillo och skada vattenmiljön (Hjelmqvist et al., 

2012). 

Idag är slam från slamavskiljare den vanligaste avloppsfraktionen från enskilda avlopp som 

återförs till jordbruksmark. Frågan om att sprida avloppsslam på åkrar är en omdiskuterad 

fråga då slammet, trots att åtgärder gjorts, fortfarande innehåller oönskade ämnen och 

förtroendet för slam är därför lågt. Att istället införa källsorterande avloppssystem, där urin 

eller klosettvatten samlas upp, ger en möjlighet att återföra en avloppsfraktion som är renare 

än slam (Naturvårdsverket, 2012). 

1.1.2 Varför ska man kretsloppsanpassa enskilda avlopp? 
Övergödning är ett globalt problem som beror på utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor. 

Övergödningen kan leda till algblomningar, syrebrist i vatten och bottendöd. Mest 

näringsämnen som släpps ut kommer från jordbruk, kommunala reningsverk och transporter 

men även enskilda avlopp läcker ut förhållandevis mycket näring till mark och vatten och 

bidrar därför till övergödning av hav, sjöar och vattendrag (Elmgren, 2011).  
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År 2009 uppskattades de enskilda 

avloppen släppa ut 290 ton fosfor och 

2900 ton kväve. Mängden fosfor som 

släpps ut från enskilda avlopp varje år är 

lika stor som alla de kommunala 

reningsverken släpper ut tillsammans 

men bara tio procent av befolkningen är 

anslutna till enskilda 

avloppsanläggningar. Totalt stod de 

enskilda avloppen år 2009 för 15 

procent av utsläppen av fosfor och fyra 

procent av utsläppen av kväve från 

mänsklig verksamhet, se figur 1 

(Naturvårdsverket, 2012).  

År 2006 utkom Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten (NFS 2006:7). Naturvårdsverket anser i dessa att kommunerna bör skapa 

förutsättningar för att näringsämnen från avloppsfraktioner ska kunna nyttiggöras. Allt fler 

kommuner har, bland annat på grund av detta, börjat arbeta med kretsloppsanpassning av 

enskilda avlopp. Det finns dock, utöver de allmänna rådens rekommendationer, flera 

anledningar till varför man bör sträva mot att kretsloppsanpassa enskilda avlopp (Hjelmqvist 

et al., 2012). 

EU:s ramdirektiv för vatten, eller vattendirektivet som det även kallas, kom år 2000. I 

vattendirektivet finns ett övergripande mål om att Sverige senast år 2015 ska uppnå en god 

vattenkvalitet. Till följd av detta beslutade vattenmyndigheterna i december 2009 om 

kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer. Normerna anger vilken kvalitet olika yt- och 

grundvattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att normen ”god status” ska 

uppnås i alla vattenförekomster senast år 2015 och statusen får inte försämras. Det finns dock 

undantag, bland annat kan tidpunkten för när god status ska uppnås skjutas fram. Statusen 

bedöms både på kvalitet, såsom kemisk status och ekologisk status, och på kvantitet. För att 

uppnå god ekologisk status krävs bland annat att belastningen av näringsämnen inte är för 

hög, då detta leder till övergödning vilket har skett i sjöar och vattendrag i Laholms kommun. 

Till miljökvalitetsnormerna finns åtgärdsprogram som anger vilka åtgärder som är 

nödvändiga för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Det är kommuner och myndigheter 

som ansvarar för att åtgärder vidtas så att god status kan uppnås (Vattenmyndigheterna, 

2013). 

Att kretskoppsanpassa enskilda avlopp är även viktigt för att kunna utnyttja de näringsämnen 

som finns i avloppen. Toalettfraktioner innehåller höga halter av de växttillgängliga formerna 

av  näringsämnena. Idag framställs dessa näringsämnen industriellt till handelsgödsel, något 

som är en mycket energikrävande process. Återföring av näringsämnen från avlopp kan därför 

minska utsläppen av växthusgaser som sker vid framställningen av handelsgödsel. Fosfor är 

en mycket viktigt komponent för jordbruktet och finns därför också i handelsgödsel. Denna 

Figur 1 Antropogena utsläpp av näringsämnen. 

Källa: Naturvårdsverket, 2012 
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fosfor kommer från fosfatmalm som är en ändlig resurs, något som ytterligare bidrar till 

intresset av att återföra näringsämnen från avlopp till jordbruksmark (Hjelmqvist et al., 2012). 

1.2 Syfte 
Detta examensarbete görs i samarbete med miljökontoret i Laholms kommun. Det 

huvudsakliga syftet är att bistå Laholms kommun i deras arbete med att införa 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp inom kommunen genom att undersöka vilka 

förutsättningar som finns för kretsloppsanpassning i Laholms kommun. Syftet med 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp är att återanvända näringsämnen vilket leder till ett 

minskat behov av handelsgödsel. Genom kretsloppsanpassningen minskar risken för 

eutrofiering genom att utsläpp av näringsämnen till mark och vatten minskar. 

De frågeställningar som arbetet ska besvara är: 

 Hur fungerar de vanligaste metoderna för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp? 

 Vad finns i avloppsfraktioner? 

 Vad finns det för lagar och regler som berör kretsloppsanpassade enskilda avlopp? 

 Hur arbetar andra kommuner med kretsloppsanpassade enskilda avlopp? 

 Vilka förvaltningar och nämnder berörs av kretsloppsanpassning av enskilda avlopp 

inom Laholms kommun? 

 Vilka förutsättningar finns för avsättning av avloppsfraktioner i Laholms kommun? 

 Vad anser livsmedelsföretagen som lantbrukarna i Laholms kommun har avtal med 

om spridning av avloppsfraktioner? 

 Vilka förutsättningar finns att få fastighetsägare i Laholms kommun att installera 

kretsloppsanpassade enskilda avlopp? 

1.2.1 Avgränsningar 
Införandet av kretsloppsanpassade enskilda avlopp är förknippat med många olika typer av 

kostnader både för kommun och för fastighetsägare. Eftersom kostnaderna varierar kraftigt 

beroende på omständigheterna så hade det varit en mycket tidskrävande process att få fram de 

rätta kostnaderna. Vi har därför valt att avgränsa arbetet från ekonomiska aspekter. Arbetet tar 

inte heller upp kommunalt avloppsslam i någon större utsträckning då arbetet behandlar 

enskilda avlopp. 

2 Metod 
Examensarbetet innehåller en litteratursammanställning. Litteratursammanställningen bygger 

främst på rapporter och artiklar utgivna av myndigheter då vi anser denna litteratur vara 

pålitlig och relevant. Många av källorna har hittats genom enkla internetsökningar. Sökord 

som använts är; kretsloppsanpassning, enskilda avlopp, klosettvatten, urinseparering, 

eutrophication och urine. Sökningar har också skett via myndigheters hemsidor såsom 

naturvårdsverket och havs- och vattenmyndigheten. Litteratursammanställningen ger 

grundläggande kunskap inom området för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp. 
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Ett flertal kommuner har kontaktats för att ge oss en uppfattning om hur andra kommuner 

arbetar med kretsloppsanpassade enskilda avlopp. Vissa valdes ut på grund av dess likheter 

med Laholms kommun rent storleksmässigt. Andra valdes ut på grund av att de har ett 

uppmärksammat kretsloppsarbete. Femton kommuner kontaktades först via telefon. Fem av 

dessa kommuner hade ett kretsloppsarbete och fick därför en enkät skickad till sig via e-post, 

se bilaga 1. 

För att kretsloppsanpassning av enskilda avlopp ska kunna genomföras så krävs det mark som 

är tillgänglig för avsättning av avloppsfraktioner. Därför har lantbrukare i Laholms kommun 

kontaktats. Femton lantbrukare valdes ut av Laholms kommun, dessa var lantbrukare med 

omfattande växtodling inom kommunen. Ett brev skickades först ut till lantbrukarna med 

information om examensarbetet, se bilaga 2, och en broschyr som vi gjort om återföring av 

avloppsfraktioner, se bilaga 3. Ett par veckor senare genomfördes telefonintervjuer med 

lantbrukarna. Det framkom då att tre av lantbrukarna driver sina verksamheter tillsammans 

vilket gjorde att en av dessa lantbrukare svarade för alla tre. Därför deltog endast tretton 

lantbrukare i intervjuerna. Lantbrukarna fick bland annat svara på följande frågor: 

 Vilken typ av produktion har du? 

 Har du kravmärk eller ekologisk produktion? 

 Vad är din åsikt angående spridning av avloppsfraktioner på jordbruksmark? 

 Kan du tänka dig att ta emot avloppsfraktioner för spridning på din mark? 

 Vad skulle krävas för att du skulle kunna tänka dig ta emot avloppsfraktioner? 

 Skulle du ha möjlighet att lagra till exempel urin för hygienisering innan spridning? 

3 Resultat 

3.1 Litteratursammanställning 

3.1.1 Nulägesbeskrivning 
Idag finns det ungefär 4500 enskilda avlopp i Laholms kommun, antalet enskilda avlopp är 

relativt konstant då det inte byggs så många nya. Reningsmetoderna för avloppsvattnet från de 

enskilda avloppen varierar i kommunen. En relativt stor del av avloppen har en 

slamavskiljning efterföljt av stenkista eller sjunkbrunn, här sker i stort sett ingen rening alls av 

avloppsvattnet. Andra reningsmetoder är slamavskiljning med efterföljande biodamm, 

infiltration eller markbädd. I kommunen finns också ett fåtal minireningsverk. Av de 4500 

enskilda avlopp som finns i Laholms kommun idag uppskattas att runt 40 procent är i dåligt 

skick och kommer behöva åtgärdas de närmaste åren (Fransson, 2013). 

SITA är anlitad av Laholms kommun för att tömma slammet från slamavskiljarna. Detta slam 

fraktas till Ängstorps reningsverk där det behandlas i rötkammare. Den största delen av det 

behandlade slammet används sedan till anläggningsjord (Fransson, 2013). 

År 2010 räknade man i Laholms kommun med att de tre största kommunala reningsverken 

(utav nio totalt) släpper ut ungefär 900 kg fosfor per år efter rening. De enskilda 
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avloppsanläggningar som i stort sett saknar rening av avloppsvattnet beräknades vid samma 

tidpunkt att stå för ett utsläpp av cirka 2500 kg fosfor per år. Utöver dessa enskilda 

avloppsanläggningar finns ett antal till där reningen av näringsämnen, bland annat fosfor, inte 

anses vara god nog och därför bidrar med ännu mer fosfor till vattendrag. Trots att dessa 

siffror inte redovisar den totala mängden fosfor som släpps ut från enskilda och kommunala 

avlopp kan man se att de enskilda avloppen bidrar med en stor del fosfor till vattendrag. Detta 

kan bland annat bero på det stora antalet enskilda avlopp samt den höga graden av 

undermåliga avloppsanläggningar i Laholms kommun (Laholms kommun, 2010). 

I Laholms kommun finns ett antal sjöar och vattendrag som inte uppnår god ekologisk status 

bland annat på grund av för höga halter näringsämnen. För att inte förorena yt- och 

grundvatten och för att uppnå god ekologisk status krävs bland annat att reningen av 

avloppsvatten från enskilda avlopp är tillräcklig. Naturvårdsverkets allmänna råd om små 

avloppsanordningar för hushållsspillvatten anger vilken reningsgrad som bör uppnås för 

enskilda avlopp beroende på olika skyddsnivåer för hälso- och miljöskydd. Det finns normal 

och hög skyddsnivå. I Laholm bedöms nivån för hälsoskydd i varje enskilt fall. Skyddsnivån 

för miljöskydd bedöms enligt lokala riktlinjer där avloppsanläggningar som ligger inom 50 

meter från vattenområden, områden som är känsliga för näringspåverkan och vissa andra 

skyddsvärda områden omfattas av hög skyddsnivå gällande miljöskydd. År 2010 uppskattades 

att cirka 400 enskilda avloppsanläggningar ligger inom områden med hög skyddsnivå. Senast 

år 2015 ska dessa avloppsanläggningar inventeras och åtgärdas. Fastighetsägaren har ett år på 

sig att åtgärda avloppsanläggningen från det att den inventerats. Fram till år 2015 ska 

dessutom fastighetsägare med undermåliga avloppsanläggningar inom områden med normal 

skyddsnivå informeras om gällande krav för avloppsanläggningar. Dessa har tre år på sig att 

åtgärda avloppsanläggningen från det att ärendet initierats (Laholms kommun, 2010). 

Då Laholms kommun inte har arbetat med frågan kring kretsloppsanpassning i någon större 

utsträckning finns det idag i stort sett inga kretsloppsanpassade enskilda avlopp i kommunen. 

Det finns cirka tio avlopp där man kompletterat reningen med fosforfällor. Kommunen kan 

idag inte heller bistå med hantering av filtermaterialet från fosforfällorna utan det är 

fastighetsägarna som själva får ta hand om detta. I kommunen finns också ett fåtal 

urinsorterande toaletter men även här är det fastighetsägaren som får ta hand om urinen 

eftersom kommunen inte har något system för hämtning och behandling av urinfraktioner 

(Fransson, 2013). 
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3.1.2 Metoder för kretsloppsanpassning 

3.1.2.1 Urinsorterande system 

Återföring av näringsämnen från 

urinfraktioner innebär att urin och fekalier 

separeras vid toalettbesök och endast 

urinen används som gödningsmedel. Den 

fraktion som innehåller störst mängd 

näringsämnen i form av kväve, fosfor och 

kalium är urin vilket gör urinen lämplig att 

använda som gödningsmedel, se figur 2 

(Hjelmqvist et al., 2012). 

För att kunna separera urin från fekalier 

krävs urinsorterande toaletter som består av en 

främre del för urin och en bakre del för 

fekalier. Det finns urinsorterande torrtoaletter och vattenspolande toaletter. Torrtoaletten är ett 

bra alternativ exempelvis i fritidshus där det inte finns indraget vatten. Det vanligaste 

alternativet vid åretruntboende är den urinsorterande vattenspolande toaletten där urinen leds 

med ca 0,1-0,3 l vatten vid spolning. Det är viktigt att så lite vatten som möjligt används vid 

spolning för att urinblandningen ska bli så koncentrerad som möjligt. En minskning av 

vattenförbrukningen är en positiv sidoeffekt av installation av urinsorterande toaletter 

(Hjelmqvist et al., 2012).  

Urinblandningen leds till en uppsamlingstank belägen exempelvis i källaren eller nedgrävd på 

tomten. Det är viktigt att uppsamlingstanken är sluten för att minska andelen kväve som 

förloras genom att ammoniak avges till luften (Stintzing et al., 2001). 

