
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Miljöstrateg 180hp

Effektiv tillsyn av små avlopp

Vad behövs för att uppnå en hållbar åtgärdstakt?

Johan Sandberg och Robin Axelson

Examensarbete i miljövetenskap 15hp

Halmstad 2016-06-15



 
 

2015-06-15 

Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 

Miljöstrateg -13, Kandidatuppsats 15hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv tillsyn av små avlopp 
- Vad behövs för att uppnå en hållbar åtgärdstakt? 

 

 

 

Johan Sandberg & Robin Axelson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Sylvia Waara      Examinator: Stefan Weisner 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

I Sverige är det ca 750 000 hushåll som har ett enskilt avlopp med WC anslutet till sig och av 

dessa är det mellan 40-60% som inte är godkända enligt nuvarande regelverk.  De enskilda 

avloppen släpper varje år ut stora mängder näringsämnen som bidrar till övergödningen av våra 

hav, sjöar och vattendrag, utsläppen bidrar också till en ökad risk för spridning av smittoämnen. I 

Sverige idag är åtgärdstakten av dessa enskilda avlopp generellt låg ca 2 % per år, med nya 

fastigheter som uppkommer och äldre anläggningar som förlorar sin reningsförmåga, leder detta i 

sin tur till att antalet icke godkända avlopp ökar, istället för att minska. Om de nationella 

miljömålen, så som ingen övergödning, grundvatten av godkvalitet och levande vattendrag och 

sjöar, ska uppnås måste åtgärdstakten öka och läggas på en hållbar nivå. 

 

Kommunerna har en central roll i arbetet med att se till att de enskilda avloppen lever upp till 

både nationella liksom regionala miljömål. Idag finns det inga bindande krav på hur kommunerna 

ska utföra sitt åtgärdsarbete, utan endast en allmänt hållen vägledning och befintliga riktlinjer, 

vilket ger kommunerna möjlighet till olika arbetssätt och ha olika ambition med hur hög en 

lämplig åtgärdstakt är. Hur kommunerna väljer att lägga upp sitt åtgärdsarbete kan därmed skilja 

sig åt. Centrala myndigheter, så som Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen har båda en 

tillsynsvägledande roll gentemot kommunerna och ska följa upp och ge stöd åt kommunerna i sitt 

åtgärdsarbete.  

 

I den här studien undersöks det hur tio svenska kommuner arbetar med enskilda avlopp och vad 

det finns för skillnaderna i deras arbetssätt. Syftet är att undersöka varför kommunernas arbete 

skiljer sig och analysera vad det nuvarande vägledningsmaterialet har för inverkan på deras 

arbetssätt. För att slutligen komma fram till vad kommunerna anser att de behöver mer från 

centrala myndigheter, i form av vägledningsmaterial och riktlinjer, för att uppnå en åtgärdstakt på 

5-6 % som HAV beskriver som hållbar.  

 

Studien är uppdelad i två delar, i den första delen ingår en sammanfattning över den vägledning 

och lagstiftning som ansågs vara relevant för studien. Den andra delen består av en intervjustudie, 

där 10 svenska kommuner har intervjuats med s.k. semistrukturerade intervjuer, för att främja en 

god diskussion med respektive kommun och komma fram till vad som behövs för ett förbättrat 

åtgärdsarbete.  

 

Studien visar att de vägledningsmaterial, riktlinjer och lagstiftning som finns idag inte anses vara 

tillräckliga för att kommunerna ska uppnå en hållbar åtgärdstakt. Det behövs istället mer 

vägledning för bedömning av gamla anläggningar samt mer bindande krav från centrala 

myndigheter om hur kommunerna ska arbeta. Det skulle leda till att kommunerna arbetar mer 

likartat gentemot fastighetsägarna och därmed blir alla avloppsanläggningar bedömda på samma 

grunder. Bindande krav från centrala myndigheter skulle också leda till att kommunerna 

tvingades sätta upp tydligare mål för åtgärdsarbetet, vilket i sin tur skulle till att mer resurser 

avsattes till den berörda förvaltningen som slutligen skulle kunna bidra till ett hållbart 

åtgärdsarbete där alla olika aspekter inom arbetet med enskilda avlopp ingår.  



 
 

Abstract 

 

In Sweden there are about 750 000 house holds that have on-site sewage systems (OSS). 

Approximately 40-60% of these are not approved by todays standards. The OSS releases every 

year large amounts of nutrients that contribute to eutrophication of the marine environment and 

emissions also contributes to an increased risk of the spread of infectious agents. 

 

Municipalities have a central role to ensure that the OSS’s are living up to both national and 

regional environmental objectives. Today there are no legal requirements on how municipalities 

should ensure that the OSS’s complies with current regulations. Each municipality is responsible 

to adapt their work to the requirements of the Environmental Code. 

 

This study examines how ten Swedish municipalities are working with OSS and what the 

differences are in their approach to this problem. The study presents what is needed for a 

sustainable upgrade or replacement rate for OSS’s. 

 

The study is divided into two parts , the first part summarizes the guidance for municipalities to 

inspect the OSS and that is available from the govermental agencies and which was considered to 

be relevant to this study. In the second part , ten Swedish municipalities were interviewed , using 

so -called semi-structured interviews. 

 

The conclusion is that if municipalities are to achieve a sustainable upgrade or replacement rate, 

more guidance materials on how municipalities should evaluate old facilities are required. More 

stricter guidelines are also needed to enforce political decisions in order to allocate more 

resources for the continuing work of OSS but also by setting clearer objectives with which 

municipalities are enforced to comply.  
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Förord 

 

Projektet är skrivet som ett examensarbete inom kursen Examensarbete i miljövetenskap 15hp, 

Högskolan i Halmstad. 

Idén till detta projekt uppkom i den tidigare kursen hållbar landsbygd, där mer fokus låg på 

miljöproblematiken kring enskilda avlopp. Under arbetets gång såg vi att arbetet med att åtgärda 

enskilda avlopp skilde sig från kommun till kommun, och den åtgärdstakt på 5 % som Havs- och 

vattenmyndigheten förespråkar inte uppfylldes av många kommuner. Därigenom blev vi 

intresserade av varför det skilde sig mellan kommunerna. Vi frågade oss då vad detta berodde på 

och om kommunerna behövde mer vägledning från centrala myndigheter för att uppnå ett hållbart 

åtgärdsarbete. 

Tackord 

 

Först och främst vill vi tacka vår handledare, Sylvia Waara, som har hjälpt oss genom arbetets 

gång och styrt in oss på rätt spår. Vi vill också tacka de kommuner som deltog i intervjun och 

avsatte tid från deras dagliga arbete, för att ta emot oss och besvara våra frågor. Vi vill även tacka 

Åse Gunnarsson, på Havs- och vattenmyndigheten, för att hon snabbt svarade på mail och 

förtydligade vissa av de frågor som uppkom.  

 

Johan Sandberg & Robin Axelson 
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1. Inledning 

 

I Sverige finns det ca 700 000 enskilda avlopp, även kallade små avloppsanläggningar (Wallin et 

al., 2013a). Av dessa är det ca 50 % som inte uppfyller de krav som finns i miljöbalken och som 

släpper ut avloppsvatten som genomgått en otillräcklig rening till omkringliggande mark och 

vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). Utsläppen från små avloppsanläggningar kan 

bidra till risken att smittämnen sprids i miljön som kan ge en negativ påverkan på människors 

hälsa (Wallin et al., 2013b). Men främst så är det utsläppen av näringsämnen som är det stora 

problemet. Näringsämnena bidrar kraftigt till övergödning av våra hav, sjöar och vattendrag. De 

hushåll som har enskilda avlopp i dagsläget släpper nästan ut lika mycket övergödande ämnen 

som de hushåll som är anslutna till det kommunala VA-systemet (Wallin et al., 2013a). Att 

minska dessa utsläpp från enskilda avlopp är viktigt om Sverige vill uppnå de nationella 

miljömålen så som ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet och levande vattendrag och 

sjöar (Wallin et al., 2013a). 

 

Fastighetsägare med enskilda avlopp har ett eget ansvar att se till att deras avlopp uppfyller 

kraven som finns i miljöbalken (Wallin et al., 2013b) och att det följer de riktlinjer som 

kommunerna har gällande området där fastigheten är belägen (Naturvårdsverket 2008). Detta kan 

vara problematiskt då det oftast inte finns någon personlig vinning i att åtgärda sitt avlopp utan 

att det ofta endast en miljöförbättrande åtgärd . Till skillnad från att t.ex. åtgärda sitt värmesystem 

som ger både en ekonomisk och miljömässig vinst (Mahapatra & Gustavsson, 2008). Detta tros 

vara en av anledningarna till att åtgärdstakten av enskilda avlopp är så pass låg som den är idag.  

 

För vissa kommuner i Sverige är den årliga åtgärdstakten endast 1-2%. Detta leder till att antalet 

underkända enskilda avlopp ökar istället för att minska (Zannakis et al., 2015). Andra 

anledningar till att åtgärdstakten av enskilda avlopp är så pass låg kan vara allt från kommunernas 

egna förutsättningar så som resurs (ekonomiska, personella etc.), geologiska förhållanden och hur 

avrinningsområdena ser ut i kommunen (JTI, 2003). En annan anledning kan också vara att det 

inte finns några fasta riktlinjer som säger hur kommunerna ska arbeta med att åtgärda avloppen, 

utan det är istället målsättningar från havs- och vattenmyndigheten som till exempel säger att 

kommunernas åtgärdstakt bör vara 5 % per år för det ska vara hållbart i ett långsiktigt perspektiv. 

I ett kortsiktigt perspektiv behöver åtgärdstakten dock vara upp emot 6,3 %, för att komma till 

bukt med de anläggningar som saknar en efterföljande rening. Det finns dock inga krav på att 

kommunerna måste nå upp till dessa åtgärdstakter, utan det är som sagt endast målsättningar som 

kommunerna bör sträva mot (Havs- och vattenmyndigheten, 2015a). 

 

Det finns också riktlinjer för hur kommunerna ska arbetat med att ge information till berörda 

fastighetsägare för att öka deras initiativ att själva åtgärda avloppen. Hur kommunerna jobbar 

med dess riktlinjer skiljer sig dock ganska mycket från kommun till kommun (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2015c). 

 

Både Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram vägledningsmaterial om 

hur kommuner kan gå till väga för att uppnå en förbättrad åtgärdstakt (Naturvårdsverket 2008). 