Om tanken är nedgrävd så måste den vara det till ett frostfritt djup. Blandningen kan också 

ledas via ett ledningssystem till en uppsamlingstank gemensam för flera hushåll. Övrigt 

avloppsvatten från toaletten såsom fekalier och toalettpapper renas tillsammans med bad-, 

dusch- och tvättvattnet (BDT-vattnet) i hushållets avloppsreningsanläggning. Denna metod 

kräver därför dubbla ledningssystem och innehav av urinsorterande toaletter (Hjelmqvist et 

al., 2012). 

Urinsorterande avloppssystem installeras med fördel i samband med nybyggnation eller vid 

renovering av våtutrymmet. Detta eftersom ombyggnation krävs på grund av de dubbla 

ledningssystemen. Det urinsorterande avloppssystemet kombineras ofta med en markbädd 

med slamavskiljare (Avloppsguiden, 2013). 

Tömning av uppsamlingstanken bör ske en till två gånger per år på grund av främst två 

anledningar. Dels för att möjliggöra en tillräcklig lagringstid hos mottagaren utan att ny 

urinblandning tillsätts och dels för att minska antalet transporter. Tömningsfordon kan behöva 

genomgå noggrann rening innan hämtning för att minska risken för kontaminering av 

Figur 2 Näringsinnehåll i BDT-vatten, fekalier och urin. 

Källa: Hjelmqvist et al., 2012 
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urinblandningen om fordonet används för andra ändamål och därför är det fördelaktigt med så 

få hämtningar som möjligt (Hjelmqvist et al., 2012). 

3.1.2.1.1 Hygienisering 

Urin är en ren fraktion men det finns alltid en risk att urinblandningen förorenats av fekalier 

och patogener (Hjelmqvist et al., 2012). Innan urinblandningen kan spridas ska den därför 

hygieniseras vilket görs enklast genom lagring (Hjelmqvist et al., 2012). Hög temperatur, högt 

pH, hög kvävekoncentration och lång lagringstid är förhållanden som främjar reduktionen av 

patogener (Stintzing et al., 2001). 

Genom lagring omvandlas urean i urinen till ammonium och ammoniak (Naturvårdsverket, 

2002). Höga halter av ammoniak leder till ökat pH vilket oskadliggör patogener (Hjelmqvist 

et al., 2012). Lagring av urinfraktionen måste ske i slutna tankar eftersom ammoniaken annars 

avgår som gas (Hjelmqvist et al., 2012). Nödvändig lagringstid varierar beroende på 

temperatur, där en högre temperatur påskyndar hygieniseringen, samt på vilken typ av gröda 

som ska bevattnas med urinblandningen (Hjelmqvist et al., 2012). Kan man säkerställa att pH 

är minst 8,8 och kvävehalten minst 1g/L så har naturvårdsverket rekommendationer på 

lagringstid, se tabell 1 (Naturvårdsverket, 2002). Vid lagring av urinen vid minst 4°C i minst 

sex månader kan urinen användas som gödningsmedel till alla fodergrödor och 

livsmedelsgrödor med undantag för grönsaker för färsk konsumtion (Balmér et al., 2002). Vid 

lagring i 20°C i minst sex månader kan urinen användas till samtliga grödor (Stintzing et al., 

2001). 

Tabell 1 Rekommenderad lagringstid för urin. Källa: Naturvårdsverket, 2002 

Lagrings-

temperatur 

Lagringstid Eventuella patogener 

i urinblandningen 

efter lagring 

Rekommenderade 

grödor 

4°C ≥ 1 månad Virus, protozoer Livsmedelgrödor som 

processas 

4°C ≥ 6 månader Virus Livsmedelgrödor som 

processas, fodergrödor 

20°C ≥ 1 månad Virus Livsmedelgrödor som 

processas, fodergrödor 

20°C ≥ 6 månader Troligen inga Samtliga 

 

Lagringstankarna kan med fördel placeras i närheten av urinblandningens mottagare. I vissa 

fall kan befintlig lagringstank hos mottagaren användas om sådan finns. Viktigt att poängtera 

är att urinblandningen under lagringstiden inte får tillföras ny urinblandning utan tömningar 

måste planeras så att det alltid finns en tom lagringstank (Hjelmqvist et al., 2012). 

Urinfraktioner kan även användas i mindre omfattning för att gödsla i sin trädgård. Det krävs 

en yta på minst 40-50 m
2
 per person för att kunna sprida all urin. Urinen behöver inte 

behandlas innan spridning men det bör gå minst en månad mellan spridning och eventuell 

skörd (Avloppsguiden, 2013). 
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3.1.2.2 Klosettvattensorterande system 

Ett alternativ för kretsloppsanpassat avlopp är att använda sig av klosettvattensorterande 

system. Detta innebär att toalettavfallet (urin, fekalier, toalettpapper och spolvatten) samlas 

upp i en sluten tank för att sedan hygieniseras och spridas ut på jordbruksmark. För att de 

behandlingstekniker som finns för klosettvatten ska fungera behöver klosettvattnet vara så 

koncentrerat som möjligt. Därför krävs en snålspolande toalett och numera finns det ett antal 

olika vakuumtoaletter som har extremt små spolvolymer. Dessa toaletter använder bara vatten 

för sköljning av toalettskålen och själva spolningen sker genom att vakuum aktiveras några 

sekunder precis vid spolning. Vakuumenheten placeras vid huset eller vid uppsamlingstanken 

och vakuumsystemet kräver täta ledningar. Olika modeller har olika tekniska krav gällande 

till exempel fall i ledningar, avstånd mellan tank och toalett, typ av tank och elanvändning. 

Små spolvattenvolymer kan även uppnås med extremt snålspolande urinsorterande toaletter 

(Hjelmqvist et al., 2012).  

För ett klosettvattensorterande system krävs ett separat rörsystem för toalettavloppet. Detta 

för att hålla klosettvattnet skilt från BDT-vattnet som renas separat till exempel i befintlig 

infiltrationsanläggning (Hjelmqvist et al., 2012). 

När klosettvattensorterande system används för enskilda hus placeras tanken i anslutning till 

huset på en plats som gör det möjligt att tömma tanken. Den slutna tanken dimensioneras efter 

vilken toalett som används och vilken nyttjandegrad man har (Avloppsguiden, 2013).  

Om klosettvattensorterande system används som ett gemensamt system vid spridd bebyggelse 

är det lämpligast att toalettavfallet samlas upp vid varje hus samtidigt som det övriga 

avloppsvattnet kan hanteras gemensamt (Hjelmqvist et al., 2012).  

Tömning av tanken sker ungefär en gång om året och kan ske med samma tömningsfordon 

som för tömning av slam från slamavskiljare. Klosettvattnet levereras till en 

behandlingsanläggning. Tömningen bör dokumenteras för att kunna kvalitetssäkras med 

certifieringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp SPCR 178 (Hjelmqvist et al., 2012). 

3.1.2.2.1 Hygienisering 

Hygienisering av klosettvatten är en mycket mer komplicerad process än för urin, detta 

eftersom fekalierna gör att klosettvattnet får en mycket sämre hygienisk kvalitet med mer 

patogener jämfört med urin (Jönsson et al., 2004). Hygieniseringen av klosettvatten kräver 

därför en tekniskt mer komplicerad behandling på särskilda anläggningar (Hjelmqvist et al., 

2012). 

I Naturvårdsverkets förslag till förordning för användning av avloppsfraktioner finns krav på 

smittskydd. Dessa kan användas som riktlinjer för att uppnå tillräckligt hygieniserade 

fraktioner. Behandlingsmetoderna för avloppsfraktioner delas upp i klass A, B och C. De 

avloppsfraktioner som har behandlats enligt klass A ska efter hygienisering innehålla mindre 

än tusen Enterokocker per gram torrsubstans (TS). Alla avloppsfraktioner oberoende av 

behandlingsklass ska också uppfylla kraven att salmonella är frånvarande i 25 gram våtvikt 

och det finns mindre än tusen E.coli-bakterier per gram TS (Naturvårdsverket, 2010).  
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Det finns idag ett antal olika metoder för hygienisering av klosettvatten och anläggningen för 

detta placeras, utformas och dimensioneras efter de lokala förutsättningar som råder. 

Anläggningen bör placeras på en plats med närhet till både avloppsfraktionens källa, mark där 

spridning kommer att ske och till den enhet som ska sköta anläggningen för att minska 

transporterna. Det bör även finnas ett skyddsavstånd till befintlig bebyggelse för att minska 

risken för olägenheter för människor (Hjelmqvist et al., 2012). 

En metod för hygienisering av klosettvatten är våtkompostering. Klosettvattnet hygieniseras 

då genom att temperaturen höjs under komposteringsprocessen. Sjukdomsspridande bakterier 

dör dels på grund av den höga temperaturen och dels av att det sker en höjning av pH. 

Behandlingstiden beror på temperaturen, ju högre temperatur desto kortare behandlingstid. En 

förutsättning för våtkompostering är att klosettvattnet har ett tillräckligt högt energiinnehåll, 

alltså att det inte är för utspätt eftersom den önskade temperaturhöjningen då uteblir vilket 

leder till en mindre intensiv komposteringsprocess. För att våtkompostering ska kunna 

användas krävs därför en torrsubstanshalt på minst tre procent och detta är svårt att uppnå 

även med extremt små spolvattenvolymer. I de allra flesta fall behövs det därför tillsättas ett 

komplementmaterial till klosettvattnet (Andersson, 2011).  

En annan metod för att hygienisera klosettvattnet är att höja pH kraftigt. Detta kan ske genom 

att tillsätta kalk, pH-värdet ska då vara minst 12 i allt material. Ett problem med kalk är dock 

att hanteringen kan leda till arbetsmiljöproblem på grund av damm. Dessutom bildas 

utfällningar vilket gör att det kan vara svårt att få en jämn spridning av kalken. För att höja 

pH-värdet kan istället urea eller ammoniak tillsättas. Detta är toxiskt för mikroorganismer och 

den höjning av pH som samtidigt sker verkar på samma sätt som tillsatsen av kalk. Urea kan 

tillsättas till klosettvattnet till exempel i en gödselbrunn men någon typ av omrörning krävs 

för att inblandningen ska bli bra. Ett annat alternativ skulle kunna vara att tillsätta urea till den 

slutna tanken direkt efter tömning. Eftersom tanken sedan successivt fylls och klosettvattnet 

kommer i kontakt med urean direkt minskar behovet av omrörning och det mesta av 

klosettvattnet kommer vara hygieniserat när det töms i gödselbrunnen på 

behandlingsanläggningen. Andelen urea som behöver tillsättas beror på vilket pH-värde 

fraktionen som ska behandlas har eftersom de har olika buffertförmåga (Andersson, 2011). 

Lagringstiden vid ureahygienisering styrs av ureakoncentration och temperatur (Hjelmqvist et 

al., 2012). Ureahygienisering är inte så beroende av torrsubstanshalt och därför krävs inte 

inblandning av andra material. En nackdel kan dock vara att pH höjningen kan öka 

kväveförlusterna vid spridning om inte rätt spridningsteknik används. Ureahygienisering kan 

även kombineras med andra hygieniseringsmetoder till exempel våtkompostering (Hjelmqvist 

et al., 2012).  

Klosettvatten kan även hygieniseras genom rötning i biogasanläggning. Att bygga en 

biogasanläggning för att enbart behandla klosettvatten och latrin är varken ekonomiskt eller 

praktiskt rimligt eftersom att torrsubstanshalten i fraktioner från enskilda avlopp är för låg. 

Hygieniseringen kräver också hög temperatur vilket försämrar gasutbytet. För att höja 

torrsubstanshalten skulle ett alternativ kunna vara att blanda klosettvattnet med biogödsel 

såsom matavfall. Att blanda avloppsfraktioner med biogödsel kan dock bli ett problem då 

avloppsfraktioner inte är tillåtna enligt certifieringssystemet för biogödsel och inblandningen 
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av klosettvatten gör också att rötresterna inte får spridas inom ekologiskt lantbruk. Ett 

alternativ kan istället vara att blanda avloppsfraktionerna (i detta fall klosettvattnet) med 

slammet från kommunala reningsverk (Andersson, 2011).  

Även långtidslagring kan användas som hygieniseringsmetod för klosettvatten. 

Avloppsfraktionen lagras då i minst sex månader. Detta är dock en väldigt osäker 

hygieniseringsmetod för klosettvatten och är därför inte godkänd enligt SPCR 178 

(Andersson, 2011).   

3.1.2.3 Avloppsslam från slamavskiljare 

Avloppsslam innehåller störst mängd fosfor men desto mindre mängd av övriga 

näringsämnen, se figur 3 (Hjelmqvist et al., 2012).  Den stora mängden fosfor beror på att 

fosforn i stor mängd fälls ut och hamnar i slammet (Albertsson, 2012). Innehållet av 

ammoniumkväve och kalium är lågt på grund av att dessa ämnen i stor utsträckning inte 

hamnar i slammet (Albertsson, 2012). 

Näringsämnena i avloppsslam förekommer i en mindre växttillgänglig form jämfört med i de 

sorterande systemen, se figur 4. Dessutom är spridningsförlusterna, alltså den del av näringen 

Figur 3 Näringsinnehåll för avloppsfraktioner  

Källa: Hjelmqvist et al., 2012 

Figur 4 Växttillgänglighetsgrad för avloppsfraktioner 

Källa: Hjelmqvist et al., 2012 
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som förloras vid spridningstillfället, för avloppsslam cirka 25 procent vilket är fem gånger 

större än för de sorterade systemen som beräknas vara cirka 5 procent. Dessa nackdelar med 

användning av avloppsslam för återföring gör att användning av urinfraktioner eller 

klosettvatten ofta ses som ett bättre alternativ (Hjelmqvist et al., 2012). 

Hushåll som har små mängder avloppsvatten kan sprida obehandlat BDT-vatten eftersom 

detta vatten oftast innehåller relativt små mängder smittoämnen. Detta är främst en lösning 

där slambilen har långt eller svårt att köra (Hjelmqvist et al., 2012). 

3.1.2.4 Övriga metoder för kretsloppsanpassning 

I Sverige är urinsorterande och klosettvattensorterande system de dominerande för 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp men det finns några andra alternativ (Hjelmqvist et 

al., 2012).  

3.1.2.4.1 Fosforfällor 

Ett alternativ för återföring av näring från enskilda avlopp är att använda sig av en fosforfälla. 

Avloppsvattnet går då genom en slamavskiljare och biologisk rening, vanligtvis en markbädd, 

som sedan följs av en fosforfälla bestående av ett fosforbindande material som oftast är 

kalkbaserat. Fosforfällorna utgörs av en filterbrunn som fylls med en filtersäck eller 

filtermaterial i lösvikt. Markbädden måste ha en tät botten för att vattnet ska gå igenom 

fosforfällan istället för att infiltreras vidare ner i marken direkt från markbädden. Fosforn 

binds till filtermaterialet och på grund av att kalk har så högt pH så behövs ingen 

hygienisering av filtermaterialet. Större delen av den fosforn som fångas upp är 

växttillgänglig och kan därför spridas som gödningsmedel (Andersson, 2011).  

Det fosforbindande materialet i fosforfällor behöver bytas efter ett till tre år. Hur tömningen 

sker beror på vilket filtermaterial som används. Filtermaterial i lösvikt töms med slamsugbil. I 

samband med tömningen ska nytt filtermaterial fyllas på, det krävs då en truck eller en traktor 

för att lyfta det nya materialet på plats. Filtermaterial i filtersäck töms genom att en kranbil 

lyfter ur säcken (Avfall Sverige, 2012). 

Filtermaterialet från fosforfällor kan användas som kalknings- och gödselmedel på åkermark. 

Filtermaterialet bör torka i cirka en vecka efter tömning innan det sprids ut men ingen 

ytterligare behandling krävs. Materialet kan spridas med vanliga fastgödselspridare. 

Filtermaterialet bör främst ses som ett kalkningsmedel och doseringen beror därför på 

markens egenskaper och kalkningsbehov, därför kan ibland fosforgivan bli mycket låg. 

Filtermaterialet kan också spridas på den egna fastigheten men det krävs dispens från 

kommunen för att själv få omhänderta materialet (Avfall Sverige, 2012). 

En nackdel med fosforfällor är att de endast fångar upp fosfor och inte andra näringsämnen, 

det kan därför diskuteras hur bra dessa är ur ett kretsloppsperspektiv. Det är också många 

kommuner som anser att markbädd med fosforfälla inte ger tillräckligt bra rening av kväve 

(Andersson, 2011). 
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3.1.2.4.2 Mulltoalett och multrum 

Även mulltoalett eller multrum kan användas för att uppnå kretslopp. I multrum samlas 

avfallet (urin, fekalier och toalettpapper) i en stor behållare under toaletten där det bryts ner 

biologiskt. Mulltoaletten har en mindre behållare där avfallet samlas upp och bryts ner. För att 

påskynda nedbrytningen till mull sker omröring av avfallet i behållaren i intervaller. Det sker 

också en regelbunden tillsats av strö och dessutom har man oftast ett värmeelement och en 

fläkt för att kontrollera fuktigheten. Den mull som bildas kan sedan spridas ut som gödsel, om 

man ska använda mullet på odlad mark krävs efterkompostering i latrinkompost. Man måste 

söka tillstånd hos kommunen för att själv få ta hand om latrinen på fastigheten 

(Avloppsguiden, 2012). 

3.1.2.4.3 Kemfällt slam 

Ett annat sätt som kan ge en form av kretsloppsanpassning är att kombinera kemisk fällning 

med markbädd eller infiltration. Fällningskemikalie tillsätts då till ledningssystemet i huset 

eller vid slamavskiljaren. Den kemiska fällningen sker sedan i slamavskiljaren där fosfor fälls 

ut innan vattnet leds vidare till reningsanläggningen. Med denna metod bildas mer slam vilket 

kräver större slamavskiljare eller att tömning av slamavskiljaren sker oftare. Fosforn fastnar i 

slammet som kan återföras på jordbruksmark (Avloppsguiden, 2012).  

Fosforn i slammet från kemisk fällning är bunden till järn eller aluminium vilket gör att den 

inte är lika växttillgänglig som i urin eller klosettvatten. Detsamma gäller för 

minireningsverk. Minireningsverk har ungefär samma typ av rening som kommunala 

reningsverk men anläggningen är mindre. Också här fastnar fosforn i slammet som kan 

återvinnas. På grund av att fosforn har en lägre växttillgänglighet och att slammet inte är 

speciellt intressant för lantbruket är möjligheterna till kretsloppsanpassning små med 

minireningsverk och kemisk fällning. Ibland kan dock slammet från minireningsverk 

komposteras och spridas på den egna marken om kommunen tillåter detta (Andersson, 2011). 

3.1.3 Humanurin och klosettvatten som gödningsmedel 
Marken förlorar ständigt näring genom att vatten drar näring med sig vid regn och skörd av 

grödor (Naturvårdsverket, 2013a). Om inte förlorad näring ersätts så utarmas marken på 

näringsämnen vilket leder till minskad växtlighet och därmed sämre skörd (Naturvårdsverket, 

2013a). De näringsämnen som behövs tillföras marken i störst mängd inom jordbruket är 

kväve, fosfor och kalium (Balmér et al., 2002). 

Det näringsämne som grödor kräver i störst mängd är kväve. Kväve behövs för tillväxt och 

ger kraftiga och färgrika växter, detta för att kväve ingår i proteiner och nukleinsyror. Kväve i 

handelsgödsel framställs genom produktion av ammoniak. Det är en energikrävande process 

som kräver ca 34 MJ per kg kväve. Kväve finns det rikligt av både i luften och i jordskorpan 

(Balmér et al., 2002). 

Fosfor är nödvändigt för växters fotosyntes och respiration. Den fosfor vi använder till 

handelsgödsel bildas från fosfatmalm som är en ändlig resurs. Fosfatmalm bryts i gruvor eller 

dagbrott (Balmér et al., 2002). Jordens fosfatreserver är koncentrerade till ett fåtal länder där 

Västsahara/Marocko, Kina och USA står för största delen (de Bruijne et al., 2009). USA:s 
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Tabell 3 Tungmetallinnehåll i urin och klosettvatten 

Källa: Giers, 2007 

reserver beräknas ta slut inom 30 år och övriga inom 75-100 år. Utvinningen av fosfat 

beräknas redan om tjugo år vara mindre än efterfrågan. Fosfor kan inte framställas på andra 

sätt än genom brytning men det kan återanvändas (Balmér et al., 2002). 

Kalium är ett viktigt näringsämne som gynnar växternas ämnesomsättning. Kalium finns 

under marken och hittas i regel när man letar efter olja. Kalium framställs från kaliummalm 

och stora mängder avfall bildas vid framställningen som i många fall släpps ut i havet (Balmér 

et al., 2002). 

3.1.3.1 Vad finns i fraktionerna? 

3.1.3.1.1 Näringsämnen  

Hos vuxna människor lagras inte kalium, 

fosfor eller kväve i kroppen. Kroppen tar upp 

energin i maten och lämnar ifrån sig näring 

genom urin och fekalier. Störst mängd 

näringsämnen finns i urinen, se figur 2 sidan 

6. Innehållet av näringsämnen i urin och 

fekalier varierar beroende på kost (Stintzing 

et al., 2001). Tabell 2 visar ungefärligt näringsinnehåll per person och år i urin, fekalier och 

BDT-vatten. 

Förhållandet mellan kväve, fosfor och kalium i urinen motsvarar ungefär behovet hos 

spannmålsgrödor även om urinens sammansättning varierar. Urinen är något fosforsvagt 

beräknat på kvävebasis, vilket innebär att urinen är något kväverikare än vad som krävs av ett 

gödningsmedel (Stintzing et al., 2001). 

3.1.3.1.2 Tungmetaller 

Urin och fekalier innehåller också 

förutom kalium, fosfor och kväve andra 

mikronäringsämnen och tungmetaller, se 

tabell 3. Urin innehåller normalt mycket 

låga koncentrationer av tungmetaller. 

Fekalier innehåller högre halter av 

tungmetaller eftersom de tungmetaller vi 

får i oss via födan passerar kroppen och 

utsöndras med fekalierna, trots det 

innehåller även fekalier endast små 

mängder tungmetaller (Hjelmqvist et al., 

2012). 

Avloppsledningar som innehåller metaller kan påverka fraktionernas metallhalt vilket är mest 

uppenbart då kopparledning används vilket är den huvudsakliga källan till koppar i 

fraktionerna. Därför bör ledningar av plast användas. Tungmetallinnehåll i förhållande till 

fosformängd har visat sig vara lägre för urinfraktioner och klosettvatten jämfört med 

kvalitetssäkrat slam från kommunala reningsverk som använts inom lantbruket (Giers, 2007). 

Tabell 2 Näringsinnehåll per person och år  

Källa: Balmér et al., 2002 

  Urin Fekalier BDT-vatten 

Massa (kg) 550 40 40 000 

N (g) 4 015 548 234 

P (g) 365 183 182 

K (g) 1 100 400 1 000 

 Urin Klosettvatten 

 mg/kg TS  mg/kg P mg/kg TS mg/kg P 

Ag 0,14 2,5 <0,94 <37 

Cd 0,066 1,22 0,26 9,25 

Cr <3,02 52 3,05 110 

Cu 19 355 72 2650 

Hg 0,030 0,53 0,425 18,4 

Ni 4,5 78 5 170 

Pb 3,9 67 <4,9 <185 

Zn 31 545 240 8350 
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I Sverige finns endast ett gränsvärde för tungmetaller i gödselmedel. Detta säger att man inte 

får saluföra eller överlåta gödselmedel som innehåller högre halt kadmium än 100 mg per kilo 

fosfor. Utöver detta finns inga lagstadgade gränsvärden för tungmetaller i gödselmedel eller i 

mark som används för odling. Om man däremot producerar KRAV-godkända produkter finns 

regler med gränser för hur mycket tungmetaller som får spridas till åkermark. 

Naturvårdsverket har just nu ett regeringsuppdrag där de tittar på säker återföring av fosfor 

och ska lämna förslag på lagstiftning med gränsvärden för olika gödselmedel. Uppdraget ska 

redovisas under augusti 2013 (Eskilsson, 2013). 

3.1.3.1.3 Smittoämnen 

Patogener hittar man främst i fekalierna i form av bakterier och virus som kan orsaka 

sjukdomar. Vanligast förekommande är koliforma bakterier som utgör 20-33 procent av 

fekalievikten. Hygienisering ska ske av fekalierna men även av urinen då denna kan ha 

kontaminerats av fekalier vid separeringen (Hjelmqvist et al., 2012). Av försiktighetsskäl bör 

man undvika att använda urin och fekalier från områden där utsöndring av patogener och 

läkemedelsrester är ovanligt höga såsom från sjukhus eller ålderdomshem (Stintzing et al., 

2001). 

3.1.3.1.4 Läkemedelsrester 

Läkemedelsrester som inte tas upp av kroppen utsöndras till största del genom urinen 

(Hjelmqvist et al., 2012). Lättnedbrytbara läkemedel kan brytas ner vid hygienisering. Risken 

för miljö- och hälsoeffekter på grund av läkemedelsrester vid användning av urin som 

gödningsmedel är små. Riskerna beräknas vara större vid användning av fekalier och slam 

som gödningsmedel då organiska miljögifter lämnar kroppen som fekalier snarare än som urin 

(Socialstyrelsen, 2001). 

Läkemedelsrester finns i såväl humanurin som i urin från djur. En risk med läkemedelsrester i 

såväl djur- som humanurin är skadliga effekter på markbiologin (Hjelmqvist et al., 2012). 

Markens mikroliv kan påverkas negativt av antibiotika och växter kan bli svagare om 

antibiotika tillförs jorden (Degaardt, 2004). Antibiotikaresistenta bakterier har hittats på 

åkermark gödslad med djurgödsel (Degaardt, 2004). 

Det krävs att läkemedelsresterna i gödningsmedlet läcker från åkern till dricksvatten eller tas 

upp i växter för att människans hälsa ska påverkas negativt av spridningen (Hjelmqvist et al., 

2012). Växter kan ta upp mindre molekyler såsom vissa metaller och antibiotikor men de 

flesta organiska föreningar tros inte kunna ta sig in i växten (Degaardt, 2004). Växter har 

också ett försvarssystem som bryter ner vissa skadliga ämnen (Degaardt, 2004).  

Mer forskning om läkemedelsrester i miljön krävs för att svara på exakt vilka effekter 

spridning av urin och fekalier från människor har (Socialstyrelsen, 2001). 

3.1.3.2 Jämförelse med djururin 

Humanurin liknar på många sätt djururin. Att använda humanurin som gödningsmedel finns 

det endast begränsade erfarenheter av, däremot finns det många likheter mellan att använda 

humanurin och använda djururin som är väl beprövat som gödningsmedel (Stintzing et al., 

2001). 
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Tabell 4 Näringsinnehåll i human- och djururin  

Källa: Stinzing et al., 2001 

 

 Djururin används i stor 

omfattning som gödselmedel 

och då framförallt urin från 

nöt och där cirka 2,3 miljoner 

ton hanteras varje år. 

Humanurin innehåller mer 

kväve och fosfor än svin- och 

nöturin som istället innehåller 

mer kalium, se tabell 4 (Stintzing et al., 2001). 

Näringsämnena i humanurin är i hög grad växttillgängliga, se figur 4 sidan 10. 85-90 procent 

av kvävet och 95-100 procent av fosforn förekommer i mineralisk form (ammonium, 

ammoniak och fosfat) vilket gör att humanurin är ett snabbverkande gödningsmedel jämfört 

med stallgödsel som har näringen organiskt bunden (Stintzing et al., 2001).  

Stallgödsel innehåller högre koncentration av hormoner än humangödsel. Humangödsel 

innehåller däremot ett större urval av olika typer av läkemedelsrester (Hjelmqvist et al., 

2012). 

Försök med gödsling med svinurin kombinerat med handelsgödsel i vårkorn har gjorts där 

skörden i många fall blev lika stor eller större än gödsling med enbart handelsgödsel. 

Spridning på våren ger generellt högre skörd än spridning i växande gröda. I försök med 

humanurin som enda kvävekälla motsvarade skörden 80-85 procent av vad samma mängd 

handelsgödsel producerade (Stintzing & Rodhe, 2000). 

3.1.3.3 Återföring av fraktioner 

Urin är lätt att återföra till jordbruksmark då den kan spridas med vanliga spridare för 

flytgödsel det vill säga bredspridning med spridarplatta eller bandspridning med 

släpslangsramp. Spridning med bandspridare ger högre precision och mindre vindpåverkan än 

spridning med bredspridare (Stintzing & Rodhe, 2000). 

Eftersom urinen är kväverik så sker en viss ammoniakavgång vid hantering av urinen (Balmér 

et al., 2002). Den största ammoniakförlusten sker i samband med spridningen och beräknas 

till cirka fem procent (Balmér et al., 2002). Spridning med bandspridare ger ofta lägre 

ammoniakförluster än vid spridning med bredspridning (Stintzing & Rodhe, 2000). 