De har undersökt om vissa styrmedel skulle kunna användas för att göra arbetet mer hållbart samt 

följt upp arbetet hos kommunerna för att kunna få feedback på hur kommunerna implementerar 

vägledning i sitt arbete. Detta för att ta fram ett så väl utarbetat vägledningsmaterial samt så väl 

framtagna riktlinjer som möjligt (Havs- och vattenmyndigheten 2013). Dock behandlar detta 

samarbete problemet med enskilda avlopp mer översiktligt och många kommuner önskar en 

tydligare vägledning om hur de ska arbeta. Det finns också önskemål om en tydligare lagstiftning 

för att göra det lättare att bedöma enskilda avlopp (Hjelmqvist, 2012). 
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1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Rollfördelning 

 

Havs- och vattenmyndigheten  

 

HAV tog över vägledningsansvaret för enskilda avlopp från Naturvårdsverket 2011. Deras roll är 

att främst ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna för avlopp dimensionerade för upp till 200 

personer (Andersson, 2015).  Det kan ske i form av tolkning av kunskapsunderlag men också råd 

hur tillsynen ska gå till. HAV ansvarar också för att ta fram vägledningsmaterial som kan hjälpa 

kommunerna i deras arbete med enskilda avlopp (Naturvårdsverket 2008). 

 

Länsstyrelse 

 

Enligt (2011:13) förordningen om miljötillsyn har länsstyrelsen en tillsynsvägledande roll 

gentemot kommunens åtgärdsarbete av enskilda avlopp. I miljötillsynsförordningen 3 kap. 

tillsynsvägledning 1§ står det beskrivet att en tillsynsvägledande myndighet ska ge vägledning i 

fråga om tillämpning av miljöbalken, föreskrifter samt andra texter som är kopplade till 

miljöbalken och EU-förordningar.  

 

Länsstyrelsen ska arbeta för en samverkan i länet och har en övergripande roll i att ge 

kommunerna stöd för en utvecklad tillsyn. Inom rollen ingår även att ge råd till de operativa 

tillsynsmyndigheterna samt följa upp och utvärdera hur arbetet fortskrider. (Finansdepartementet 

2015; Gunnarsson 2016).  Rent konkret kan det ske genom att länsstyrelsen bjuder in 

kommunerna till föreläsningsträffar eller andra seminarier för att bredda kunskapen och diskutera 

aktuella frågor med berörda myndighet Inom den tillsynsvägledanderollen ingår också att ta fram 

vägledningsmaterial för hur kommunerna inom länet ska driva sin tillsyn. (Gunnarsson 2016) 

 

Länsstyrelsen ska också vägleda kommunerna i hur de prioriterar sitt tillsynsarbete, det vill säga 

kring vilka områden som åtgärder för att minska utsläppen från enskilda avlopp har störst 

betydelse i ett regionalt perspektiv (Finansdepartementet 2015). 

 

Kommun 

 

Kommunen har ett ansvar att tillhandahålla vatten och avlopp till kommunens invånare i ett 

verksamhetsområde, om detta krävs i ett större sammanhang, för att upprätthålla miljö- och 

hälsoskyddet enligt (SFS 2006:412). Utanför sådana verksamhetsområden har de igen skyldighet 

att ordna med vattentjänster om inte ett behov uppkommer. I verksamhetsområden där LAV inte 

är aktuell, utan fastighetsägarna själva får stå för sin vatten- och avloppsförsörjning (enskilda 

avlopp), har kommunen rollen som tillstånds- och tillsynsmyndighet. Det är deras uppgift att 

utföra tillsyn på enskilda avlopp och handlägga tillstånd och anmälningsärenden (Palmér Riviera, 

2009). 

 

 

Fastighetsägare 

 

Fastighetsägaren är den som har det yttersta ansvaret för sitt enskilda avlopp, eftersom det är 

denne som är verksamhetsutövare. Det är därför fastighetsägarens uppgift att säkerhetsställa att 

det enskilda avloppet lever upp till det krav som finns i miljöbalken (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2013). 
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Förtroende 

 

Fastighetsägarna är den som främst kan påverka hur mycket de släpper ut från deras enskilda 

avlopp det är också de som har det yttersta ansvaret för att deras avloppsanläggning lever upp till 

de krav som finns i miljöbalken. (Zannakis et al., 2015). Detta kan bli ett problem då det oftast 

inte finns någon personlig vinst med att åtgärda sitt undermåliga avlopp, till skillnad från den 

vinst som kan finnas när en fastighetsägare exempel byter ut sitt värmesystem (Mahapatra & 

Gustavsson, 2008). Istället blir det en kollektiv miljövinst för hela samhället. (Wallin et al., 

2013b). Det leder till att fastighetsägarens eget initiativtagande att frivilligt åtgärda sitt avlopp 

oftast är låg (Wallin et al, 2011). Därför måste myndigheterna gå in och ställa krav på 

fastighetsägarna så att dessa utför de åtgärder som är nödvändiga för att minska utsläppen från 

enskilda avlopp (de Groot & Schuitema, 2012). 

 

Myndigheterna måste dock göra en avvägning hur hårt/mjukt de ska gå på fastighetsägarna med 

krav om åtgärder samt tydliggöra för fastighetsägarna om vilka konsekvenser det kan leda till om 

kraven inte följs. Det finns en risk att om kraven blir för hårda på den enskilda fastighetsägaren 

kan denna känna sig orättvist behandlad, och den önskade utkommen kan då vända och bli 

negativ (Zannakis et al., 2015). Om fastighetsägaren känner att kraven är för hårda och att denna 

blir orättvistbehandlad, kan deras acceptans att åtgärda sitt avlopp minska (Wallin et al., 2011). 

Det är därför viktigt att myndigheterna arbetar på ett sådant sätt som gör att fastighetsägarna 

känner ett förtroende för myndigheterna. Wallin et al (2011) förklarar att om fastighetsägarnas 

förtroende för myndigheterna är tillräckligt högt, ökar också deras vilja att följa de föreskrifter 

som finns och utföra nödvändiga åtgärder samt deras vilja att ta till sig den information som finns 

tillgänglig.  

 

Andra saker som också kan bidra till att fastighetsägarna känner sig rättvist behandlade är om de 

kan se att de inte är ensamma om att få beslut om åtgärder, om andra fastighetsägare i området 

också blir drabbade kan detta ge en ökad acceptans (Wallin et al., 2013a). Detsamma gäller också 

om det sker en god dialog mellan inspektörerna och fastighetsägarna. Då detta kan göra att de 

känner sig mer delaktiga i det beslut som har fattats (Wallin 2012) En sista punkt som också kan 

hjälpa att öka fastighetsägarens acceptans är om det går att bevisa att dennas avlopp släpper ut 

övergödande ämnen och att åtgärder kommer att minska dessa utsläpp och vara bättre för miljön 

(Wallin et al., 2011). Det är dock något som är svårt att göra eftersom att utsläppen är diffusa och 

det är svårt att bevisa att det är den enskildas avlopp som bidrar till de miljöproblem som finns. 

1.1.2 Lagar och Direktiv 

 

Det finns ingen enskild lagstiftning som enbart behandlar enskilda avlopp utan den är spridd i 

flera olika lagtexter, så som miljöbalken (SFS 1998:808), lagen om allmänna vattentjänster (SFS 

2006:412), plan- och bygglagen (SFS 1987:10) etc. (Avloppsguiden, 2016a). 

 

Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar (NFS 2006:7) är inget juridiskt 

bindande material, utan är Naturvårdsverkets tolkning av miljöbalken och används ofta som en 

utgångspunkt inom arbetet med enskilda avlopp (Avloppsguiden 2016a; Palmér Riviera, 2009). 

 

I detta kapitel kommer de lagar och direktiv som styr kommuners arbete med enskilda avlopp 

sammanfattas men också de nationella miljömålen som finns uppsatta och som kommunerna 

måste förhålla sig till i deras arbeta med att åtgärda enskilda avlopp. De allmänna råden har också 

sammanfattats under detta stycke, eftersom det innefattar de funktionskrav som 

avloppsanläggningarna bör leva upp till (Avloppsguiden 2016b). 
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Miljöbalken (SFS 1998:808) 

 

Miljöbalken är utgångspunkten för den miljölagstiftning och de allmänna råd som idag berör 

människans hälsa och miljön. Miljöbalken vilar på målsättningen ”en hållbar framtid”, syftet är 

att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god miljö, där naturen 

har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar 

för att förvalta naturen väl (Naturvårdsverket 2008). 

 

I Miljöbalken finns beskrivet hur miljölagstiftningen ska tolkas och inom vilka områden som 

lagstiftningen är ändamålsenlig, med övergripande mål och tillämpningsområden som ska vara 

tillämpade genom hela den resterande miljölagstiftningen. Detta beskrivs i 1 kap. 1 § MB där 

bl.a. kraven om att skydda människans hälsa och miljön mot skador och olägenheter oavsett om 

dessa orsakas av förorening eller annan påverkan, tyngden i att skydda och vårda naturen samt 

att hänsyn tas till bl.a. ekologisk och samhällsekonomiska synpunkter för att kunna säkra upp en 

god långsiktigt god hushållning av våra naturresurser och en strävan efter att uppnå ett kretslopp 

för material, råvaror och energi. (Naturvårdsverket 2013; Dalhammar 2008). 

 

I 9 kap 1 § förklaras vad som avses med en miljöfarlig verksamhet och vilka kravregler som kan 

ställas på dess utförande (Naturvårdsverket 2008). 9 Kap är väl kopplat till 1 kap men är mer 

fördjupat i olika miljöfarliga verksamheters krav på efterbehandling av utsläpp. Enskilda avlopp 

benämns som en miljöfarlig verksamhet och ingår därför inom ramarna för 9 kap 7 §. Här 

beskrivs de krav för hur avloppsvatten ska efterbehandlas och avledas så att olägenheter för 

människors hälsa och miljön inte uppkommer dessa krav måste tillgodoses när en 

tillsynsmyndighet utför en bedömning av ett enskilt avlopp. 

 

I 2 kap MB beskrivs de allmänna hänsynsreglerna. Där förklaras de grundläggande kraven och 

principerna för hur verksamhetsutövaren ska förhålla sig till samt vad för krav 

tillsynsmyndigheten får ställa gentemot en miljöfarlig verksamhet. Inom området enskilda avlopp 

är verksamhetsutövaren fastighetsägaren och kommunen är utsedd till tillsynsmyndigheten 

(Miljö- och energidepartementet 2016). Hänsynsreglerna är i huvudsak riktade mot 

verksamhetsutövaren och dess ansvar till att sköta sin verksamhet så att minsta möjliga påverkan 

på miljön uppkommer (Naturvårdsverket 2008). Det är egentligen endast Skälighetsprincipen 

som utgör ett ansvar för själva tillsynsmyndigheten, att de åtgärderna för skydd och 

försiktighetsmått som krävs av tillsynsmyndigheten måste vara skäliga. En avvägning måste 

därmed ske mellan nytta och kostnad (Miljö- och energidepartementet 2016).  

 

Stor fokus läggs på rimlighetsprincipen i 2 kap, där sker en avvägning om kostnaden anses rimlig 

utifrån vad ett genomsnitt av den aktuella kategorin av verksamhetsutövare klarar av ekonomiskt, 

det sker alltså inte en bedömning utifrån varje enskild persons ekonomiska förmåga. 