Förlusterna blir också mindre vid spridning i svalt och fuktigt väder (Albertsson, 2012). 

Bäst effekt vid spridning av all flytgödsel och urin fås vid spridning på våren eller i växande 

gröda. Spridning på hösten ska helst undvikas eftersom kväveutnyttjandet då är sämre 

(Albertsson, 2012). 

Vid användning av urin som gödselmedel utgår man från grödans behov av näring samt 

koncentrationen av urin, något som kan variera beroende på mängd spolvatten som använts 

(Hjelmqvist et al., 2012). Urinblandningen ska spridas nära marken och jorden ska blandas 

om snarast för att undvika lukt och ammoniakförluster (Hjelmqvist et al., 2012). Vid 

 Kväve 

(kg/ton) 

Fosfor 

(kg/ton) 

Kalium 

(kg/ton) 

Humanurin, färsk 3,1 0,39 1,1 

Humanurin, tank 3,3 0,31 0,89 

Svinurin 0,63 0,07 0,95 

Nöturin 1,7 0,04 3,0 
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Tabell 5 Reduktionsnivå av näringsämnen för enskilda avlopp  

Källa: NFS 2006:7 

 

spridning av växtnäring ska alltid spridningen ske jämnt och i rätt mängd (Stintzing & Rodhe, 

2000). 

Vid användning av klosettvatten som gödningsmedel kan samma utrustning användas som för 

spridning av andra gödselfraktioner. För rätt dosering bör näringsinnehållet analyseras innan 

spridning (Hjelmqvist et al., 2012). 

3.1.4 Lagar och regler 
Utsläpp av avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet och regleras därför i miljöbalken 

(Hjelmqvist et al., 2012). Bestämmelser om avloppshantering finns i SFS 1998:808 

miljöbalkens 9 kap. och i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Förutom dessa bestämmelser om miljöfarlig verksamhet finns andra paragrafer i 

miljöbalken som kan sättas i samband med enskilda avlopp. I miljöbalken finns ett tydligt 

stöd för kretslopp som bland annat kan ses i 1 kap. 1§ 2st. 5p. där det står att ”Miljöbalken 

ska tillämpas så att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 

råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”. Även i miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler (2 kap.), där det finns ett flertal paragrafer som gäller vid arbetet med 

avloppssystem, finns krav på resurshushållning. Detta kan ses i 2 kap. 5§ där det anges att 

”alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi 

samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.” Att återföra näringsämnen 

från enskilda avlopp är därför ett viktigt steg för att uppnå kravet på resurshushållning men i 

miljöbalken 2 kap. 7§ anges att kraven i 2 kap. 2-5§§ ska ställas om det inte medför orimliga 

åtgärder. En rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt fall där man tar hänsyn till 

miljönyttan som kan uppnås jämfört med kostnader för åtgärden. 

Det finns inga särskilda föreskrifter för enskilda avlopp utan det regleras bara av miljöbalken 

men naturvårdsverket har gett ut Naturvårdsverkets allmänna råd om små 

avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 2006:7). De allmänna råden ställer krav på 

avloppsanläggningars funktion men inte på vilken teknik som ska används. De allmänna 

råden för små avloppsanläggningar gäller för anläggningar upp till 25 personekvivalenter och 

anger bland annat vilka krav som bör ställas på avloppsanläggningar med avseende på både 

hälsoskydd och miljöskydd. Bland annat anges hur hög reduktion av näringsämnen som 

avloppsanordningen kan 

förväntas uppnå beroende på 

om hög eller normal 

skyddsnivå för miljöskydd 

råder, se tabell 5. Hög 

skyddsnivå bör gälla till 

exempel i områden som 

skyddas enligt 7 kap. i 

miljöbalken, om recipienten 

eller omgivning är känslig eller där utsläpp av renat avloppsvatten sker direkt till dike eller till 

känsligt ytvatten. Naturvårdsverket anser i de allmänna råden att krav ska ställas på att 

avloppsanordningar möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner och andra 

restprodukter. Vidare bör kommunen skapa förutsättningar för att hushållsavfall som utgörs 

 Skyddsnivå avseende 

miljöskydd 

Normal Hög 

Reduktion av organiska 

ämnen (mätt som BOD7) 

90 % 90 % 

Reduktion av fosfor (tot-P) 70 % 90 % 

Reduktion av kväve (tot-N) - 50 % 
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av avloppsfraktioner nyttiggörs till exempel genom att inrätta ett system för insamling, 

behandling, lagring och överlåtelse till jordbrukare.  

Allmänna råd är inte bindande utan är myndigheters generella rekommendationer och 

tolkningar av miljöbalken och dess föreskrifter. De krav som ställs på kretslopp får inte vara 

orimliga till exempel ska det ej vara alltför kostsamt och hänsyn ska tas till om det finns 

förutsättningar att på lång sikt nyttiggöra avloppsfraktionerna. På grund av 

rimlighetsavvägningen har krav på kretslopp idag främst ställts vid nybyggnation eller 

nyinstallation av toalett eftersom den ombyggnation som krävs för sorterande system kan bli 

alltför kostsam (Hjelmqvist et al., 2012).  

Avfallsfraktioner från enskilda avlopp räknas som hushållsavfall och därför är kommunen 

ansvarig för att transportera bort och omhänderta avloppsfraktionerna. Enligt miljöbalkens 15 

kap. 8§ ska kommunerna se till att hushållsavfallet transporteras till behandlingsanläggning, 

bortskaffas eller återvinns. Fastighetsägaren kan själv ta hand om sitt avfall om det kan göras 

på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö. För att få ta hand om det egna 

avfallet krävs dispens från kommunen. Varje kommun måste ha en avfallsplan enligt 

miljöbalken 15 kap. 11§, i denna bör man ha med planeringen för att skapa 

kretsloppsanpassning av avloppsfraktioner (Hjelmqvist et al., 2012). 

Vid återföring av avloppsfraktionerna till produktiv mark finns det ingen särskild reglering för 

spridningen av urin eller behandlat klosettvatten. Idag är det istället bara avloppsslam som 

regleras av en särskild lagstiftning genom Föreskrift (SNFS 1994:2) om skydd för miljön, 

särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. I Jordbruksverkets Föreskrift (SJVFS 

2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring finns dock regler om bland annat 

spridningstid och gränser för tillförda mänger vad gäller stallgödsel och andra organiska 

gödselmedel, dessa regler och råd kan användas även för avloppsfraktioner. Det finns också 

bestämmelser för användningen av avloppsfraktioner inom ekologiskt jordbruk genom EEG 

förordning 834/2007. Enligt denna förordning får spridning av avloppsfraktioner inte ske 

inom ekologisk produktion (Hjelmqvist et al., 2012). 

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag till förordning för användningen av avloppsfraktioner. 

Syftet med förordningen är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sätt som 

hindrar skada på mark, vatten, vegetation, djur och människor, samtidigt som användandet 

ska främja en hållbar utveckling. Förslaget gäller för alla avloppsfraktioner och omfattar 

spridning och användning på skogs-, åker- och betesmark. Förordningen omfattar dock inte 

avloppsfraktioner som används på den egna fastigheten. I förordningsförslaget finns bland 

annat gränsvärden för innehållet av metaller i avloppsfraktioner, krav på provtagning, krav på 

smittskydd och krav på dokumentation. Det finns också restriktioner för hur de olika 

avloppsfraktionerna får användas beroende på hur de hygieniserats (Naturvårdsverket, 2010). 

Förslaget till förordning fanns med när Naturvårdsverket redovisade en uppdatering av 

”Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp”. Såväl den ursprungliga rapporten som 

uppdateringen gjordes på uppdrag av regeringen i syfte att öka återanvändningen av fosfor. 

Förslaget till förordning har varit ute på remiss men inget ytterligare arbete med detta förslag 

har sedan gjorts. Naturvårdsverket har nu fått ett nytt regeringsuppdrag om hållbar återföring 
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av fosfor. I detta uppdrag är det inte bara avloppsfraktioner som berörs utan en kartläggning 

av alla olika fosforresurser i samhället ska göras för att se var det finns möjlighet till 

återföring. I detta regeringsuppdrag ska åter igen ett förslag till förordning finnas med. 

Förordningen ska innehålla kvalitetskrav för att möjliggöra spridning av bland annat 

avloppsfraktioner (Naturvårdsverket, 2013b).  

3.1.4.1 Miljökvalitetsmål 

I Sverige finns det 16 stycken miljökvalitetsmål, dessa beskriver det tillstånd i den svenska 

miljön som ska uppnås med miljöarbete. Syftet med miljökvalitetsmålen är att ge en tydlig 

struktur för miljöarbetet och en systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Flera av 

miljökvalitetsmålen och dess delmål berör enskilda avlopp och är även relevanta för 

kretsloppsanpassning av avloppssystem (Regeringen, 2013).  

Eftersom kretsloppsanpassning av enskilda avlopp kan minska utsläppen av näringsämnen 

och andra ämnen som kan förorena grundvatten så kan kretsloppsanpassningen bidrar till att 

uppfylla miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning” och ”Grundvatten av god kvalitet”. 

Detsamma gäller för miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”, att samla upp 

näringsämnen från enskilda avlopp gör att mindre mängder näringsämnen kan nå sjöar och 

vattendrag vilket bidrar till att sjöar och vattendrag kan uppnå god ekologisk status 

(Hjelmqvist et al., 2012). 

Vid brytning av fosfor, bland annat till handelsgödsel, frisätts den toxiska tungmetallen 

kadmium. Att återföra näringsämnen från enskilda avlopp till jordbruksmark kan minska 

behovet av handelsgödsel och då minskar även mängden ny kadmium i omlopp. På så sätt 

bidrar kretsloppsanpassade enskilda avlopp till miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” (Palmér 

Rivera et al., 2012).  

En stark koppling till kretsloppsanpassning av avloppssystem kan ses i målet ”God bebyggd 

miljö” där det finns ett delmål som anger att senast år 2015 ska minst 60 procent av 

fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till 

åkermark. Miljökvalitetsmålen är inte rättsligt bindande men de kan användas för att stärka 

argumenten för utvecklingen av till exempel kretsloppsanpassning av enskilda avlopp 

eftersom detta arbete kan bidrar till att uppnå målen. Kommunen kan även hänvisa till 

miljökvalitetsmålen för att i enskilda ärenden motivera myndighetsbeslut till exempel 

gällande tillstånd för enskilda avlopp (Hjelmqvist et al., 2012). 

3.1.5 Certifiering av avloppsfraktioner 
Att öka förtroendet för avloppsfraktioner hos mottagare, livsmedelsföretag, konsumenter och 

övriga aktörer är ett viktigt steg för att det ska bli mer accepterat att sprida avloppsfraktioner 

(Hjelmqvist et al., 2012).  

Det finns redan certifieringssystem för kompost, biogödsel och avloppsslam. Vid 

certifieringen av biogödsel och kompost är det inte tillåtet med avloppsfraktioner. REVAQ 

som är certifieringssystemet för avloppsslam riktar sig till större reningsverk, vanligtvis 

kommunala sådana. Därför finns det sedan 1 januari 2013 ett certifieringssystem för 

fraktioner från små avloppssystem, SPCR 178. Certifieringen är frivillig och syftet är att 
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kunna uppnå slutanvändarens krav på en kvalitetssäkrad och spårbar produkt (SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, 2012).  

Certifiering av avloppsfraktioner är viktigt för att livsmedelsindustrin ska få en säkerhet så att 

de kan behålla kundernas förtroende. Avloppsfraktioner från enskilda avlopp har ett lägre 

innehåll av tungmetaller och andra föroreningar än till exempel slam från kommunala 

reningsverk och därför är SPCR 178 ett enklare certifieringssystem än certifieringarna för 

avloppsslam och biogödsel (Palm & Richert Stintzing, 2009).  

Certifieringssystemet SPCR 178 tillåter både osorterade avloppsfraktioner från maximalt 50 

personekvivalenter och sorterade avloppsfraktioner, för dessa finns ingen övre gräns. 

Exempel på avloppsfraktioner som är sorterade är urin och klosettvatten. De osorterade 

avloppsfraktionerna som är tillåtna är slam från kemisk fällning av blandat hushållsspillvatten 

eller från minireningsverk och filtermaterial för avskiljning av växtnäring. Slam från 

slamavskiljare omfattas inte av certifieringssystemet trots att detta är den fraktion från små 

avloppsanordningar som är vanligast idag. Anledningen är att näringsinnehållet i detta slam är 

för lågt jämfört med innehållet av oönskade ämnen och är därför inte prioriterat för återföring 

till jordbruk (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2012).  

SPCR 178 har fokus på att verksamheten genomförs på ett strukturerat och systematiskt sätt 

samt att spårbarhet och hög kvalitet uppnås i den praktiska hanteringen. Avloppsfraktionerna 

ska också uppfylla specificerade krav. Några exempel på krav för certifiering är bland annat 

att certifierade avloppsfraktioner inte får transporteras i samma fordon som obehandlade eller 

ej certifierade utan att tanken hygieniserats innan. Hygieniseringen av avloppsfraktionerna ska 

ske genom vissa bestämda behandlingsmetoder och fraktionerna ska efter hygienisering 

uppfylla krav enligt följande; innehåll av Enterokocker < 1000/g TS, Salmonella frånvarande 

i 25 gram våtvikt och innehåll av E.coli < 1000/g TS. De behandlingsmetoder som är tillåtna 

är termisk torkning, pastörisering, termofil rötning och våtkompostering samt kalkbehandling 

med osläckt kalk. Andra hygieniseringsmetoder än de som är angivna i SPCR 178, till 

exempel behandling med urea, kan tillåtas om det finns dokumenterat att kraven för 

Enterokocker, E.coli och Salmonella uppnås. En expertgrupp avgör vilka behandlingsmetoder 

som kan godkännas. För urin finns krav på lagring med olika temperatur och lagringstid 

beroende på användningsområde, se tabell 1 sidan 7. Avloppsprodukterna får maximalt ha 

kvoten 25 mg Cd/kg P, detta gäller fram till år 2019. Från år 2020 kommer kraven höjas så att 

den maximala kvoten är 17 mg Cd/kg P. Avloppsprodukten ska ha en innehållsförteckning 

där bland annat ursprung, behandling och sammansättning ska anges. För alla steg ska finnas 

dokumenterade rutiner, det ska även finnas dokumentation av transport, behandling och 

analyser för att kunna bevisa att kraven för certifieringen är uppfyllda (SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, 2012).  