 

En annan grundläggande del i miljöbalken och som berör området för enskilda avlopp är 3 och 4 

kap. Den centrala delen av dessa kapitel är bevarandet och hushållningen av mark- och 

vattenområden. Vid sidan av målsättningsföreskriften i 1 kap 1 § samt hänsynsreglerna i 2 kap 

inkluderar även miljöbalken kravet på en hushållningsprincip och en användning av resurserna 

för att främja ett hållbart kretslopp (Miljö- och energidepartementet 2016; Naturvårdsverket 

2008).  
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Miljökvalitetsmålen 

 

Miljöbalkens mål har konkretiserats av riksdagen till 16 miljökvalitetsmål (Ek 2015), dessa mål 

har som avsikt att precisera miljöbalkens målsättning om en hållbar utveckling (Naturvårdverket, 

2008) och göra den mer tillämpbar i kommunernas miljöarbete. 

 

Liksom det övriga miljöarbetet i Sverige, styrs även hanteringen av enskilda avlopp genom de 

antagna miljökvalitetsmålen. De rikstäckande miljökvalitetsmålen som främst berör 

avloppshanteringen är Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 

våtmarker, Hav i balans, Levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Giftfri miljö samt God 

bebyggd miljö (Cronholm 2015). Det är miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Grundvatten 

av god kvalitet som anses vara de mest centrala i arbetet med enskilda avlopp, dock måste en 

avvägning ske av kommunen att i varje enskilt fall avgöra vilka miljökvalitetsmål som är av 

störst vikt för bedömningen av ett enskilt avlopp (Naturvårdsverket, 2008). Eftersom att även 

miljökvalitetsmålen kan vara svåra att tillämpa på ett pratiskt sätt, konkretiseras dessa ofta även 

till lokalt antagna miljömål. Detta behövs även för att miljömålen ska kunna vara antagbara på 

företagsnivå, som i sin tur påverkar individen.  Det är kommunerna som sätter upp de lokala för 

att kunna bemöta de lokala förutsättningar som gäller iden enskilda kommunen (Naturvårdsverket 

2003). Därmed ligger huvudansvaret på kommunen att miljökvalitetsmålen uppfylls inom de 

tidsramar som sätt upp av regeringen (Naturvårdverket, 2008). En uppföljning av 

miljökvalitetsmålen sker årsvis för att kunna se om de befintliga styrmedlen är tillräckliga för att 

målen ska uppnås (Ek 2015). 

 

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 

 

I lagen om allmänna vattentjänster (LAV) står det vilka skyldigheter kommunerna har när det 

kommer till att tillhandhålla vattenförsörjning och avloppshantering, i ett större sammanhang, för 

att skydda människors hälsa och miljö. Denna lag är viktig i kommunernas tillsynsarbete av 

enskilda avlopp då den säger att det inte alltid är den enskilda fastighetsägarens skyldighet att 

byta ut ett icke godkänt avlopp. Utan om behovet är stort nog för människors hälsa och miljö så 

har kommunen en skyldighet att tillhandahålla VA-tjänster som täcker det behovet (SFS 

2006:412).  

 

Det är därför viktigt att kommuner identifierar områden som kan falla in under 6 § LAV, genom 

att ha en väl förankrad VA-plan före dem börjar med åtgärdsarbetet av enskilda avlopp (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2014). En upprättad VA-plan gör att kommunen har mål att sträva efter 

och som i sin tur leder till att nya politiska beslut måste tas för att fullfölja de som antagits i VA-

planen. Beslut som kan kopplas till VA-planen är exempelvis prioriteringen av områden för 

inventering och tillsyn (Svenskt vatten, 2016). Den kommunala VA-planen underlättar då för 

inspektörerna genom att minska risken för att resurser, för inventering och tillsyn, läggs på 

områden som är inkluderade i utbyggnaden av det kommunala VA-nätet, som kan utgöra onödiga 

kostnader för både kommun och fastighetsägare (Johansson, 2012). Det finns dock inget inom 

ramen för LAV eller någon annan lagstiftning som säger att kommunerna är skyldiga att upprätta 

en VA-plan, utan det är ett indirekt krav till följd av de formuleringar som finns i LAV, PBL och 

MB. Det finns heller ingenting som säger exakt vad som ska ingå i en VA-plan, utan det är upp 

till varje kommun att bestämma (Johansson, 2012).  

 

 

 

 



6 
 

1.1.3 Vägledning och riktlinjer 

 

Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 

2006:7) 

 

Det finns ingen lagstiftning som direkt riktar sig mot enskilda avlopp. Dock gav 

Naturvårdsverket år 2006 ut de allmänna råd om små avloppsanläggningar (AR), som fungerar 

som en vägledning för både myndigheter och fastighetsägare (Naturvårdsverket 2008).  De 

allmänna råden är Naturvårdverkets tolkning av lagstiftningen inom miljöbalken, och tar 

framförallt upp hänsynsreglerna som finns i 2 kap MB och hur dessa ska tillämpas på enskilda 

avlopp som är dimensionerade för upp till 25 personer. AR har, som sagt, ingen juridisk bindande 

effekt (Palmér Riviera, 2009), utan den ska endast fungera som en vägledning för hur kommunen 

kan tillämpa de krav som ställs i miljöbalken. 

 

I AR finns det inga krav på vilken teknik som ska användas vid inrättandet av enskilda avlopp. 

Istället ställs det krav på vilken funktion som avloppet ska uppnå, när det gäller rening av 

avloppsvatten. Detta baseras på vilken skyddsnivå (normal eller hög) som gäller för det aktuella 

området, där normal skyddsnivå är den grundnivå som alla avlopp ska leva upp till (NFS 2006:7). 

 I de allmänna råden finns det vägledning för hur kommunen ska bedöma om ett område ska 

beläggas med normal eller hög skyddsnivå. När kommunen gör denna bedömning är det viktig att 

miljö- respektive hälsoskyddet klassificeras för sig, då dessa inte alltid behöver vara lika 

(Naturvårdsverket 2008). Här är det också viktigt att notera att klassificeringen av områden inte 

har en bindande effekt. Vilket betyder att även om ett avlopp finns i ett område som är belagt 

med hög skyddsnivå, betyder inte det automatiskt att de måste leva upp till de krav på 

funktionalitet som ställs vid hög skyddsnivå (NFS 2006:7).  

 

Kommunen måste enligt 2 kap 7§ MB bedöma varje enskilt fall var för sig, på grund av de olika 

förutsättningar som finns vid varje enskilt avlopp. Här kan till exempel geologiska förhållanden 

och avstånd till vatten räknas in. Bedömningen av skyddsnivåer kan dock fungera som en 

fingervisning till vilka krav som ska ställas på avloppet (Länsstyrelsen i Stockholms län 2009). 

Hur kommunerna ska bedöma vilken skyddsnivå som preliminärt ska gälla inom utvalda 

områden, kan ske på olika sätt och det är upp till varje kommun att själv bestämma hur denna 

bedömning ska gå till (Havs- och vattenmyndigheten 2014). I AR finns det dock några kriterier 

som kommunerna kan följa för att peka ut vilken skyddsnivå som ska gälla inom ett givet område 

(se bilaga 3). 

 

 Havs- och vattenmyndigheten - Effektiv tillsyn av små avlopp 

 

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) kom 2015 ut med ett nytt och omfattande 

vägledningsmaterial, “Effektiv tillsyn av små avlopp”. Vägledningsmaterialet riktar sig främst till 

personer som arbetar med enskilda avlopp på kommunal nivå. Vägledningsmaterialet är uppdelat 

i fyra centrala delar som täcker upp större delen av åtgärdsarbetet, från förberedelser innan tillsyn 

till hur bedömningen och uppföljningsarbetet kan gå till.  

 

Del 1: Bakgrunden till behov av tillsyn av små avlopp är en mer problembeskrivande del, där 

miljö- och hälsoproblematiken kring enskilda avlopp tydliggörs och ställs emot de miljömål som 

antagits på förvaltnings- respektive regeringsnivå. Här sammanfattas och utvärderas även arbetet 

med enskilda avlopp utifrån tidigare undersökningar och studier, där olika tillsynsmetoder och 

tillvägagångssätt för åtgärdande av enskilda avlopp, som har visat sig ha en positiv inverkan på 

kommuners arbete med små avlopp, belyses kortfattat.  
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Inom denna del förklaras vilken åtgärdstakt som av anses vara hållbar i ett kort- och långsiktigt 

perspektiv. HAV förklarar att en åtgärdstakt på 5 % är tillräcklig för de enskilda avloppen ska 

upprätthålla en god status under lång sikt, medan åtgärdstakten behöver vara så hög som 6,3 %, 

detta för att de avlopp som saknar efterföljande rening ska åtgärdas inom en tioårsperiod.  

 

Del 2: Förberedelser inför avloppstillsyn tar upp vikten i av att ha en väl utarbetad plan för 

tillsynsarbetet och skapa en balans mellan förberedelser och det praktiska tillsynsarbetet. Det är 

av stor vikt att åtgärder vidtas och följs upp på ett effektivt sätt. Här tas huvudområden upp inom 

åtgärdsarbetet och även exempel på strategier som rekommenderas och utövas av kommuner 

idag. 

 

Tillsynen av enskilda avlopp måste vara en prioriterad del av miljöarbetet inom kommunen och 

fokus ska ligga på miljö- och åtgärdsnytta i förhållande till tillsynsarbetet. Här måste alltså en 

prioritering ske av de avlopp som bör åtgärdas i första respektive andra hand. Vägledningen 

beskriver att en prioritering av avloppen hela tiden måste ställas mot resurser för åtgärdande samt 

det problem som avloppet står för, avlopp som står för ett stort problem, men kan lösas med en 

liten insats ska prioriteras först, medan avlopp som står för ett litet problem och kräver en stor 

insats av åtgärdande ska prioriteras sist. 

 

Det finns olika sätt för en kommun att prioritera avloppen ur ett större perspektiv. Inom 

vägledningen belyser en prioritering utifrån områden. Olika kommuner prioriterar sina områden 

olika och det kan finnas flera olika anledningar till varför tillsynen prioriteras i ett visst område, 

detta vägledningsmaterial har valt ut några områden som kommunen kan utgå från, till exempel 

 vattenskyddsområden 

 områden där hög skyddsnivå gäller (enligt Naturvårdsverkets allmänna råd) 

 vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status 

 problemområden/omvandlingsområden 

 områden där en utbyggnad av kommunalt VA-nät utreds 

 skydd av grundvattenförekomster 

 områden som omvandlas från fritidshus till permanentboende 

 

För att en prioritering ska ske måste olika bedömningsgrunder ställas mot varandra exempel 

 hälsoskydd går före miljöskydd 

 områden med sämre näringsämnesstatus går före områden med bättre näringsämnesstatus 

 område med många små avlopp går före områden med färre avlopp 

 

Inom det här kapitlet uppmanas kommunen att själv göra en intern prioritering utifrån sina egna 

förhållanden och värderingar gällande områden med enskilda avlopp. Det finns en generell 

bedömningsgrund som utgår från data hämtad från VISS (Vatten informationssystem Sverige). 

VISS är en databas som är utvecklad av vattenmyndigheterna, Havs- och vattenmyndigheten och 

länsstyrelser, här finns klassningar för alla Sveriges större vattenförekomster (sjöar, grundvatten, 

vattendrag etc.) utifrån bland annat kemisk och biologisk status (VISS 2013). 

 

Resursfrågan beskrivs som en central del i tillsynsarbetet. Ett effektivt tillsynsarbete förutsätter 

att personella resurser avsätts inom kommunen, specifikt för området enskilda avlopp. Här spelar 

finansieringen av arbetet en viktig roll. Hur kommuner väljer att finansiera tillsynsarbetet 

varierar. Inom vägledningen lyfts det avgiftsuttag, som kommuner har rätt till att inkassera vid 

såväl tillsyn som tillståndsansökan, så kallad avgiftsmakt, som en viktig del i hur personella 

resurser kan finansieras. Såväl regeringen som SKL (Sveriges kommun och landsting) har 

betonat att kommuners miljöarbete så långt som möjligt bör avgiftsfinansieras. Även om 



8 
 

kommunen har rätt att ta ut avgifter i deras miljöarbete, så finns ingen skyldighet att 

avgiftsbelägga arbetet med tillsyn och prövning enligt miljöbalken. 

 

Det beskrivs däremot som svårt att uppnå en full avgiftsfinansiering för hela åtgärdsarbetet, från 

förberedelser till beslut, eftersom åtgärdsarbetet består av många olika arbetsuppgifter, utöver 

tillsyns- och tillståndshandläggningen. Men en viss mån av självfinansiering inom åtgärdsarbetet 

lyfts fram som rimlig.  

 

Inom kommunen är det viktigt att målsättningen med tillsynsarbetet är politiskt förankrat och 

tydligt i förhållande till tillsynsplaneringen. Att arbeta i projektform anses också vara ett 

arbetssätt som har fungerat effektivt inom flera kommuner. Här sätts mål upp enligt SMART-

modellen, där målen för tillsyn ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och 

Tidssatta.  

 

För att kunna arbeta utifrån uppsatta mål och åtgärdsprogram är en upprättad VA-plan ett steg i 

rätt riktning. VA-planen ska utvecklas genom ett förvaltningsövergripande samarbete mellan 

länsstyrelse samt politiker och tjänstemän från olika enheter inom kommunen. För att VA-planen 

ska kunna bidra till en effektivare tillsyn av enskilda avlopp är det av stor fördel om 

miljösamverkansenheten inom kommunen är med i framtagandet av VA-planen. Därigenom kan 

planeringen av tillsynsstrategier för enskilda avlopp stämmas av med utbyggnaden av det 

kommunala VA-nätet, för att minimera risken att tillsyn sker i områden med möjlig anslutning till 

kommunalt VA. Dock är det inte säkert att alla fastigheter inom dessa områden är villiga att 

ansluta sig till VA-nätet, även om möjligheten finns.  

 

Inom vägledningen beskrivs även vikten i en samverkan mellan kommunen och olika aktörer. 

Några externa aktörer som är aktuella för samverkan är bland annat vattenmyndigheterna, 

länsstyrelsen, andra närliggande kommuner samt branschorganisationer (avloppsentreprenörer, 

teknikleverantörer m.fl.). Samarbetet är viktigt för att alla aktörer ska kunna dela med sig om sitt 

kunskapsområde och på så sätt effektivisera åtgärdsarbetet.  

 

Förutom en områdesbaserad tillsyn nämns andra tillsynsmetoder inom vägledningsmaterialet, 

exempelvis tillsyn utifrån en viss avloppsteknik, tillsyn utifrån anläggningens ålder, tillsyn 

initierad av klagomål etc. Dessa förslag på tillsynsmetoder beskrivs inte alls ingående, utan 

punktas endast upp i en lista.  

 

Del:3 Handläggning av tillsynsärenden börjar med att allmänt nämna tillsyn och att tillsynen, i 

princip, borde ske på samma sätt som för alla andra miljöfarliga verksamheter. Det finns dock en 

viktig skillnad, vilken är att det oftast är privatpersoner som är verksamhetsutövare. Detta gör att 

arbetet med tillsyn inte riktigt kan ske på samma sätt, eftersom att privatpersoner oftast inte är 

lika insatta i den miljöfarliga verksamheten som kommersiella verksamhetsutövare är.  

 

Vägledningen går sedan in på den juridik som berör enskilda avlopp och då främst miljöbalken. 

Där det står vilka lagar som gäller för enskilda avlopp, till exempel hänsynsreglerna, omvänd 

bevisbörda, vem som har ansvar för avloppet, anmälnings- och tillståndsplikt och egen kontroll. 

 

Del 3 går sedan in på en steg för steg beskrivning av tillsynsprocessen där den beskriver hur 

arbetet med tillsyn kan bedrivas på ett systematiskt och genomtänkt sätt för att nå en hållbar 

åtgärdstakt. Här kommer en kort sammanfattning av de steg som är relevanta för denna uppsats: 
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Steg 1, beskriver hur kommunerna kan söka ut de fastigheter som finns inom det tilltänkta 

området där tillsyn ska ske (inventering) genom att till exempel gå igenom gamla 

fastighetsregister. 

 

Steg 2 är att kommunen ska välja ut vilka fastigheter som de ska utföra tillsyn på. Hur urvalet går 

till kan baseras på olika faktorer men kan exempelvis vara fastighetens geografiska läge, 

anläggningens ålder eller hur stor påverkan fastigheten kan tänkas ha på närliggande recipient. 

 

Steg 3 är att informera de berörda fastighetsägarna om åtgärdsarbetet. Informationen bör skickas 

som ett brev och kan innehålla information om varför kommunen gör tillsyn i området, 

information om hur fastighetsägaren själv kan bedöma sitt avlopp med hjälp av till exempel 

naturvårdsverkets informationsbroschyr “rött, gult, grönt avlopp” (se Bilaga 4), vilken 

information som kommunen vill att fastighetsägaren skickar tillbaka etc. Det nämns också att det 

kan ge en bättre effekt om kommunen berättar att de kommer utreda andra fastigheter i samma 

område, detta för att fastighetsägarna ska känna sig mer rättvist behandlade.  

 

Steg 4, beskriver hur en fortsatt kontakt med fastighetsägaren kan tänkas ske, och tar upp att det 

kan vara viktigt att kommunen forsätter att ha kontakt med fastighetsägarna efter att de har fått 

hem ett brev om att tillsyn ska utföras. Detta då fastighetsägarna kan ha frågor om tillsynen och 

avloppsanläggningen. I steg 4 finns förslag på hur den fortsatta kontakten kan tänkas gå till, det 

kan till exempel ske genom att kommunen deltar på bostadsmässor, de kan anordna 

informationsmöten, med mera.  

 

I steg 5 beskriver hur kommunen kan gå vidare för att boka en tid för inspektion. Här kan 

kommunen skicka ut ett brev till berörda fastighetsägare för att boka en tid för inspektion. 

Bokningen kan också ske genom telefon vilket kan vara att föredra eftersom att det blir en mer 

direktkontakt med fastighetsägaren. När inspektion bokas kan det vara klokt att samordna flera 

inspektioner i ett område för att minska på restiden. 

 

Steg 6 omfattar hur kommunen kan förbereda sig inför en inspektion. Det kan till exempel vara 

att de tar fram data om fastigheten från gamla arkiv, att gå igenom de uppgifter som 

fastighetsägaren skickat in till kommunen samt att en karta tas fram över tomten som ska 

inspekteras. Här det viktigt att inspektörerna gör en avvägning så att de inte spenderar för mycket 

tid att leta upp äldre uppgifter om fastigheten, istället kan det vara mer resurseffektivt att först åka 

ut på plats och inspektera och se om fastighetsägaren eventuellt har någon mer dokumentation att 

delge. 

Steg 7 beskriver hur en platsinspektion kan gå till. Det skrivs att checklistor kan vara ett bra 

hjälpmedel som kan användas vid en platsinspektion av en avloppsanläggning. Checklistan är ett 

bra hjälpmedel och kan underlätta inspektionen för inspektörens då den enkelt kan kontrollera att 

de viktigaste punkterna har blivit kontrollerade. Den är också bra om flera fastigheter inspekteras 

under samma dag och kan då hjälpa inspektören att minnas hur det såg ut vid varje fastighet när 

informationen senare ska dokumenteras i avloppsregistret och inspektionsprotokoll ska skrivas. 

Steg 8 beskriver hur arbetet som sker efter inspektionen kan gå till. Då ska inspektören 

dokumentera och registrera de uppgifter som framkommit under inspektionen, exempelvis bilder, 

tomtkarta (där avloppsanläggningen är inritad), dokumentation som fastighetsägaren kan ha 

kompletterat med och inspektionsprotokoll. Om ingen inspektion har utförts på plats så ska de 

uppgifter som redan finns sammanställas istället. 

Steg 9 förklarar hur kommuniceringen, enligt förvaltningslagen, ska skötas. Efter att inspektionen 

av avloppsanläggningen är gjord, samt sammanställningen i steg 8, måste kommunen underrätta 
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fastighetsägaren enligt förvaltningslagen (FL), om hur de tänker gå vidare med ärendet. I 

underrättelsen ska inspektionsprotokollet och annan aktuell information bifogas, det ska dock inte 

finnas en formell bedömning av anläggning i detta steg. Anledningen till detta är att 

fastighetsägaren och alla berörda ska ha en möjlighet att komma till tals och kunna lämna 

synpunkter på den preliminära bedömning som har gjorts enligt FL § 17, innan ett beslut fattas. 

Hur lång tid fastighetsägaren får på sig att svara och lämna sina synpunkter finns inte med i FL, 

men det rekommenderas att tiden för svar är mellan 2-3 veckor. Det är viktigt att fastighetsägaren 

får tillräckligt med tid för att kunna lämna sina synpunkter då det kan öka förtroendet för att 

hanläggningen har skett på ett korrekt sätt och på så vis minska risken att ett överklagande sker. 