3.1.6 Styrmedel 
Styrmedel kan användas för att påverka människor och deras handlingar. De kan behövas för 

att undermåliga enskilda avloppsanläggningar ska åtgärdas och kretsloppsanpassas. Styrmedel 

kan rikta sig till olika aktörer och olika faser inom arbetet med kretsloppsanpassning såsom 

planering, införande och drift. Styrmedel kan användas både som ”morot” och ”piska” vilket 
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innebär att kommunen dels kan ställa krav på och dels kan belöna vissa åtgärder. Styrmedel 

kan delas upp i juridiska, ekonomiska, planeringsmässiga och informationsmässiga samt i 

nationella och regionala styrmedel (Hjelmqvist et al, 2012) 

Att anlägga nya avloppssystem är ofta så kostsamt att det inte räcker med positiva styrmedel 

för att få fastighetsägare att installera ett nytt avloppssystem. Ställer man krav på en 

avloppsanläggning så är det bra att förstärka kraven med positiva incitament och att undvika 

negativa incitament (Palmér Rivera et al., 2012). 

Vid arbete med kretsloppsanpassade enskilda avlopp kan med fördel ett flertal styrmedel 

användas, här presenteras de styrmedel som kan vara aktuella för Laholms kommun. 

3.1.6.1 Juridiska 

3.1.6.1.1 Miljöbalken 

Krav kan ställas på enskilda avloppsanläggningar enligt miljöbalken kap. 1 och 2. I 1 kap. 1 § 

står att ”Miljöbalken ska tillämpas så att återanvändning och återvinning liksom annan 

hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”. En 

kommun har däremot inte genom detta givits rätten att ställa krav på vilken teknik som 

används utan endast på anläggningens funktion. Ställda krav ska också enligt miljöbalken 2 

kap. 7 § vara skäliga vilket innebär att kostnaden ska vara rimlig i förhållande till nyttan 

(Palmér Rivera et al., 2012). 

3.1.6.1.2 Detaljplanering 

Detaljplaner reglerar bebyggelse och är juridiskt bindande. Vatten och avlopp ska regleras i 

en detaljplan. I detaljplanen kan kommunen reglera krav på snålspolande toalett och förbud 

mot installation av WC i området. Kommunen kan också anpassa lokalisering av byggnader 

och avloppsanläggningar i området för att underlätta för tömning och borttransport av 

avloppsfraktioner. Detaljplaner är också det enda sättet för kommunen att ställa krav på 

gemensamhetsanläggningar. I ett område som inte är detaljplanlagt ställs de avgörande kraven 

vid bygglov (Palmér Rivera et al., 2012). 

3.1.6.1.3 Policy 

Kommunen kan upprätta en policy till stöd för handläggning av enskilda ärenden. Policyn bör 

syfta till kretslopp utifrån funktionskrav och kan till exempel innehålla krav på återföring av 

minst 50 procent fosfor alternativt 25 procent av samtliga näringsämnen (N, P, K) som 

exempelvis Västerviks kommuns policy gör. En policy är ett bra sätt att säkerställa att 

kommunen handlägger ärenden enhetligt samtidigt som den upplyser fastighetsägare om vilka 

krav som ställs på en avloppslösning (Hjelmqvist et al, 2012). 

3.1.6.1.4 Avfallsplan och föreskrifter 

Enligt avfallsförordningen (2011:927) 75 § får kommunen meddela föreskrifter om hantering 

av hushållsavfall. I kommunen ska det också finnas en upprättad avfallsplan med en 

beskrivning av kommunens avfallshantering. Denna riktar sig till privatpersoner men också 

till verksamheter och då även kommunens egen verksamhet. Avfallsplanen ska också 

innehålla mål och krav från regering och riksdag samt kommunens egna mål. Här finns 
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möjlighet att formulera mål som beskriver hur avloppsfraktioner från enskilda avlopp ska 

hanteras och återföras (Hjelmqvist et al, 2012). 

3.1.6.1.5 Vattenskyddsområde 

Kommunen eller länsstyrelsen kan besluta om vattenskyddsområde för att skydda en grund- 

eller ytvattentillgång som för närvarande används eller kan antas komma att användas som 

vattentäkt. Vattentäkten kan skyddas genom förbud mot infiltration av hushållsspillvatten och 

förbudet kan utformas så att utsläpp av toalettavfall endast får ske till sluten tank vilket 

skyddar vattentäkten samt skapar förutsättningar för återföring av näringsämnen (Hjelmqvist 

et al, 2012). 

3.1.6.2 Ekonomiska 

3.1.6.2.1 Föreskrifter om taxor 

Föreskrifter om taxor för avfallshantering kan meddelas av kommunen enligt miljöbalken 27 

kap. 4-6 §§. Detta kan gälla insamling, transport, återvinning och bortskaffande. Taxorna kan 

användas som ett styrmedel genom att återanvändning görs ekonomiskt fördelaktigt. Avgifter 

får högst täcka nödvändiga kostnader för renhållningen vilket innebär att man inte kan höja 

taxorna för mindre miljövänliga alternativ utan endast sänka eller ta bort taxorna för de 

alternativ man vill främja (Hjelmqvist et al, 2012). 

3.1.6.2.2 Ersättning till mottagaren 

För att avloppsfraktionerna ska kunna avsättas krävs att det finns en mottagare. Då 

avloppsfraktioner inte alltid är efterfrågade på marknaden så krävs ett styrmedel för att hitta 

en mottagare. Att erbjuda fri frakt och att inleda ett problemfritt samarbete kan göra att 

intresset ökar. Mottagaren kan också användas som entreprenör och få betalt för utförda 

tjänster såsom hämtning och lagring (Hjelmqvist et al, 2012). 

3.1.6.3 Informationsmässiga 

Information används för att försöka övertyga människor att frivilligt ändra beteende. Det är 

inget starkt styrmedel i sig men däremot viktigt då information tillsammans med andra 

styrmedel kan väcka intresse för kretsloppsanpassning. Information kan exempelvis användas 

för att öka acceptans för avloppsfraktioner hos lantbrukare och få fastighetsägare att välja 

källsorterande system (Hjelmqvist et al, 2012). 

Information kan ges på olika sätt för att nå ut till så många som möjligt; 

 En webbsida kan upprättas med information om enskilda avlopp. 

 Broschyrer kan delas ut till fastighetsägare med information om hur man går tillväga 

för att planera sitt avlopp. 

 Kommunen kan installera demonstrationsanläggningar där människor kan prova den 

lite annorlunda toaletten. 

 Informationsträffar eller mässor kan hållas där både fastighetsägare och lantbrukare 

kan möta entreprenörer och leverantörer (Palmér Rivera et al., 2012). 
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3.1.6.4 Planeringsmässiga 

Att planera kan ge bättre förutsättningar och göra det lättare för aktörerna. Planeringen berör 

områden såsom avfallsplanering, översiktsplanering, detaljplanering, VA-planering och även 

tillsynsplanering där fokus kan läggas på tillsyn av enskilda avlopp. En drivkraft kan skapas 

genom att de olika aktörerna får delta i planeringsstadiet och påverka avloppssystemets 

utformning. De kan därmed känna sig delaktiga i arbetet och få en positiv inställning 

(Hjelmqvist et al, 2012).  

3.1.7 LOVA-bidrag 
Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt 

hos länsstyrelsen, så kallade LOVA-bidrag. Regeringen har beslutat om bidraget som syftar 

till att bevara, skydda och förbättra havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Bidraget ska 

uppmuntra till åtgärder för att minska läckaget av näringsämnen till vatten för att komma 

tillrätta med övergödningen. Projekt som beviljas bidrag ska minska mängden utsläpp av 

kväve och fosfor till kuster och hav vilket till exempel kan ske genom åtgärder som berör 

orsaker, planering och skötsel. Åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig 

att genomföra kan inte ges bidrag, bara om åtgärden svarar mot högre krav än vad som kan 

sägas följa av lagen eller författningen. Inte heller åtgärder som påbörjats kan ges bidrag. Alla 

projekt som beviljats bidrag ska följas upp och utvärderas (Naturvårdsverket, 2013c). 

Under 2011 kom det in 30 ansökningar till Länsstyrelsen i Halland varav 24 beviljades. 

Halmstad kommun fick till exempel 215 000 kronor att göra en förstudie om 

kretsloppsanpassning av små avlopp. Ett flertal avloppsföreningar har också fått bidrag till att 

ansluta fastigheter till det kommunala avloppsnätet. Totalt delades 4 721 881 kronor ut i 

LOVA-bidrag i Hallands län under 2011 (Länsstyrelsen Hallands län, 2013). 

3.2 Ansvarsfördelning i Laholms kommun 
I arbetet med kretsloppsanpassning av enskilda avlopp berörs ett flertal aktörer, dels 

fastighetsägare som är producent av avloppsfraktionerna och dels de som är mottagare av 

fraktionerna till exempel lantbrukare. Det är också flera olika nämnder och förvaltningar inom 

kommunen som berörs och ansvarar för arbetet. För att få ett fungerande kretsloppsarbete i 

kommunen måste dessa nämnder och förvaltningar samarbeta och avsätta tid och resurser. Det 

är därför viktigt att kretsloppsarbetet är politiskt förankrat i flera olika nämnder (Hjelmqvist et 

al., 2012). 

3.2.1 Kommunfullmäktige 
Eftersom arbetet med kretsloppsanpassning berör så många förvaltningar och nämnder bör 

kommunfullmäktige fatta en del strategiska beslut i frågan. Till exempel kan man ha en 

övergripande målsättning i kommunen om att näring från enskilda avlopp ska återföras till 

jordbruksmark i så stor utsträckning som möjligt. Det är kommunfullmäktige som beslutar om 

att anta till exempel renhållningstaxor, avfallsplanen, avfallsföreskrifter och översiktsplaner. 

Dessa dokument bör på olika sätt användas för att styra mot kretsloppsanpassade 

avloppslösningar (Palmér Rivera et al., 2012). 
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3.2.2 Miljökontoret och miljö- och byggnadsnämnden 
Miljökontoret har ansvar för att besluta om tillstånd för enskilda avlopp. De ansvarar också 

för tillsynen av enskilda avlopp. Det är miljökontoret tillsammans med miljö- och 

byggnadsnämnden som kan ställa krav på enskilda avloppsanläggningar genom till exempel 

kretsloppspolicy och riktlinjer för enskilda avlopp. Det är vanligtvis miljökontoret som 

arbetar fram förslag till riktlinjer och policy, miljö- och byggnadsnämnden beslutar sedan om 

policy och riktlinjer ska antas (Laholms kommun, 2013). 

För att avloppsanläggningar som inte uppfyller kraven ska upptäckas och åtgärdas är det 

viktigt att tillsynen av de enskilda avloppen sker regelbundet. För att få fastighetsägare att 

byta till kretsloppsanpassade avloppslösningar är det viktigt att informera om 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp, ofta är det miljökontoret som ansvarar för att ge ut 

denna information (Palmér Rivera et al., 2012).  

3.2.3 Samhällsbyggnadskontoret 
I bygglov och detaljplan kan kommunen redogöra för vilka krav som ställs på vatten och 

avlopp. Det är samhällsbyggnadskontoret i Laholms kommun som handlägger 

bygglovsärenden. Tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden ansvarar de också för 

översikts- och detaljplanering (Laholms kommun, 2013).  

I översiktsplanen ska kommunen ange hur man planerar att uppfylla miljökvalitetsnormer för 

till exempel vatten. Att arbeta med kretsloppsanpassning av enskilda avlopp kan vara en del i 

detta. I översiktsplanen kan kommunen också redogöra för i vilka områden som det är extra 

viktigt att förbättra enskilda avlopp (Palmér Rivera et al., 2012).   

3.2.4 Teknik- och servicekontoret och servicenämnden 
Teknik- och servicekontoret hanterar avfallsfrågor. Eftersom avloppsfraktioner är 

hushållsavfall är det teknik- och servicekontoret som ska sköta borttransport och 

omhändertagande av avloppsfraktionerna. Idag anlitas SITA av Laholms kommun för att 

utföra slamtömning. Det är servicenämnden som är den ansvariga nämnden och det är därför 

de som ansvarar för bland annat avfallsfrågor och de tar även fram förslagen till avfallsplan 

och avfallsförordning (Laholms kommun, 2013).  

I Kommunens avfallsarbete bör det ingå att skapa ett system för återföring av 

avloppsfraktioner. I detta arbete är det också viktigt att se över hur man kan lösa hanteringen 

av fraktionerna så att det finns möjlighet att uppfylla de krav som ställs vid certifiering av 

avloppsfraktioner från små avloppsanordningar. I avfallsplanen kan det även finnas ett 

övergripande mål om återföring av avloppsfraktioner från enskilda avlopp till produktiv mark 

(Palmér Rivera et al., 2012).  

I Laholms kommun jobbar man just nu med att ta fram en ny avfallsplan. Det är en 

tjänstemannagrupp från miljökontoret och teknik- och servicekontoret som arbetar med detta, 

servicenämnden styr arbetet och kommunfullmäktige beslutar om avfallsplanen ska antas. 

Frågan om på vilket sätt som kretsloppsanpassning av enskilda avlopp och återföring av 

avloppsfraktioner kan tas med i den nya avfallsplanen har diskuterats men inga beslut har 

ännu tagits. Helena Johansson (2013a) är renhållningsansvarig i Laholms kommun och är en 
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av de tjänstemän som nu arbetar med framtagningen av den nya avfallsplanen. Hon är positiv 

till kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i kommunen men ser en del hinder för 

införandet. Framförallt menar hon att det kan bli problem i början om det endast är ett fåtal 

avlopp som kretsloppsanpassas. Det kan då bli problem att organisera hygienisering och 

återföring av avloppsfraktioner då det inte är lönsamt att hygienisera för små mängder. Det är 

också svårt att få lantbrukare intresserade av att sprida avloppsfraktioner om det endast är små 

mängder. Helena anser även att man måste se över hur man ska få fastighetsägare att 

kretsloppsanpassa sina avlopp då det kan vara kostsamt att bygga om enskilda avlopp. 

Helena Johansson säger också att om det i framtiden skulle bli aktuellt med en 

hygieniseringsanläggning för avloppsfraktioner är det teknik- och servicekontoret tillsammans 

med servicenämnden som kommer ansvara för anläggningen. De kan sköta anläggningen 

själva i kommunen eller anlita en entreprenör som tar hand om anläggningen. 

Teknik- och servicekontoret tillsammans med servicenämnden ansvarar också för de 

fastigheter som ägs av Laholms kommun (Laholms kommun, 2013). För att kommunen ska 

föregå med gott exempel bör man se över möjligheterna att införa kretsloppsanpassade 

avloppslösningar vid kommunala fastigheter (Palmér Rivera et al., 2012). Detta kan vara 

aktuellt till exempel om det finns kommunala fastigheter med enskilda avlopp som inte 

uppfyller de krav som ställs på avloppen och därför behöver åtgärdas. Denna fastighet kan 

sedan användas som demonstrationsanläggning för kretsloppsanpassade avloppsanläggningar 

(Palmér Rivera et al., 2012).  

3.2.5 Laholmsbuktens VA-nämnd  
Laholmsbuktens VA-nämnd är en gemensam nämnd för Laholm och Halmstad kommun. De 

ansvarar för de kommunala reningsverken, den strategiska planeringen av VA-försörjningen 

och för utbyggnad av allmänna VA-anläggningar. I VA-planeringen, som handlar om att se 

över VA-försörjningen, bör frågan om kretslopp ingå. Laholmsbuktens VA-nämnd 

tillsammans med andra förvaltningar bör stå för den övergripande VA-planeringen. 

Laholmsbuktens VA kopplas också till kretsloppsanpassningen av enskilda avlopp eftersom 

att slammet från dessa idag förs till de kommunala reningsverken (Palmér Rivera et al., 2012).  

3.3 Kretsloppsarbete i andra kommuner 
Idag finns det ett antal kommuner som har ett pågående arbete med kretsloppsanpassning av 

enskilda avlopp. Dessa kommuner har erfarenheter som kan vara intressanta att ta del av för 

en kommun som vill införa ett kretsloppsarbete. Nedan beskrivs fem kommuners 

kretsloppsarbete i korthet samt några tips och råd från dessa kommuner.   

3.3.1 Södertälje kommun 
I Södertälje kommun har man arbetat med kretsloppsanpassning av enskilda avlopp sedan år 

2009. Det finns cirka 6000 enskilda avlopp i kommunen varav ungefär två procent idag är 

kretsloppsanpassade. Södertälje kommun ställer krav på att enskilda avlopp ska 

kretsloppsanpassas vid nya eller ändrade avloppsanläggningar men varje fall prövas mot 

miljöbalkens skälighetsprincip. För att få fler att välja kretsloppsanpassning använder man sig 

även av information, framförallt för att visa vilka fördelar som finns med att 
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kretsloppsanpassa sitt enskilda avlopp. Inom Stavbofjärdens avrinningsområde erbjuder man 

även en miljöpremie till 100 fastighetsägare som installerar kretsloppsanpassat avlopp. I 

Södertälje finns möjlighet att återanvända urinfraktioner och klosettvatten. Kommunen har 

både en hygieniseringsanläggning för klosettvatten och lagringsmöjligheter för hygienisering 

av urin. Lagringen av urin och återföring av denna sker på en lantbrukares mark. (Almqvist, 

2013).  

Telge Nät som är Södertälje kommuns VA-huvudman äger hygieniseringsanläggningen för 

klosettvatten och produkten (den hygieniserade avloppsfraktionen). Anläggningen är byggd 

på en lokal lantbrukares mark och driften av anläggningen är utlagd på entreprenad till 

lantbrukaren. Telge Nät kan välja att sälja produkten till lantbrukaren som äger marken där 

anläggningen finns eller till en tredje part. Tömningen och transporten av avloppsfraktionerna 

från fastighet till hygieniseringsanläggning utförs av kommunens entreprenör. Det är 

fastighetsägaren som står för kostnaderna vid installationen av det nya avloppet samt för 

tömningen av den slutna tanken. Hygieniseringsanläggningen finansierades av Telge Nät som 

också fick LOVA-bidrag för upprättandet av anläggningen och utvecklingen av den nya 

hygieniseringsmetoden där våtkompostering och ureahygienisering sker i serie (Calo, 2013). 

Något som upplevdes som ett problem vid arbetet med kretsloppsanpassning av enskilda 

avlopp i Södertälje var att många är negativa till att installera nya typer av toaletter till 

exempel urinsorterande- och vakuumtoaletter. Det blir då svårt att få fastighetsägare att 

kretsloppsanpassa sitt avlopp. De råd Södertälje kommun ger till andra kommuner som vill 

införa kretsloppsanpassade enskilda avlopp är att börja med att se över vilka möjligheter till 

användning av avloppsfraktioner som finns och sedan anpassa det fortsatta arbetet efter detta 

(Almqvist, 2013). 

3.3.2 Västerviks kommun 
Sedan år 1995 har Västerviks kommun jobbat med kretsloppsanpassning av enskilda avlopp. 

Syftet var främst att minska näringsbelastningen på miljön och även att uppnå ett kretslopp av 

näringsämnen. Initiativet till kretsloppsarbetet togs av miljöförvaltningen. Idag finns det cirka 

7000 enskilda avlopp i Västerviks kommun och ungefär 4000 av dessa har WC anslutet, det är 

i dessa potentialen till kretsloppsanpassning finns. Bland de 4000 enskilda avloppen är cirka 

200 kretsloppsanpassade genom urinsorterande system. Det finns även ett tjugotal enskilda 

avloppsanläggningar som kombineras med fosforfälla. Dessutom finns det ungefär 750 slutna 

tankar och arbetet med att återföra denna avloppsfraktion påbörjas under år 2013. Vid 

nybyggnation ställer Västerviks kommun krav på att enskilda avlopp ska vara 

kretsloppsanpassade. Man arbetar även med att informera fastighetsägare med enskilda 

avlopp om kretsloppsanpassning för att få fler att gå över till detta (Fröberg, 2013). 

Västerviks kommun har sedan tio år tillbaka ett samarbete med lantbrukare som mellanlagrar 

och återför urinfraktioner. Lantbrukarna får betalt för hanteringen av urinen. I dagsläget kan 

kommunen inte omhänderta och hygienisera klosettvattnet men arbetet med detta pågår. Även 

här planerar kommunen att hygienisering och återföring ska ske genom samarbete med 

lantbrukare. Tömning och transport av urin och klosettvatten utförs av kommunens 

entreprenörer. Fastighetsägarna står själva för installationen av kretsloppsanpassade 
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avloppsanläggningar. Kommunen bekostar tömning och hygienisering genom en taxa där det 

ingår en miljöavgift som går till omhändertagandet av fraktionerna (Fröberg, 2013). 

Västerviks kommun tycker att miljön har förbättrats av kretsloppsanpassningen av enskilda 

avlopp men några exakta mätningar har inte gjorts. Kommunen tycker också att det syns 

tydligt att det säkraste sättet att rena avloppsvattnet från enskilda avlopp, och på så sätt 

minska näringsbelastningen på mark och vatten, är genom källsorterande avloppssystem. Det 

man upplevt som störst hinder för kretsloppsanpassning inom Västerviks kommun är att det är 

svårt att få fastighetsägare att installera ny teknik då detta kan innebära stora kostnader. Ett 

annat problem är också att komma överens med lantbrukare när det gäller återföring av 

fraktion från de slutna tankarna. Västerviks kommun råder andra kommuner som vill arbeta 

med kretsloppsanpassning att ställa höga krav vid nyanläggning av avlopp. De anser också att 

det är viktigt att samråda med lantbrukare för att få ett fungerande samarbete samt att inte 

glömma att olika tekniklösningar passar på olika platser (Fröberg, 2013). 

3.3.3 Halmstad kommun 
I Halmstad kommun finns det ungefär 3500 enskilda avlopp och cirka tio procent av dessa har 

kretsloppsanpassade tekniklösningar. Dessa tekniklösningar är främst uppsamling av 

klosettvatten i sluten tank men det finns även några urinsorterande system. Idag finns dock 

inget system för återföring av avloppsfraktionerna från de enskilda avloppen, istället tas 

fraktionerna omhand i kommunala reningsverk (Cederbrink, 2013).  

I kommunen har man bara jobbat i ungefär ett år med kretsloppsanpassning av enskilda 

avlopp. Initiativtagare till arbetet är miljö- och hälsoskyddskontoret. Anledningarna till att 

man vill jobba med kretsloppsanpassning är flera, bland annat beror det på de krav som finns 

på att kommuner ska jobba med avlopp i kretslopp. Halmstad kommun ser också många 

fördelar med att kretsloppsanpassa enskilda avlopp till exempel genom förbättrat miljö- och 

hälsoskydd och förenklat arbete med enskilda avlopp samt att det är lätt att uppfylla kraven 

för hög skyddsnivå med hjälp av kretsloppsanpassade avloppslösningar. I mars i år beslutade 

Halmstad kommun om nya riktlinjer för enskilda avlopp och i dessa ställs krav på att 

kretsloppsanpassade avloppslösningar alltid ska väljas vid nybyggnation i närheten av 

vattendrag där statusen är sämre än god med avseende på näringsämnen. Riktlinjerna anger 

även att vid nybyggnation i områden med hög skyddsnivå bör kretsloppsanpassade 

avloppslösningar väljas i första hand. Idag finns det i Halmstad kommun inget system för 

återanvändning av avloppsfraktioner från enskilda avlopp men det finns planer på att 

återanvända avloppsfraktionerna när man kommer upp i rimliga volymer. Även om arbetet 

med kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Halmstad kommun ännu är i ett tidigt skede så 

menar man att kretsloppsanpassningen förbättrat miljön eftersom att kraven för hög 

skyddsnivå kan uppnås och mindre kväve och fosfor läcker ut (Cederbrink, 2013).  

De tips och råd som Halmstad kommun kan ge till andra kommuner angående 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp är att först förankra kretsloppskraven politiskt till 

exempel genom att ta med detta i riktlinjerna för enskilda avlopp. Sedan bör man också ha en 

bra dialog med lantbrukarna i kommunen för att kunna utveckla ett bra samarbete med dessa 

(Cederbrink, 2013).  
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3.3.4 Tanums kommun 
I Tanums kommun finns cirka 4500 enskilda avlopp varav cirka 415 är kretsloppsanpassade. 

Kretsloppsanpassade avlopp i form av urinseparering har funnits inom kommunen sedan 1994 

med syfte att öka recirkuleringen av växtnäringsämnen, att bättre hushålla med resurser samt 

att minska miljöpåverkan. Initiativet till införandet kom från lantbrukare i kommunen. I 

kommunen ställs krav på urinseparering vid nybyggnation och nyinstallering av 

vattenspolande toalett, inga andra styrmedel används utöver dessa krav för att uppnå 

kretsloppsanpassning. Fastighetsägaren står för samtliga kostnader som är förknippade med 

kretsloppsanpassningen såsom installation och tömning av tankar (Fagerholm, 2013). 

Urinfraktionerna återförs till odlingsbar mark inom jordbruket och senast volymen mättes var 

2005 och uppgick då till 220 m
3
. Kommunen har ingen hygieniseringsanläggning. 

Lantbrukare inom kommunen tömmer tankarna och urinfraktionerna lagras oftast i 

gödselbrunnar. Kommunen uppger att lantbrukare samarbetar för att de har ett intresse att 

utöka sin inkomstkälla. Det största hindret vid införandet uppges vara fastighetsägares 

misstänksamhet mot nya system och kostnaderna därtill. Tanums tips och råd till en kommun 

som vill införa kretsloppsanpassning av enskilda avlopp är att ha hela kedjan klar innan start, 

till exempel att det finns ett flertal lantbrukare som har intresse av att tömma samt ta emot 

fraktionerna (Fagerholm, 2013). 

3.3.5 Kungsbacka kommun 
Kungsbacka uppskattar att det finns cirka 8000 enskilda avlopp inom kommunen och att cirka 

500 av dessa är kretsloppsanpassade avloppssystem i form av vakuumtoaletter, mulltoaletter, 

förbränningstoaletter och urinseparerande system. Kommunen har sedan 2008 jobbat med att 

införa vakuumsystem och kretsloppsanpassning i områden med hög skyddsnivå på grund av 

Naturvårdsverkets allmänna råd. År 2010 beslutades att det vid nybyggnation ska installeras 

en vakuumtoalett med sluten tank eller torra avloppslösningar. Fraktionerna från 

vakuumtoaletterna kommer framöver att hygieniseras och återföras på jordbruksmark. Det 

pågår just nu en utredning om att bygga en hygieniseringsanläggning för klosettvatten 

(Johansson, 2013b). 

Tömning av tankar görs av ett kommunägt miljöbolag och bekostas av fastighetsägaren, även 

installationer bekostas av fastighetsägaren. Den planerade hygieniseringen kommer bekostas 

av renhållningskollektivet. Det största hindret vid införandet uppges ha varit att 

husleverantörer varit motstridiga till vakuumsystem. Kungsbackas tips och råd till en 

kommun som vill införa kretsloppsanpassning av enskilda avlopp är att införa krav på 

nollutsläpp från WC vid nyinstallation i områden där vattendragen är mycket förorenade och 

inte klarar god ekologisk status. Ett tips är också att använda slutna tankar och uppföra en 

hygieniseringsanläggning (Johansson, 2013b).  

3.4 Avsättningsmöjligheter  
Kretsloppsanpassning av enskilda avlopp förutsätter att det finns mark för avsättning av 

avloppsfraktionerna tillgänglig inom kommunen. Därför har vi varit i kontakt med tretton 

lantbrukare med omfattande växtodling i Laholms kommun. Telefonintervjuer har genomförts 



28 
 

Kan lantbrukare i Laholms kommun 

tänka sig att sprida 

avloppsfraktioner på sin mark? 

Ja 

Nej 

med samtliga lantbrukare med undantag för två som inte hade möjlighet eller intresse av att 

delta. 

Merparten av lantbrukarna visade stort engagemang och hade mycket åsikter de ville 

förmedla under intervjun. De ansåg det viktigt att uppnå kretslopp av näringsämnen och 

tycker därför att återföring av avloppsfraktioner till jordbruksmark är ett intressant ämne. 

Av de elva lantbrukare som intervjuats 

så har sex stycken visat intresse för att 

sprida avloppsfraktioner på sin mark, 

se figur 5. Om spridning av 

avloppsfraktioner skulle bli aktuellt så 

måste dock samtliga avtal granskas så 

att spridningen inte strider mot de krav 

som ställs av lantbrukarens kunder. 

Lantbrukarna kunde under intervjun 

inte svara på exakt vad som står i 

avtalen. Ibland står det inte heller i 

villkoren vad som gäller för humanurin 

och klosettvatten då dessa 

avloppsfraktioner tidigare inte använts i någon större skala inom jordbruket.  