  

Steg 10 Det finns vissa grundförutsättningar som måste uppfyllas för att kommunen ska kunna 

meddela ett beslut Det är att det framförallt måste det föreligga en olägenhet i miljöbalkens 

mening, och att det finns åtgärder som är effektiva och rimliga att utföra. Om dessa 

förutsättningar uppfylls är det upp till varje kommun att bestämma hur beslutet ska se ut. Det som 

kan skilja sig är om kommunerna ger ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten eller om de ger ett 

föreläggande om att åtgärder måste vidtas. Det kan också skilja sig när kommunerna väljer att ge 

förbud eller föreläggande, vissa kommuner fattar ett beslut direkt om det upptäcks brister i 

anläggningen, medan andra kommuner ger fastighetsägaren tid att frivilligt åtgärda sitt avlopp. 

Tiden som fastighetsägaren får på sig att åtgärda sitt avlopp skiljer sig mellan olika kommuner, 

generellt ligger tidsramen på 1-2 år. De kommuner som ger beslut direkt motiverar detta med att 

det blir tydligare för fastighetsägaren vad som behöver åtgärdas, de menar också att de blir mer 

rättvist och rättssäkert. Kommuner som ger fastighetsägaren tid att frivilligt åtgärda sitt avlopp, 

motiverar detta med att det får kommunen att framstå som mer "mänsklig", vilket i sin tur kan 

leda till att fastighetsägaren blir mer villig att genomföra behövliga åtgärder. 

 

Steg 14 förklarar hur en uppföljning kan ske för att se att återgärder har vidtagits. Här står det hur 

kommunen ska arbeta med att följa upp de beslut som har fattats. Detta är en viktig del i 

kommunernas åtgärdsarbete och det måste avsätta tillräckligt med resurser för att kunna utföra en 

effektiv uppföljning och säkerställa att nödvändiga åtgärder har vidtagits. Om kommunen brister i 

sitt uppföljningsarbete leder detta till att alla föregående steg blir verkningslösa. 

 

I Steg 15 förklaras hur kommunen kan gå vidare med ett ärende, om inte det första beslutet följs. 

Om nödvändiga åtgärder inte har utförts av fastighetsägaren inom den utsatta tiden så kan 

kommunen ge ett nytt förbud som är förenat med vite. I vägledningen står det om hur omfattande 

vitet borde vara samt hur ett sådant beslut kan se ut. 

Del 3 avslutas med ett kapitel där det står om hur kommunen kan planera för återkommande 

tillsyn. Efter att arbetet är "klart" i kommunen med att åtgärda de bristfälliga anläggningarna, 

behöver kommunen jobba med en återkommande tillsyn för att upprätthålla avloppens funktion 

på lång sikt. Det kan också vara nödvändigt med en återkommande tillsyn för att säkerhetsställa 

att fastighetsägaren underhåller avloppsanläggningen, vilket är viktigt för att reningsfunktionen 

fortsätter att uppfylla de krav som har ställts.  

 

Vägledningen ger råd om hur kommunen kan tänkas planera den återkommande tillsynen. Den 

säger att kommunen ska jämföra tillsynen, för enskilda avlopp, med andra verksamheter som 

kräver återkommande tillsyn, så som mekaniska verkstäder och restauranger. Ett annat exempel 

som tas upp är att kommunen kan planera en riskbaserad tillsyn, vilket är att varje avlopp 

riskklassas genom att till exempel väga in ålder på anläggningen, behovet av underhåll, 

geografiska läget och nyttjandegraden av avloppet. Genom att utföra en riskbaserad tillsyn kan 

kommunen få en bättre kontroll på de avlopp som behöver en tätare tillsyn kontra de som kan 

lämnas utan tillsyn en längre tid. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet är att undersöka vad de nuvarande riktlinjerna och vägledningen, från Havs- och 

vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket, har för inverkan på kommuners åtgärdsarbete med 

enskilda avlopp. Detta görs för att se om kommunerna anser att dagens vägledning, genom 

vägledningsmanualer, riktlinjer och lagstiftning, är tillräcklig för att de ska kunna utföra ett 

hållbart åtgärdsarbete av enskilda avlopp.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Denna uppsats omfattar ett brett spektrum av frågor inom området enskilda avlopp, detta för att 

läsaren ska få en så bra övergripande bild som möjligt över vad som behövs för att få ett hållbart 

åtgärdsarbete. Det finns dock ett par avgränsningar som har gjorts, för att inte göra projektet 

alldeles för arbets- och tidskrävande.  

 

Det fanns inte tid att ta med alla delar som kan tänkas ingå i kommuners arbete med enskilda 

avlopp. De delar som har utlämnats är dels kommuners arbete med kretsloppfrågan samt 

beskrivningar av tekniken som finns för avloppsanläggningar. Vägledningen från HAV och 

Naturvårdsverket, riktlinjer samt lagstiftning som sammanfattats i bakgrunden, har också 

avgränsats. Där har steg 11-13, 16-19 i Effektiv tillsyn av enskilda avlopp Del 3 inte tagits med, 

då dessa ansågs sakna relevans för arbetet. Effektiv tillsyn av enskilda avlopp Del 4, som 

beskriver hur kommunerna ska bedöma gamla anläggningar efter miljöbalkens krav med stöd av 

rättspraxis, har inte heller tagits med då detta omfattar rättpraxis och en ingående förklaring om 

hur platsbedömningar kan tänkas gå till och borde istället studeras djupare i en egen studie. 

 

1.4 Mål 
 

Målet är att se hur stor inverkan vägledningen, från Havs- och vattenmyndigheten samt 

Naturvårdsverket, har på kommunernas arbete med enskilda avlopp eller om det är de interna 

förutsättningarna inom den enskilda kommunen som spelar störst roll för att uppnå ett hållbart 

åtgärdsarbete. 

2. Metod 
 

I den första delen av projektet som heter bakgrund har den senaste vägledningen från HAV samt 

den lagstiftning som ansågs vara viktigast sammanfattats, då det är dessa som går koppla till 

kommuners arbete med enskilda avlopp . Detta för att ge läsaren grundläggande kunskap om hur 

det är tänkt att kommunerna ska använda den vägledning och lagstiftning som finns. Materialet 

som används i denna del kommer främst från Havs- och vattenmyndigheten och den vägledning 

som de släppte 2015, Effektiv tillsyn av små avloppsanläggningar men också Naturvårdsverkets 

allmänna råd för små avlopp, Miljöbalken samt information från kommuners hemsidor. 

Verktyget Summon, är en databas som innefattar flertalet andra databaser och finns tillgänglig på 

hh.se, användes för att få en mer vetenskaplig grund till arbetet. De sökord som användes för att 

få fram nyckelreferenser var “on-site sewage system” (oss)(enskilt avlopp) detta sökord är 

grunden till projektet, “authorit*”(authorities) eftersom att uppsatsen handlar om kommuners 

arbete med enskilda avlopp, “political*”, “guidelines” och “trust” användes också för att få fram 

artiklar som handlade om hur politiska beslut och riktlinjer påverkar fastighetsägares förtroende 
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för myndigheter samt deras vilja att frivilligt åtgärda sitt enskilda avlopp. Det sista sökordet vi 

använda var “Wallin” (Are Wallin), han har skrivit flera vetenskapliga artiklar om enskilda 

avlopp och belyser ämnen som förtroende och fastighetsägarens frivillighet att åtgärdande sitt 

enskilda avlopp. Under arbetets gång gjordes ingen skillnad på användandet av begreppen små 

avlopp, enskilda avlopp, avlopp och avloppsanläggningar, om inte något annat skrivs. Alla 

begreppen beskriver de enskilda avlopp som kommunen har som avsikt att rikta sitt åtgärdsarbete 

mot.  

 

Ordet vägledning omfattas inom så många olika områden och kan tolkas på flera olika sätt.  

Inom ramen för det här projektarbetet, syftar ordet vägledning på det skriftliga 

vägledningsmaterial, till exempel tillsynsmanualer, rådsamlingar med mera som finns tillgängligt 

för kommunerna.   

 

I resultatdelen användes semistrukturerade intervjuer, det vill säga, intervjuer som består av ett 

antal frågor som i sin tur ska bli besvarade (se Bilaga 1). Dock var inte ordningen på dessa frågor 

förutbestämd utan den berodde på hur intervjupersonerna valde att formulera svaren (Bryman, 

2012). Utifrån dessa svar ställdes sedan följdfrågor som ansågs vara passande för att få en så 

smidig och innehållsrik diskussion som möjligt (Bryman, 2012). Intervjuerna utfördes enligt 

“face to face” metoden (intervjuer på plats), då det enligt Bryman, 2012 kan vara en bättre metod 

när frågorna kräver mer ingående och omfattande svar. Bryman skriver också att telefonintervjuer 

sällan sträcker sig längre än 20-25 min, och eftersom vår intervju behandla ett stort antal frågor 

över ett brett spektrum, behövde tiden för intervjuerna vara längre än så. 

 

Intervjuerna riktade sig till personer inom kommunen som hade som uppgift att tolka 

vägledningen och riktlinjerna för enskilda avlopp och omvandla det till ett praktiskt handlande 

samt personer som arbetade som miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Intervjuerna varierade i 

längd 30-60 min och spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades sedan ner. Det 

transkriberade materialet jämfördes sedan och sammanställdes till det bästa av vår förmåga, men 

på grund av att svaren skilde sig i omfattning och struktur har det inte alltid gjorts direkta 

jämförelser. Dessa svar ställdes sedan emot varandra i diskussionen och med det material som 

framtagits i den första delen av projektet. Detta för att sedan dra slutsatser om vad som krävs för 

att få ett bättre åtgärdsarbete av enskilda avlopp i svenska kommuner. 

 

Urvalet av kommuner och länsstyrelser gjordes genom att det först valdes ut 4-5 län baserat på 

deras geografiska läge. Hälften av länen är lokaliserade på östra respektive västra sidan av 

Sverige. Alla länen ska gränsa till en kust (hav eller större sjö) eftersom att enskilda avlopp har 

störst påverkan på vattenförekomster. Detta urval gjordes för att se om det finns en skillnad i hur 

kommuner, med olika förutsättningar, arbetar med enskilda avlopp samt hur de förhåller sig till 

vägledningen.  

 

Nästa steg var att göra ett urval av vilka kommuner inom respektive län, som skulle kontaktas för 

en intervju. Urvalet baserades på antalet enskilda avlopp inom respektive kommun. Kommunerna 

delades upp i “små” och “stora” som baserades på antalet enskilda avlopp i varje kommun. de 

“små” kommunerna hade mindre än 3000 enskilda avlopp och de “stora” mer än 4000 enskilda 

avlopp. Hur många enskilda avlopp som fanns inom respektive kommun tog i fram genom 

rapporten Kunskapsläget om enskilda avlopp i Sveriges kommuner som är en enkätstudie och togs 

fram 2004 av Naturvårdsverket. Anledningen till att urvalet skedde på det här sättet var för att se 

om det fanns en skillnad i arbetssätt mellan kommuner med ett större antal enskilda avlopp och 

kommuner med ett mindre antal.  
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Sedan skickade det ut ett mail (se bilaga 1) till alla de kommuner som fanns kvar efter att urval 

hade skett, vilket var 26 stycken. Av dessa var det endast 14 stycken som svarade på mailet och 

tackade ja till att medverka på en intervju. Inget uppföjningsmail skickades till de kommuner som 

inte svarade, eftersom att det inte fanns tid för fler intervjuer.  

 

Intervjuerna utfördes på plats i varje kommun och inte per telefon. På så sätt blev det en mer 

personlig diskussionsform med varje kommun och detta ansågs passa bättre för en 

semistrukturerad intervjuform. Eftersom intervjuerna skedde på plats i varje kommun var det 

viktigt att tiden för intervjuerna passade för både parter, och som möjliggjorde att flera intervjuer 

kunde utföras på samma dag, för att minska vår restid och miljöpåverkan. De fyra sista 

kommunerna som tackade ja till att vara med i projektet valdes därmed bort på grund av tidsbrist. 

 

Intervjuerna var uppdelad i två faser, i den första frågades kommunerna övergripande om hur de i 

dagsläget arbetade med enskilda avlopp och hur deras förutsättningar såg ut. I den andra delen 

fick de besvara frågor om hur de hade tillämpat vägledningen i deras arbete samt vad de 

efterfrågade för mer hjälp från centrala instanser. 

 

Vissa av de intervjuade kommunerna önskade att få vara anonyma och inte nämnas vid namn, i 

arbetet. Det önskemålet valdes att tillmötesgå, och istället för att benämna kommunerna vid 

namn, har de tilldelats varsin bokstav mellan A-J och det är denna bokstav som representerar 

respektive kommun i texten (Exempel: kommun (A) sa att...). 
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3. Resultat 
 

Det totala antalet enskilda avlopp inom kommunerna visas i tabell 1. Antalet enskilda avlopp, 

inom de kommuner som intervjuades, skiljde sig avsevärt från varandra. Majoriteten av de 

tillfrågade kommunerna hade inte någon exakt siffra på hur många små avlopp som fanns inom 

kommunområdet, utan dessa var snarare en grov uppskattning. Hur många avlopp som var 

godkända respektive icke godkända var också något som skiljde sig från kommun till kommun. 

Flertalet av kommunerna sa dock att de låg runt rikssnittet som är ca 40-60% icke godkända 

avlopp. Även åtgärdstakten, det vill säga hur många avlopp som åtgärdas varje år som ställs i 

förhållande till det totala antalet enskilda avlopp inom kommunen, var något som också skilde sig 

mellan kommunerna. För kommun (C) kunde åtgärdstakten vara så hög som 11 % vissa år medan 

den för kommun (A) och (H) låg runt 1,5 % per år.  

 

Hur kommunerna valde att räkna åtgärdstakten var dock något som skiljde sig, då vissa av dem 

endast räknade med de avlopp som de själva hade tagit beslut om. Andra kommuner, kunde göra 

som exempelvis kommun (J) samt kommun (I) som förklarade att de räkna med anslutningar till 

det kommunala VA-nätet som en del av deras åtgärdsarbete, därmed ökade också den totala 

åtgärdstakten inom dessa kommuner. 

 

Vilken målsättning på åtgärdstakt som antagits i respektive nämnd inom kommunerna är något 

som speglar olikheterna i hur kommunerna prioriterar frågan om enskilda avlopp. Målsättningen 

varierar stort, exempelvis kommun (G) hade ett mål om att åtgärda 30 avlopp/år och såg ingen 

strävan efter att öka åtgärdstakten, kommun (B) har antagit ett mål om att åtgärda 250-300 

avlopp/år och kommun (C) hade ett antaget mål om att åtgärda så många som 800 avlopp/år. 

Kommun (H) har en målsättning om att minska forsfor utsläppen inom kommunen med 250 

kg/år, vilket har beräknats till ca 211 avloppsanläggningar som ska åtgärdas varje år. Kommun 

(E) och (J) hade inga antagna mål för åtgärdstakt för tillfället. Kommun (A) ansåg att en 

eftersträvad åtgärdstakt var problematisk och orimlig att sätt upp på grund av deras bristande 

resurser. Notera här att dessa antagna mål måste ställas emot det totala antalet enskilda avlopp 

inom kommunen (se tabell 1) samt vilket arbetsätt som används inom kommunen (läs avsnitt 

3.2.1). 
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3.1 VA-plan 
 

I nästa del av intervjun fick kommunerna besvara hur de arbetade för att åtgärda de enskilda 

avloppen, med frågor som, hur inventeringen gick till, hur de prioriterade avloppen, hur de 

arbetade med information till fastighetsägare med mera.  

 

Det första som frågades i denna del var om kommunernas arbete med enskilda avlopp var 

förankrat i en kommunal VA-plan och om miljöförvaltningen hade varit delaktig i framtagandet 

av denna. Av de svar som framkom var det hälften av kommunerna som hade en antagen VA-

plan (se tabell 1), det skilde sig dock i vilken omfattning miljöförvaltningen hade varit delaktiga 

när den togs fram. Kommun (B) angav, till exempel, att de hade en VA-plan men att 

miljöförvaltningen inte var delaktiga i arbetet när den togs fram, vilket gjorde att de tyckte planen 

var bristfällig och att den “krånglade till deras åtgärdsarbete”, de förklarade dock att planen håller 

på att uppdateras och att miljöförvaltningen nu är delaktiga i arbetet med att ta fram den nya 

planen. Medan kommun (D) förklarade att de hade en VA-plan som tydligt visade vilka områden 

som borde prioriteras och åtgärdas först. Kommun (I) berättade att de inte hade en specifik VA-

plan men att de hade en VA-policy och strategi, där arbetet med enskilda avlopp var inkluderat. 

De andra kommunerna, som för tillfället inte hade någon antagen VA-plan, berättade att en sådan 

var på väg och för majoriteten av dessa så skulle deras förvaltning vara delaktiga i framtagandet. 

 

3.2 Arbetssätt 

3.2.1 Prioritering av områden  

 

Frågan om det fanns en antagen VA-plan följdes sedan av en diskussion om hur kommunernas 

inventerings och tillsynsarbetet gick till och hur de prioriterade tillsynen för små avlopp (se tabell 

2). Utifrån intervjuerna gick det att se att själva inventerings- och åtgärdsarbetet kunde delas upp 

i två metoder. Kommun (E) och (G) utförde först en inventering av större delen av avloppen 

inom kommunen, där avloppen registrerades och delades in utifrån de faktorer som prioriterades 

inom kommunen. Därefter startade handläggnings- och åtgärdsarbetet.  Resterande kommuner 

som deltog i intervjun arbetade med ett samordnat inventerings- och åtgärdsarbete, vilket betyder 

att åtgärdsarbete löpte parallellt med inventeringsarbetet.  

 

Samtliga kommuner arbetade utifrån en områdesvis inventering, där de valde ut vissa områden 

inom kommunen och utförde en inventering därefter. Majoriteten av kommunerna prioriterade 

dessa områden utifrån de avrinningsområden som fanns inom kommunen, de utgick också från 

klassificeringsdata för vattenförekomster som finns i databasen VISS. Där prioriterade 

kommunerna områden som har en sämre eller riskerar att uppnå en försämrad status och hade det 

som utgångspunkt för uppstarten av sin inventering. Kommun (A), (C) och (H) förklarade att de 

först började arbeta utifrån vattenförekomster och dess kemiska status, men att de senare gick 

ifrån denna prioritering, ju längre bort tillsynsarbetet förflyttade sig från dessa områden.  
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Flera av kommunerna gjorde sin områdesprioritering utifrån en kombination av flera olika 

faktorer. När kommun (F) och (I) prioriterade områden utgick de, förutom från VISS, även från 

områden där potentiella VA-samfälligheter kan tänkas bildas. Här ställs utbyggnaden av VA-

nätet som ett alternativ till de redan befintliga avloppen inom fastighetsområdet. Kommunerna 

såg det som ett sätt för fastighetsägarna att “välja” om de ville gå med i en samfällighet för 

anslutning till VA-nätet eller om en inventering och ett eventuellt åtgärdande av det enskilda 

avloppet var att föredra.  

 

Områdenas storlek, i antalet fastigheter, var också en faktor som kommun (A) använde för att 

välja ut områden där tillsyn skulle utföras. De valde bort områden som innehöll för många 

fastigheter eftersom de ansåg att de inte “mäktade med” dessa områden på grund av personalbrist 

och att dessa områden även kan ligga inom planeringen för en utbyggnad av det kommunala VA-

nätet. 

 

3.2.2 Inventerings- och tillsynsarbete  

 

Efter att kommunerna hade prioriterat vilket område de skulle börja inventera i, började själva 

åtgärdandet (tillsynen) av de små avloppen, vilket också skilde sig mellan kommunerna. 

Noterbart är att det endast var kommun (G) och (E) som gjorde en tydlig skillnad på 

inventerings- och tillsynsarbetet, då dessa först gjorde en inventering av hela kommunen. Vilket 

betyder att de sökte fram de fastigheter som de ville utföra tillsyn på genom att till exempel leta 

efter gamla tillstånd i deras arkiv och register (ex. fastighetsregister, äldre tillståndsarkiv, register 

på de som hade kommunalt VA etc.). Kommunerna började sedan sitt åtgärdsarbete med att välja 

ut ett område där de började tillsyn. De valde bort de avlopp som var yngre än ett visst årtal (se 

tabell 2). Detta följdes av ett platsbesök hos de fastigheter som ingick i urvalet samt de 

fastighetsägare som inte hade dömt ut sitt avlopp. Under platsbesöket gjorde kommunerna en 

kontroll och bedömning av den nuvarande anläggningen och utifrån bedömningsresultatet gav de 

varje avlopp en viss prioritet, där de med högst prioritet åtgärdas först. Det var framför allt 

avlopp med direktutsläpp efter slamavskiljning som prioriteras först. Båda kommunerna jobbade 

just nu endast med att åtgärda de avlopp med högst prioritet och kommun (G) har för tillfället 

inte någon plan på hur de ska gå vidare med avlopp som är klassade som prio 2 (gula avlopp). 

De andra kommunerna som utförde inventering och tillsyn parallellt med varandra gjorde också 

ett urval som baserades på anläggningarnas ålder, vilken ålder som de baserade urvalet på skilde 

sig från kommun till kommun (se tabell 2). Det som också skilde sig mellan kommunerna var hur 

de valde att gå vidare i åtgärdsprocessen efter att de hade gjort det första urvalet baserat på ålder, 

till exempel kommun (D) kontrollerade alla avlopp som var äldre än 2005, oberoende av vilka 

uppgifter de redan hade om det aktuella avloppet. Medan kommun (H) och (A) endast 

kontrollerade och beslutade om åtgärder för de avlopp som ansågs vara riktigt dåliga (“röda 

avlopp”). Alltså de avlopp, som i registren, eller de uppgifter som fastighetsägarna delgivit, har 

direkt utsläpp efter slamavskiljningen. 