Om återföring av urinfraktioner skulle bli aktuellt så krävs lagringsmöjligheter eftersom urin 

ska lagras minst sex månader för att hygieniseras. Samtliga lantbrukare som kunde tänka sig 

att sprida avloppsfraktioner har tillfrågats om de har möjlighet till lagring. En lantbrukare har 

tomma gödselbrunnar som skulle kunna användas för denna lagring. En annan lantbrukare har 

tillgång till biogasanläggning, något som skulle kunna utnyttjas för hygienisering av 

klosettvatten. En tredje lantbrukare ser det som en möjlighet att vid storskalig återföring av 

urinfraktioner avsätta mark för nya gödselbrunnar till detta ändamål. 

Lantbrukarna anser sig inte behöva någon ekonomisk ersättning för att ta emot 

avloppsfraktioner så länge fraktionerna levereras gratis till lantbrukaren och har ett högt 

näringsinnehåll. Är näringsinnehållet lågt kan flera spridningar eller större mängder krävas 

vilket kan bli ett problem då spridningskostnaderna är höga. Vissa lantbrukare anser också att 

en viss mängd krävs för att det ska vara lönsamt att ta emot fraktionerna. Lantbrukarna kunde 

däremot inte specificera exakt hur stor denna mängd kunde tänkas vara. 

De övriga fem lantbrukarna var av olika anledningar inte intresserade av att ta emot 

avloppsfraktioner. En lantbrukare svarade nej på grund av att denne hade kravmärkt odling 

och krav godkänner inte spridning av avloppsfraktioner. En lantbrukare svarade nej på grund 

av att denne är skeptisk till spridning av avloppsfraktioner på sin egen mark då detta ännu inte 

är så väl beprövat. Lantbrukaren är också rädd att hans verksamhet får dåligt rykte av 

spridningen. Tre lantbrukare svarade nej på grund av att de tror att spridning av 

avloppsfraktioner i dagsläget inte är godkänt enligt avtal med livsmedelsföretag de levererar 

till och övriga kunder. Lantbrukarna har uppgett att de har avtal med Findus, Svenskt Sigill, 

Svensk Mjölk och Estrella. Enligt lantbrukarna är spridning av avloppsfraktioner eventuellt 

Figur 5 Lantbrukares inställning till spridning av 

avloppsfraktioner på den egna marken. 
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inte godkänt i dessa avtal. Samtliga lantbrukare som sagt nej på grund av avtal ställer sig ändå 

positiva till att avloppsfraktioner sprids på jordbruksmark. 

Några av lantbrukarna tror att ett viktigt steg för att avloppsfraktioner ska bli mer accepterat 

som gödningsmedel och godkänt av livsmedelsföretag är att fraktionerna är bevisat rena från 

oönskade ämnen. Dessa tycker därför att certifiering av fraktionerna är bra då det ger en viss 

säkerhet och bevisar att avloppsfraktionerna är av god kvalitet. 

3.4.1 Livsmedelsföretagens kommentarer 
Livsmedelsföretagen som nämnts i intervjuerna har fått svara på vad de har för regler och 

policys angående spridning av avloppsfraktioner. Utöver nedanstående livsmedelsföretag har 

vi försökt nå Estrella och Skånemejerier men utan resultat. 

3.4.1.1 Svenskt Sigill 

Svenskt Sigill menar att de står för rena och säkra kretslopp av näringsämnen till åkermarken.  

Svenskt Sigill har därmed nyligen utformat en restproduktspolicy som säger att källsorterade 

fraktioner som inte är förorenade av avloppsvatten går bra att sprida på åkermark. Det 

förutsätter däremot att fraktionerna är kvalitetssäkrade enligt SPs kvalitetssäkring, SPCR 178 

(Svenskt Sigill, 2013).  

Tidigare har man på Svenskt Sigill tillämpat enskilda godkännanden av spridning av icke 

kvalitetssäkrade fraktioner i form av urin och klosettvatten på jordbruksmark. Detta kommer 

att fortsätta under en övergångsperiod eftersom så få kommuner tillämpar 

certifieringssystemet SPCR 178. Enligt Svenskt Sigill finns inget datum bestämt då dessa 

övergångsregler slutar gälla men producenter som vill använda sig av urin eller klosettvatten 

som gödningsmedel kan vända sig till Svenskt Sigill för godkännande (Richert, 2013). 

3.4.1.2 Findus 

Enligt jordbrukschefen på Findus tar Findus inte avstånd från kretsloppstänkt utan följer 

utvecklingen år för år. All Findus odling är tredjepartscertifierad enligt Svenskt Sigill vilket 

innebär att Svenskt Sigills regler gäller. Ärtor är Findus största produkt i Sverige. På Findus 

checklista för ärtodlare 2013 står att; ”endast hygieniserade, kvalitetssäkrade 

avloppsfraktioner och restprodukter godkända av IP SIGILL, med känt näringsinnehåll och 

garantier vad det gäller dess innehåll av metaller och andra föroreningar, får användas”. Så 

länge dessa krav uppfylls finns inga hinder för spridning av urinfraktioner eller klosettvatten 

(Persson, 2013). 

3.4.1.3 LRF Mjölk 

LRF Mjölk (tidigare Svensk Mjölk) har en policy som förbjuder spridning av kommunalt 

avloppsslam på mjölkgårdar samt i odling av grovfoder och foderbetor till mjölkkor men 

policyn nämner inte förbud mot källsorterade avloppsfraktioner. LRF Mjölk hänvisar till 

mejeriföretagen och Svenskt Sigill för särskilda regler kring spridning av avloppsfraktioner 

(Modin Edman, 2013). Arla följer LRF-mjölks policys i denna fråga och bekräftar att 

återföring av näringsämnen från enskilda avlopp till jordbruksmark inte finns med i någon 

policy (Larsson, 2013). 
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4 Diskussion 
Att skapa kretslopp av näringsämnen och därmed hushålla med resurser är något varje 

kommun bör sträva efter. Införande av kretsloppsanpassade enskilda avlopp bidrar till hållbar 

utveckling genom att skapa ett hållbart samhälle där man inte är lika beroende av industriellt 

framställda gödningsmedel. 

4.1 Val av metod för kretsloppsanpassning 
De olika metoder för kretsloppsanpassning som presenterats i detta arbete har alla för- och 

nackdelar. Olika kommuner har valt att inrikta sig på olika metoder vilket visar att det inte 

finns en metod som är det självklara valet om Laholms kommun ska kretsloppsanpassa 

enskilda avlopp. Kommunen bör inte heller låsa sig vid endast en metod, ibland kan en 

kombination av flera olika vara det bästa alternativet. 

Urinseparering är en av de vanligare metoderna vars fördelar är att hygieniseringsprocessen är 

mycket enkel eftersom urin är en ren fraktion. Detta gör att man får ut ett näringsrikt 

gödningsmedel i förhållande till de resurser som krävs för hygienisering jämfört med 

klosettvatten där hygieniseringsprocessen är mer avancerad men näringsinnehållet lite högre, 

se figur 2 sidan 6. Gemensamt för de båda metoderna är att de kräver ledningssystem för 

toalettavfall som är skilt från BDT-vatten. Detta gör att installation av urin- eller 

klosettvattensorterande system endast är rimligt vid nybyggnation eller omfattande renovering 

av byggnader. Om installation av nya toaletter eller ledningssystem inte är aktuellt kan man 

istället fånga upp fosfor från avloppet med hjälp av en fosforfälla. Detta är en relativt enkel 

metod men eftersom endast fosfor tas upp så kommer problem med utsläpp av övriga 

näringsämnen kvarstå därför kan det diskuteras huruvida denna metod hör hemma bland 

kretsloppsanpassade lösningar (Hjelmqvist et al., 2012). 

4.2 Hinder vid införande 
Att införa kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i en kommun är ett omfattande arbete som 

kan vara förknippat med vissa svårigheter, vilket också har bekräftats av de kommuner som 

intervjuats i detta arbete. 

Ett hinder kan vara att fastighetsägare är skeptiska till att installera kretsloppsanpassade 

toaletter. Både för att dessa fungerar på ett annat sätt jämfört med konventionella 

avloppslösningar och för att installationerna är förenade med kostnader. Laholms kommun 

bör i ett tidigt skede bestämma vilka styrmedel som ska användas för att få fastighetsägare att 

installera de kretsloppsanpassade systemen. 

För att arbetet med kretsloppsanpassning ska fungera krävs att olika parter inom kommunen 

samarbetar. Därför krävs också en fungerande organisation som har en gemensam 

målsättning. Detta bör Laholms kommun ha i åtanke redan då arbetet påbörjas. 

I början när endast ett fåtal kretsloppsanpassade avlopp finns i kommunen kan det vara svårt 

att få till ett fungerande system för hygienisering och avsättning. Detta beror på att det inte är 

ekonomiskt rimligt att bygga en hygieniseringsanläggning för klosettvatten för endast ett fåtal 

fastigheter. Vissa lantbrukare har också påpekat att de inte är intresserade av att ta emot små 
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mängder, detta gäller både urinfraktioner och klosettvatten. Fraktionerna behöver då tas om 

hand på annat sätt. Ett alternativ kan vara att samarbeta med grannkommuner om någon av 

dessa har en hygieniseringsanläggning för klosettvatten, kommunen bör dock vara 

uppmärksam på att transporterna inte blir långa då det kan belasta miljön onödigt mycket. 

Vad gäller urinfraktioner kan kommunen se över om det finns möjlighet för avsättning på den 

egna marken. En sista lösning är att fraktionerna tas omhand på det kommunala reningsverket 

tills volymerna är tillräckligt stora för hygienisering och återföring. 

Idag finns det lagar som reglerar spridningen av gödningsmedel men urin och klosettvatten 

finns inte med i dessa författningar, något som kan bidra till att människor är misstänksamma 

mot spridningen av dessa avloppsfraktioner på åkrarna. Det förordningsförslag som 

Naturvårdsverket just nu jobbar med är därför ett steg i rätt riktning. Lagar som säger hur man 

får använda urin och klosettvatten vid till exempel livsmedelsproduktion kan det leda till att 

avloppsfraktionerna börjar ses som ett accepterat gödningsmedel. 

4.3 Reflektioner 
Under arbetets gång har de personer vi varit i kontakt med ibland misstagit klosettvatten och 

urinfraktioner för avloppsslam. Eftersom avloppsslam länge har varit känt för att innehålla 

oönskade ämnen har denna avloppsfraktion fått dåligt rykte. Detta tillsammans med det 

faktum att urinfraktioner och klosettvatten ganska nyligen börjat användas i större 

utsträckning kan vara en orsak till att många är och har varit negativt inställda till att sprida 

avloppsfraktioner på jordbruksmark. 

Livsmedelsföretagen och livsmedelsorganisationerna ställer krav på vilka typer av 

gödningsmedel som används på de svenska jordbruksmarkerna. De har därför stort inflytande 

över huruvida avloppsfraktioner kan spridas på jordbruksmark eller ej och därmed om 

förutsättningar finns för kretsloppsanpassning. Idag har inte alla livsmedelsföretag tagit 

ställning i frågan om spridning av avloppsfraktioner. Positivt är att några av de stora 

livsmedelsaktörerna, till exempel Svenskt Sigill, numera godkänner spridning av källsorterade 

avloppsfraktioner. Vi tycker slutligen att det är märkligt att EU inte tillåter avloppsfraktioner 

som gödningsmedel vid ekologisk odling eftersom ekologiska odlingar borde föregå med gott 

exempel vad gäller kretsloppstänk. 

4.4 Felkällor 
Somliga enkätsvar som vi fick från kommunerna innehöll otillräckliga svar som inte kunde 

användas i rapporten. Detta är problem som kan uppstå när man använder skriftliga enkäter 

eftersom frågor kan tolkas på olika sätt och man kan inte ställa följdfrågor. Vi bedömde ändå 

att detta var den bästa metoden då de kan behöva hjälpas åt inom kommunen att svara på 

frågorna, de kan också behöva tid på sig för att leta fram vissa uppgifter. Vår förhoppning var 

att kunna se hur kommuner i Laholms storlek arbetar med kretsloppsanpassning men av de 

kommunerna vi kontaktade var det mycket få mindre kommuner som hade ett 

kretsloppsarbete.  
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Mer resurser i form av tid och ekonomiska medel hade krävts för att göra denna förstudie mer 

djupgående, till exempel har Halmstad kommun gjort en grundlig förstudie inom området för 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp som finansierats med hjälp av LOVA-bidrag.  

4.5 Etiska aspekter 
I detta examensarbete har främst rapporter utgivna från myndigheter använts som underlag, 

detta för att ge ett pålitligt resultat. Av hänsyn till lantbrukarna som deltagit i intervjuerna 

redovisas ej deras personuppgifter i detta dokument. 

Kretsloppsanpassning är till vår allas fördel då det leder till en förbättrad vattenmiljö. En 

aspekt som bör nämnas är frågan om de kostnader som fastighetsägaren i samband med 

installationerna av kretsloppsanpassade avlopp får stå för. Detta blir en kostnad som bara en 

liten del av befolkningen drabbas av trots att fastighetsägaren oftast inte har något annat val 

än att ha enskilt avlopp då kommunens avloppsnät inte täcker alla bebyggda områden.  

4.6 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom spridning av urinfraktioner och klosettvatten inte pågått under någon lång period så 

saknas viss forskning inom området. Mer forskning behövs om hur grödor påverkas av 

urinfraktioner och klosettvatten jämfört med de väl beprövade gödningsmedlen, detta gäller 

både avkastning och upptag av oönskade ämnen från avloppsfraktionerna. Det hade även varit 

önskvärt med mer forskning om hur de läkemedel som finns i avloppsfraktionerna påverkar 

mark och vatten, detta är en viktig fråga för att spridningen ska bli mer accepterad. 

5 Slutsats 
De vanligaste metoderna för kretsloppsanpassning är de urinsorterande och 

klosettvattensorterande systemen. Återföring av näringsämnen från urinfraktioner innebär att 

urin och fekalier separeras vid toalettbesöket genom en urinseparerande toalett med en främre 

del för urin och en bakre del för fekalier. Endast urinen används som gödselmedel. 

Urinfraktionen är lätt att hygienisera genom lagring. Det klosettvattensorterande systemet 

innebär att toalettavfallet (urin, fekalier, toalettpapper och spolvatten) samlas upp i en sluten 

tank. Hygienisering av klosettvatten kan ske genom till exempel våtkompostering, 

ureabehandling eller rötning.  

I avloppsfraktioner finns mycket näringsämnen. Kväve, fosfor och kalium är de viktigaste 

näringsämnena och förhållandet mellan dessa i urin motsvarar ungefär behovet hos grödor. 