 

En kommun som arbetade väldigt annorlunda jämfört med de andra var kommun (J) som 

prioriterade områden där det hade bildats nya VA-samfälligheter och arbetade i stort sätt endast 

mot dessa. Kommunen (J) berättade att de skickade ut inventeringsblanketter till de 

fastighetsägare som inte har gått med i föreningen som bildats i området och på så sätt 

försökte ”mota” fastighetsägarna till att gå med i föreningen och visa att det inte fanns något 

nollalternativ, det vill säga, det finns inget sätt för fastighetsägaren att undkomma ett eventuellt 

åtgärdande av sitt avlopp. Kommunen ansåg arbetssättet till att vara mer kostnads- och 

tidseffektivt än ett mer vanligt tillsyns- och åtgärdsarbete som majoriteten av de andra 

kommunerna använde sig av.  
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De andra kommunerna arbetade så klart också med VA-samfälligheter, men inte alls i lika stor 

utsträckning som kommun (J). Det var egentligen bara kommun (C) som kunde se ett problem 

med att fler fastigheter skulle ansluta sig till det kommunala VA-verket i vissa områden. 

Eftersom att de då ansåg att utsläppen från avloppen förflyttades, från en plats som klarade 

belastning av näringsämnen bättre, till området där VA-verket var beläget och som redan var 

överbelastad. 

 

Något som också skilde sig var hur kommunerna gick till väga när de meddelade fastighetsägaren 

om vilket beslut som de hade fattat angående anläggningen. Vissa av kommunerna fattade ett 

beslut om föreläggande om åtgärder medan andra fattade beslut om förbud (utsläppsförbud för 

fastigheten). De flesta av kommunerna fattade endast beslut om förbud. Vilken tid som 

kommunerna gav fastighetsägarna till att åtgärda sina avlopp varierade också från kommun till 

kommun. Kommun (E) gav först fastighetsägaren 9 månader på sig att åtgärda sitt avlopp, om 

inga åtgärder vidtogs skrev de ett förbud och om fastighetsägaren undgick att vidta åtgärder 

återigen skrev de ett förbud, förenat med vite. Majoriteten av kommunerna gav först ett förbud 

och om inga åtgärder utfördes inom den utsatta tiden gav de ett nytt beslut som var förenat med 

vite. Kommun (I) var en av kommunerna som först gav ett vanligt förbud och om avloppet inte 

åtgärdades inom 1,5-2år gavs ett nytt förbud som var förenat med vite. Tiden som 

fastighetsägarna fick på sig att åtgärda sina avlopp varierade mellan 1-2,5 år, beroende på 

kommun. Några få kommuner gav ett beslut som direkt var förenat med vite. Kommun (F) 

arbetade enligt samma modell som kommun (I).  De förklarade dock att de ska ändra sitt 

arbetssätt och börja delge förbud med vite på en gång, anledningen till detta var att det blir 

mindre resurskrävande att ge förbud med vite på en gång, dels på grund av minskat 

pappersarbetet, men också för att fastighetsägaren då oftast utför de åtgärder som krävs inom den 

utsatta tiden vilket minskar behovet av uppföljning.  

 

3.2.3 Information 

 

Frågor om inventerings- och tillsynsarbete följdes sedan upp med en fråga om hur de arbetar med 

att informera fastighetsägarna om tillsynsarbetet. Detta för att få fastighetsägarna medvetna och 

förberedda på att tillsyn skulle utföras i det berörda området. Alla kommuner började sedan med 

att lägga ut information på respektive hemsida samt skicka ut ett brev till de berörda 

fastighetsägarna, där de beskrev varför de utförde tillsyn i området och vad fastighetsägaren 

kunde förvänta sig senare i åtgärdsprocessen. Alla kommuner skickade också ut någon form av 

checklista som fastighetsägaren själv kunde använda för att bedöma sitt avlopp, exempel 

Naturvårdsverkets informationsbroschyr rött, gult eller grönt avlopp, där ett grönt avlopp är 

godkänt, gult behöver förbättras, rött kräver åtgärder (se bilaga 4).  

 

De flesta av kommunerna lät också fastighetsägaren själv döma ut sitt avlopp med hjälp av 

checklistan, vilket gjorde att kommunen inte behövde åka ut på ett platsbesök för att ta ett beslut. 

Kommun (B) är ett exempel på en kommun som tillät fastighetsägaren att döma ut sitt eget 

avlopp och gav den 5 månader på sig att skicka in sin egen bedömning och på så sätt undgå en 

tillsynsavgift. Kommun (G) var en av kommunerna som inte gav fastighetsägaren en möjlighet 

att döma ut sitt avlopp, utan checklistan användes endast för att underlätta för inspektören under 

själva platsbesöket.  

 

I brevutskicket bjöd också de flesta av kommunerna samtidigt in fastighetsägarna till ett 

informationsmöte där de berättade varför de utförde tillsynen samt visade exempel på olika 

anläggningar som inte uppfyllde kraven för ett godkänt avlopp, i vissa fall kunde kommunerna 

också bjuda in entreprenörer och konsulter till dessa möten. Kommun (G) och (J) berättade att de 



20 
 

hade haft möten i början av deras arbete men att “ordet nu hade spritt sig genom kommunen” 

vilket gjorde att de ansåg att sådana informationsträffar inte längre var nödvändiga. 

 

3.3 Resurser 
 

Efter diskussionen, om hur kommunerna valde att lägga upp sitt arbetssätt, blev det en naturlig 

övergång till frågan om hur arbetet finansierades och om de ansåg sig ha tillräckligt med resurser 

för att utföra ett långsiktigt hållbart arbete. Överlag fanns ett missnöje inom kommunerna när det 

gäller avsättning av personal inom arbetsområdet för enskilda avlopp. Majoriteten av 

kommunerna ansåg sig ha en resursbrist inom området. Tillsynsarbetet med enskilda avlopp 

ansågs vara ett väldigt resurskrävande område inom miljöförvaltningen eftersom det bestod av så 

många olika delmoment, från förarbete (inventerings och åtgärdsplanering, kommunikation med 

fastighetsägare etc.) till handläggning av inkommande ärenden och föreläggandeprocesser. 

 

Hur kommunerna finansierade sitt åtgärdsarbete skilde sig på vissa punkter. Det var egentligen 

bara kommun (C) som förklarade sig själv som “kostnadsneutrala”, där hela arbetsprocessen med 

enskilda avlopp finansierades av avgifter från tillståndsansökningar och tillsynsavgifter. 

Kommun (E) och (G) hade endast en avgiftstäckande finansiering av själva tillsynsarbetet, 

medan kommunerna (B), (D) och (H) hade en avgiftsfinansiering som delvis täckte arbetet för 

tillsyn. Andra kommuner, så som kommun (A) och (I) ansåg sig inte vara tillräckligt insatta i de 

politiska beslut om hur arbetet finansierades De anade dock att kostnadstäckning inte var speciellt 

hög. Kommun (J), som främst arbetade utifrån VA-samfälligheter och i stort sätt prioriterade bort 

det “vanliga” tillsynsarbetet, ansåg sig vara mer tids- och kostnadseffektiva. Därigenom ansåg 

inte kommun (J) att deras arbeta var så pass resursberoende som andra kommuners arbete med 

enskilda avlopp. 

 

Förutom hur resurser avsätts för arbetet med enskilda avlopp, är det även viktigt att visa vad det 

finns för olika arbetsområden och hur dessa fördelas mellan personalen på miljöförvaltningen 

inom respektive kommun. Inom det här området sticker kommun (H) ut, de hade anställt en 

person som endast arbetade med de administrativa delarna i tillsynsarbetet. Kommunen kallade 

personen för administratör/handläggare och det som ingick i tjänsten var att söka upp fastigheter 

som ska inventeras (gå igenom fastighetsregister, kartdata m.m.), skriva och skicka ut 

information till fastighetsägarna före tillsyn och även behandla informationen som insamlats vid 

tillsyn. Arbetsuppgifterna som inkluderades i förarbetet var inom de andra kommunerna inte 

avsatta för en specifik tjänst, utan var något som alla inspektörer var med och utarbetat. Kommun 

(H) förklarade att fördelen med att ha en person som sköter större delen av administrativa delarna 

är att kommunen kan vara mer säker på att all information lagras på ett likvärdigt sätt, vilket gör 

att det lätt går att söka upp informationen vid ett senare återkopplingsarbete. Kommun (F) 

använde sig av ett liknande arbetssätt, dock var den befattningen inte lika väl definierad och inte 

endast inriktad på det administrativa arbetet, som inom kommun (H).  

 

3.4 Målsättning 
 

Vilken målsättning varje kommun hade med sitt åtgärdsarbete, när de ansåg att de hade arbetat 

sig igenom alla fastigheter inom kommunen, var något som kunde kopplas till deras svar kring 

resurser. Både kommun (A) och (B) arbetade efter mål som hade satts av respektive nämnd och 

var utformade efter vattendirektivet, kommun (B) hade dock bara ett mål om att åtgärda alla 

avlopp inom avrinningsområden med dålig ekologisk status och inget mål om när hela 

kommunen ska vara genomarbetad. Kommun (A) hade däremot ett mål om att de ska ha arbetat 
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sig igenom samtliga avlopp inom kommunen till år 2021. Målet ansågs dock inte realistiskt i 

förhållande till de resurser som de hade att tillgå i dagsläget. 

 

Målen för arbetet med enskilda avlopp är så klart kopplat till hur långt i arbetsprocessen de har 

kommit i dagsläget. Ett tydligt exempel är kommun (E) som endast hade en målsättning om att ha 

åtgärdat alla avlopp som är byggda före 1987, till år 2020. Medan kommun (F) inte hade någon 

plan alls, eftersom de fortfarande endast arbetade med avlopp som var anlagda före 1995 och inte 

hade några uppgifter på hur många avlopp som kvarstod efter dessa. Inte heller kommun (H) 

hade någon uppsatt målsättning eftersom deras beräkningar om antalet resterande avlopp endast 

var kvalificerade gissningar, dock trodde de att inom 2-4 år skulle alla olagliga (“röda”) avlopp 

vara åtgärdade.  

 

Det fanns flera kommuner som inte hade satt upp någon plan för när de hade arbetat sig igenom 

hela kommunen, till exempel kommun (J) som förklarade att det var svårt att sätta upp mål 

eftersom de endast arbetade med nyuppkomna VA-samfälligheter. Huruvida kommunerna kände 

att de skulle leva upp till det mål som beslutats skilde sig inte speciellt mycket. I stort sätt alla 

kommuner ansåg att de inte hade resurser för att uppnå de mål som satts upp.  