Urin innehåller mer näringsämnen än fekalier men klosettvatten innehåller störst mängd 

näringsämnen då både urin och fekalier ingår i denna fraktion. Urin och fekalier innehåller 

också tungmetaller. I urin och fekalier finns normalt små mängder tungmetaller, fekalier 

innehåller däremot mer tungmetaller än urin. Även patogener är vanligare i fekalier, och 

därmed i klosettvatten, vilket gör att hygienisering av klosettvatten är en mer komplicerad 

process än hygienisering av urinfraktioner. Hygienisering hjälper också till att bryta ner de 

läkemedelsrester som finns i urin och fekalier. Mer forskning krävs för att man ska vara säker 

på att läkemedelsrester från oss människor inte har negativa effekter vid gödsling med 

avloppsfraktioner. 
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Enskilda avlopp regleras i miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar 

för hushållsspillvatten (NFS 2006:7) finns bland annat rekommendationer gällande den 

reningsgrad som enskilda avlopp bör ha. I de allmänna råden anges även att kommunerna bör 

skapa förutsättningar för att näringsämnen från enskilda avlopp ska kunna nyttiggöras. Det 

finns däremot inga lagar som reglerar återföringen av andra avloppsfraktioner än 

avloppsslam. 

Kommunerna Södertälje, Västervik, Halmstad, Tanum och Kungsbacka har ett pågående 

kretsloppsarbete. De har arbetet olika länge och i varierande omfattning med 

kretsloppsanpassade enskilda avlopp. De flesta kommunerna uppger att det största hindret vid 

införandet varit fastighetsägares negativa inställning till att installera kretsloppsanpassade 

avloppssystem. Ett flertal av kommunerna ställer numera krav på kretsloppsanpassning vid 

nybyggnation. Kommunerna tipsar om att ett bra samarbete med lantbrukare är mycket viktigt 

för att få ett fungerande kretsloppsarbete i kommunen, därför bör dialog med dessa påbörjas 

tidigt i kretsloppsarbetet. 

Förutsättningarna för avsättning av avloppsfraktioner är i Laholms kommun mycket goda då 

sex stycken lantbrukare inom kommunen visat intresse för spridning av avloppsfraktionerna 

på den egna marken. Av de fem lantbrukare som av olika anledningar inte kunde tänka sig 

sprida avloppsfraktionerna på sin mark var flertalet ändå positiva till återföring av 

källsorterade avloppsfraktioner. 

För att kunna skapa kretslopp krävs också att fastighetsägare byter ut sina gamla avlopp till 

nya kretsloppsanpassade lösningar. I nuläget är förutsättningarna för detta i Laholms kommun 

inte de bästa då det idag aldrig ställs några krav på kretsloppsanpassade lösningar. Det är 

därför viktigt att i ett tidigt skede politiskt förankra kretsloppsarbetet och börja ställa krav på 

fastighetsägare. För att underlätta arbetet kan en arbetsgrupp innehållande representanter från 

olika förvaltningar i kommunen skapas, i Laholms kommun är det främst miljökontoret och 

teknik- och servicekontoret samt de ansvariga nämnderna som berörs. Även andra aktörer 

såsom SITA och Laholmsbuktens VA kan delta i arbetsgruppen. För att nå ut till de 

kommuninvånarna som berörs och skapa ett intresse för kretsloppsanpassningen kan en 

informationskampanj genomföras som ett steg mot införandet av kretsloppsanpassade 

enskilda avlopp.  

Livsmedelsföretagen har kommit olika långt vad gäller godkännande av spridning av 

avloppsfraktioner. Svenskt Sigill har utformat en restproduktspolicy som godkänner spridning 

av kvalitetssäkrade källsorterade avloppsfraktioner. Findus odlingar är certifierade av Svenskt 

Sigill vilket innebär att Svenskt Sigills regler gäller även för Findus. Utöver Svenskt Sigills 

regler så har Findus även egna regler. Till exempel ska fraktioner som sprids på ärtodlingar ha 

känt näringsinnehåll och garantier vad gäller metaller och andra föroreningar. LRF mjölk har 

ingen policy som nämner källsorterade avloppsfraktioner utan hänvisar till Svenskt Sigill och 

mejeriföretagen för särskilda regler kring spridning av dessa fraktioner.  
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Bilaga 1 
 

Hej!  

Dessa frågor ställer vi till er för att ni i er kommun på något sätt arbetar med 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp. Vi som frågar heter Lina Johansson och Madelene 

Hammar och vi är studenter på miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Högskolan i Halmstad. 

Vi gör examensarbete i samarbete med Laholms kommun där vi gör en förstudie som 

Laholms kommun kan använda när de påbörjar sitt arbete med att kretsloppsanpassa enskilda 

avlopp inom kommunen. En del i arbetet är att se hur andra kommuner jobbar med 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp. Era svar kommer vara till stor hjälp i vårt arbete och 

ni kommer anges som muntlig källa i uppsatsen. Önskar ni en kopia av uppsatsen när den är 

klar, meddela oss gärna detta. Har ni några frågor så når ni oss här: 

Lina Johansson linajo08@student.hh.se 

Madelene Hammar madham10@student.hh.se 

Stort tack för er hjälp! 

1) Hur många enskilda avlopp finns i kommunen? Hur stor andel av dessa är 

kretsloppsanpassade idag?  

 

2) Hur länge har ni arbetat med kretsloppsanpassade avlopp och vad var ert 

huvudsakliga syfte vid införandet? Vem var initiativtagare? 

 

3) Ställer ni vid några tillfällen krav på kretsloppsanpassning av enskilda avlopp? 

 

4) Används några andra styrmedel utöver krav för att uppnå 

kretsloppsanpassning? 

 

5) Vilka typer av avloppsfraktioner återanvänder ni inom kommunen och hur stor 

andel står varje fraktion för? 

 

6) Har kommunen någon anläggning för omhändertagande av avloppsfraktioner 

t.ex. hygieniseringsanläggning för klosettvatten eller lagringsmöjligheter för 

urinfraktioner? 

 

7) Vem utför tömning av tankarna med fraktionerna? 

 

8) På vems och vilken typ av mark återförs fraktionerna? Vem ansvarar för 

återföringen? 

 

9) Om ni samarbetar med lantbrukare hur har ni fått dessa att samarbeta med er? 

mailto:linajo08@student.hh.se
mailto:madham10@student.hh.se


 
 

 

10) Vem står för de olika kostnaderna som uppkommer i samband med 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp t.ex. tömning, hygienisering, 

installation? 

 

11) Har ni sett någon förbättring i miljön till följd av kretsloppsanpassningen? 

 

12) Vad upplevde ni som det största hindret vid införandet av kretsloppsanpassade 

avlopp och hur löstes det? 

 

13) Vilka tips och råd kan ni ge till en kommun som ska införa kretsloppsanpassning 

av enskilda avlopp? 

 

Vänligen ange era kontaktuppgifter 

Namn: 

Telefon: 



 

 

 
 

 

Laholms kommun 

Miljökontoret 

Postadress: 312 80 Laholm 

Besöksadress: Humlegången 6 

Växel: 0430-150 00 

Fax: 0430-151 99 

www.laholm.se 

miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se 

Detta brev får du för att du är lantbrukare i Laholms kommun med omfattande 

växtodling.  

 

Hej! 

Vi heter Lina Johansson och Madelene Hammar och vi är studenter på miljö- och 

hälsoskyddsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi gör ett examensarbete i samarbete med 

Laholms kommun som handlar om kretsloppsanpassning av enskilda avlopp. Laholms kommun 

vill se över vilka möjligheter det finns för kretsloppsanpassning inom kommunen. Detta är ett 

viktigt steg för att minska läckaget av näringsämnen som bidrar till övergödning bland annat i 

Laholmsbukten. Med kretsloppsanpassning vill man uppnå att näringsämnen från enskilda 

avlopp istället återförs till produktiv mark, vilket förutsätter att det finns mark för avsättning av 

avloppsfraktioner tillgänglig inom kommunen. Därför kontaktar vi nu ett antal lantbrukare i 

Laholms kommun och du är en av de utvalda då du har mer än 100 hektar åkermark inom 

kommunen. 

 

Vi är intresserade av att få veta hur du ställer dig till att sprida avloppsfraktioner från enskilda 

avlopp på din mark. Vi kommer därför att kontakta dig per telefon under första halvan av april 

och hoppas att du vill hjälpa oss genom att ge oss din åsikt. Vi beräknar att samtalet kommer ta 

max 15 minuter. Detta kommer vara till stor hjälp i vårt arbete.  

Vi skickar med ett informationsblad där du kan läsa lite mer om kretsloppsanpassning av 

enskilda avlopp.  

 

Med vänlig hälsning 

Lina Johansson och Madelene Hammar 

 

Har du några frågor? Kontakta oss gärna: 

 

Lina Johansson 

linajo08@student.hh.se 

Tel: 073-819 71 23 

 

Madelene Hammar 

madham10@student.hh.se 

Tel: 073-918 29 29 
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Kort och gott om återföring av 

näringsämnen från enskilda 

avlopp 

 

Vad innebär kretsloppsanpassning av enskilda avlopp? 

Kretsloppsanpassning av enskilda avlopp innebär att 
näringsämnen som släpps ut från hushåll via avloppet 
återanvänds inom jordbruket istället för att släppas ut 
outnyttjade till mark och vatten där de bidrar till övergödning av 
våra sjöar och hav. 

Vi får i oss mängder med näringsämnen genom vår föda och 
näring måste därför hela tiden tillföras jordbruksmarken för att 
denna inte ska utarmas på sin näring. Genom att återföra näring 
från till exempel urin och fekalier skapas ett naturligt kretslopp 
där näringen i maten vi äter hela tiden återförs till marken och 
används till nya grödor. 

 



  

Varför vill man kretsloppsanpassa enskilda avlopp i 

Laholms kommun? 

Laholmsbukten har sedan lång tid tillbaka varit utsatt för övergödning 
till följd av att näringsämnen läcker ut i vattendragen. En del av dessa 
näringsämnen kommer ifrån de drygt 4500 enskilda avlopp som finns i 
kommunen.  För att förbättra vattenmiljön i Laholm och minska 
övergödningen måste läckaget av näringsämnen till vatten och mark 
minska. Ett steg i detta arbete är att förhindra att näringsämnen från 
enskilda avlopp läcker ut och därför vill Laholms kommun nu påbörja 
arbetet med kretsloppsanpassning av enskilda avlopp. 

Vilka avloppsfraktioner är lämpliga att återföra? 

De fraktioner som har högst näringsinnehåll och därför är mest aktuella är 
urinfraktioner och klosettvatten. Slam från slamavskiljare är den fraktion 
från enskilda avlopp som är vanligast idag men eftersom näringsinnehållet 
i detta slam är lågt jämfört med innehållet av oönskade ämnen är slam 
från slamavskiljare inte prioriterat för återföring till jordbruk. 

Återföring av näringsämnen från urinfraktioner innebär att urin och 
fekalier separeras vid toalettbesök genom att man installerar en 
urinsorterande toalett. Endast urinen används till gödning vilket är den 
fraktionen som innehåller störst mängd näringsämnen. Urinblandningen 
leds via ett separat ledningssystem till en uppsamlingstank och efter 
hygienisering genom lagring under rätt förhållanden är blandningen ett 
komplett och säkert gödningsmedel. 

Återföring av näringsämnen från klosettvatten innebär att toalettavfallet 
(urin, fekalier, toalettpapper och spolvatten) samlas upp i en sluten tank 
för att sedan hygieniseras och spridas ut på jordbruksmark. Urin och 
klosettvatten är lätt att återföra till jordbruksmarken då de kan spridas 
med vanliga spridare för gödsel. 

 



  

Vad finns i fraktionerna? 

Näringsämnen? 
I såväl urinfraktioner som i klosettvatten finns fosfor, kväve och kalium 
som är just de näringsämnena som behöver tillföras jordbruksmark. 
Förhållandet mellan näringsämnena har visat sig ungefär motsvara 
behovet hos spannmålsgrödor. Näringsämnena i humanurin är i hög 
grad växttillgängliga. 85-90 % av kvävet och 95-100 % av fosforn 
förekommer i mineralisk form (ammonium, ammoniak och fosfat) vilket 
gör att humanurin är ett snabbverkande gödningsmedel jämfört med 
stallgödsel som har näringen organiskt bunden.  

Tungmetaller? 
Både och urin och fekalier innehåller mycket små mängder tungmetaller 
och tungmetallinnehållet har visat sig vara lägre för urinfraktioner och 
klosettvatten än för kvalitetssäkrat slam från kommunala reningsverk 
som används inom jordbruket. I dagsläget finns endast ett gränsvärde 
för tungmetaller i gödselmedel, kadmiumhalten får inte vara högre än 
100 mg per kilo fosfor. Det är ett värde som inte urinfraktioner eller 
klosettvatten kommer i närheten av. 

Läkemedelsrester? 
Läkemedelsrester finns i urin och fekalier både från djur och människor. 
Risken för miljö- och hälsoeffekter på grund av läkemedelsrester vid 
användning av urin som gödningsmedel är mycket små. Riskerna är 
något större vid användning av fekalier och slam som gödningsmedel 
eftersom organiska miljögifter lämnar kroppen som fekalier snarare än 
urin. Det krävs att läkemedelsresterna i gödningsmedlet läcker från 
åkern till dricksvatten eller tas upp i växter för att människans hälsa ska 
påverkas negativt av spridningen. 

Smittämnen? 
Fekalier innehåller bakterier och virus som kan orsaka sjukdomar. 
Vanligast förekommande är koliforma bakterier. För att få bort smitt-
ämnen sker hygienisering av fekalierna men även av urinfraktionen då 
denna kan ha kontaminerats av fekalier. Hygienisering av klosettvatten 
sker genom till exempel våtkompostering, ureahygienisering eller 
rötning. Hygienisering av urinfraktioner sker genom lagring.  

 



 

Certifiering av avloppsfraktioner 

Sedan 1 januari 2013 finns ett certifieringssystem för 
fraktioner från små avloppssystem, SPCR 178. Certifieringen 
är frivillig och syftet är att kunna uppnå slutanvändarens krav 
på en kvalitetssäkrad och spårbar produkt. Några exempel på 
krav för certifiering är bland annat att certifierade 
avloppsfraktioner inte får transporteras i samma fordon som 
obehandlade eller ej certifierade fraktioner utan att tanken 
rengjorts och hygieniserats innan. Avloppsprodukten ska ha 
en innehållsförteckning där bland annat ursprung, 
behandling och sammansättning anges. 

 

Har du några frågor? 

Madelene Hammar 

madham10@student.hh.se 

Lina Johansson 

linajo08@student.hh.se  
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