 

3.5 Återkoppling 
 

Efter att en avloppsanläggning har åtgärdats måste, som sagt, ett återkopplingsarbete starta. 

Kommunen väljer själv inom vilken tidsintervall ett återkopplingsarbete ska ske. Kommun (A) 

hade valt att sätta som mål om att ha en återkoppling på avloppsanläggningarna, runt den allmänt 

beräknade livslängden på 20 år. Kommun (B) var egentligen den enda kommunen som hade som 

regler att de anläggningar som blivit godkända (“gröna”) får ett tillstånd i 10 år med avsikten att 

komma tillbaka om 10 år för en ny tillsynsomgång (återkoppling) för just det avrinningsområdet. 

Kommun (I) arbetade utifrån 25-års intervall, de ansåg att “det naturliga är att arbeta utifrån en 

cirkelgång, när man har gjort klart så får man börja om med de gamla”. 

 

Kommun (C) arbetade just nu med att ta fram en “riskbaserad tillsyn”, de motiverade och 

förklarade arbetssättet enligt följande: “ vi ser ingen skillnad på enskilda avlopp och exempelvis 

en bensinstation, ett kärnkraftverk eller annan miljöfarlig verksamhet, de måste ha en 

kontinuerlig tillsyn. Tillsynsintervallet ska baseras beroende på av vilken risk verksamheten för 

med sig. De anläggningar som utgör en större risk behöver tätare tillsyn och de som har låg risk 

ska besökas mer sällan, detta gäller då även enskilda avlopp. Risken bestäms utifrån en 

sammansättning av flera olika faktorer, exempelvis hur långt ifrån ett känsligt vattendrag som 

fastigheten är lokaliserad, markegenskaper, närhet till skyddsområden och badplatser med mera. 

Det ska vara en kontinuerlig tillsyn på allt mellan 4-16 år, beroende på var och vilken 

anläggning man har”. Resterande 5 kommuner hade ingen upprättad plan för när ett 

återkopplingsarbete skulle påbörjas.   

 

Under de första tre intervjuerna, gick diskussionen in på ämnet entreprenörer. Detta var inte 

något som var planerat att ta med i intervjuerna, men eftersom att dessa kommuner tog upp och 

belyste ämnet, kändes det naturligt att ta med det som en fråga till de andra kommunerna. Flera 

av kommunerna berättade att de önskade någon form av certifieringssystem för entreprenörerna. 

Exempel kommun (D) som sa att de flesta av entreprenörerna hade en tillräcklig kunskap om 

själva anläggningsbiten men när det kommer till kunskap om miljödelen så brister det. 

Entreprenörerna ansågs inte ha en tillräcklig kunskapsgrund inom miljöområden, till exempel om 

de skiftande grundvattennivåerna. De förklarade också att ett sådant system skulle göra att de 
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kunde lita mer på att entreprenörerna utförde ett arbete som levde upp till de krav som 

kommunen hade ställt. Det i sin tur skulle kunna minska kommunernas arbetsbelastning och då 

främst slutbesiktningen av färdiga anläggningar. De ansåg också att det skulle underlätta för dem 

när ett eventuellt återkopplingsarbete startade. 

 

3.6 Samarbete 
 

Intervjun gick vidare in på ämnet om hur kommunen samarbetade med andra kommuner, i form 

av utbyte av strategier, samordning tillsyn i avrinningsområden med mera. Här stack både 

kommun (D) och (F) ut från mängden, anledningen var att båda kommunerna ingick i en 

miljösamverkan med en eller flera kommuner. Vilket innebar att de hade ett gemensamt 

miljökontor som var operativt i alla medverkande kommuner. Anledningen till att kommun (D) 

och (F) startade miljösamverkan var en resursfråga då båda kommunerna angränsade till 

kommuner som är betydligt mindre, vilket gjorde att kommunerna kunde dela på sina resurser 

och på så vis utföra ett mer effektivt arbete i alla kommuner. Kommunerna tillfrågades också om 

de hade ett samarbete med andra kommuner som inte ingick i deras miljösamverkan. Kommun 

(D) och (F) gav ett svar, likt resterande kommuner, att samarbetet bestod till stor del av ett möte 

som hölls 1-2 gånger per år som anordnades av Länsstyrelsen. Under mötet delade kommunerna 

med sig av framgångsrika strategier och tillvägagångssätt som de andra kommunerna sedan 

kunde implementera i sitt arbete. Kommun (G) berättade att de tidigare hade haft ett nära 

samarbete med närliggande kommuner men på grund av personalomsättningar hade det 

samarbetet ebbats ut. Kommun (A) berättade att de tyckte det var svårt att samarbeta med andra 

kommuner och att det inte riktigt gick att ha ett utbyte av tillsynsstrategier, eftersom alla 

kommuner arbetade olika och det var upp till varje kommuns nämnd att bestämma hur detta 

arbete skulle gå till. Alla kommuner berättade också att de deltog på vatten, avlopp och kretslopp 

konferensen (VAK) som är en årlig konferens dit alla kommuner i landet är inbjudna till. På 

VAK har kommunerna en möjlighet att träffa andra som arbetar inom samma område och då dela 

med sig av sina erfarenheter samt delta på föreläsningar och andra aktiviteter. Avloppsguiden.se 

är en hemsida som många kommuner också nämnde att de använde för att hitta och diskutera 

information och idéer med andra inspektörer runt om i landet.  

 

Kommun (I) var en av de få kommunerna som berättade att förutom årliga möten, hade ett 

samarbete med grannkommunerna och genomförde en samordnad tillsyn i områden som låg vid 

kommungränsen. Kommun (C) var den enda av kommunerna som berättade att de hade haft ett 

samarbete med kommuner från andra län, om VAK inte räknades med. 

 

3.7 Länsstyrelsen roll 
 

Länsstyrelsen har, som tillsynsvägledande myndighet en övergripande funktion för utvärdering, 

uppföljning och handledning av åtgärdsarbetet för länets kommuner (se avsnitt 1.1.1). Hur 

kommunerna uppfattade länsstyrelsen delaktighet i arbetet med enskilda avlopp, inom respektive 

län, skiljde sig inte speciellt mycket. De flesta av de tillfrågade kommunerna förklarade att 

länsstyrelsens tillsynsvägledande roll var näst intill obefintlig, eller i alla fall väldigt oklar.  

 

Kommun (A), (B) och (I) var de enda kommunerna som nämnde att en kontakt med länsstyrelsen 

skedde under en årlig länsträff. Utöver kommunikationsträffar, som anordnades av Länsstyrelsen, 

förklarades samrådet mellan Länsstyrelsen och kommun som i det närmaste obefintlig. Kommun 

(I) förklarade att ett närmare samarbete var svårt eftersom länsstyrelsen inte hade någon som 

helst insikt i deras arbete med enskilda avlopp. Kommun (D) gav ett liknande svar, men betonade 
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mer att länsstyrelsen saknade den grundläggande kunskapen om hur ett enskilt avlopp ser ut och 

fungerar och kunde på så sätt inte bidra med någon vidare handledning för åtgärdsarbetet. 

Resterande kommuner förklarade länsstyrelsen som “osynlig” i den tillsynsvägledande roll som 

innefattas i deras tjänsteområde. 

 

Kommun (B) och (F) förklarade att istället för att vända sig till länsstyrelsen valde kommunerna 

att kontakta HAV i ärenden gällande enskilda avlopp, här kunde dock kommun (B) se att svaren 

ofta blev “luddiga” och svårtolkade eftersom de ansåg att det var svårt för HAV att ge svar på 

sakfrågor om specifika områden inom kommunen.  Majoriteten av kommunerna som tillfrågades 

såg också avloppsguiden som en informationskälla för handledning och kommunikation, som till 

viss del ersatte den bristande tillsynsvägledningen från länsstyrelsen. 

 

Även om kommunerna inte hade någon kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen, så sågs detta 

heller inte som något problem från kommunernas sida och var inte heller något som efterfrågades 

i någon större utsträckning.  

 

3.8 Tillämpning av vägledningen  
 

Efter att kommunerna berättat hur de arbetade med åtgärdandet av enskilda avlopp, gick intervjun 

vidare till den andra fasen (se Bilaga 2). Där de fick svara på frågor hur de hade använt den 

befintliga vägledningen för att ta fram deras dagliga rutiner och arbetssätt. Svaren skilde sig åt i 

omfattning, men i grunden sa de flesta av kommunerna samma sak. Det var att de allmänna råden 

låg som grund i deras arbete och det var dessa som de utgick ifrån när de kontrollerade 

anläggningarna  

 

Vägledningsmaterialet från HAV var inget som kommunerna följde till punkt och pricka, utan 

var istället något de använde för att komplettera vissa delar i sitt åtgärdsarbete. Kommun (G) var 

den enda kommunen som berättade att de överhuvudtaget inte arbetade med HAVs vägledning. 

De förklarade att de hade arbetat med enskilda avlopp så pass länge att de redan hade ett väl 

fungerande arbetssätt.  

 

Sedan fick kommunerna svara på vad de ansåg om vägledningen och om den hade varit till hjälp 

när de planerade sitt åtgärdsarbete. Kommunerna svarade att vägledningen var en bra hjälp när de 

började arbeta med de enskilda avloppen och för nya inspektörer. Men att de i nuläget hade så 

pass fasta rutiner och att de därför inte var lika beroende av vägledningsmaterialet längre. De 

förklarade dock att de håller sig uppdaterade på nytt material som kommer ut, detta för att 

säkerhetsställa att deras arbete är inne på rätt spår. 

 

Kommunerna tillfrågades sedan om vad de efterfrågade mer för hjälp och vägledningsmaterial 

från centrala myndigheter. Här var det ganska tydligt att kommunerna inte ville ha mer 

vägledning för hur själva arbetet med tillsyn av enskilda avlopp skulle gå till. Alla kommuner har 

olika förutsättningar, därför ansåg kommunerna att det var viktigt att de själva fick bestämma hur 

deras arbete skulle planeras och utföras.  

 

En gemensam punkt som de flesta av kommunerna nämnde var dock att det behövde ställas 

tydligare och mer bindande krav på vad en anläggning verkligen ska klara av. Detta för att få ett 

mer likriktat arbetssätt när det kommer till bedömningen av enskilda avlopp samt skyddsnivåer i 

alla Sveriges kommuner. Till exempel kommun (A) som påpekade att vägledningen blir ett 

tandlöst verktyg eftersom de inte var tvungna att tillämpa den i sitt arbete. Kommun (I) menade 
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att om vägledningen och riktlinjerna blev ett krav så tvingade det fram ett politiskt beslut som i 

sin tur kan ge dem tillräckligt med resurser att klara av sitt arbete och nå upp till dem mål som 

hade satts upp. Det var bara kommun (H) och (E) som berättade att de inte efterfrågade mer 

bindande krav eller föreskrifter. 

 

En sak som ett par av kommunerna också nämnde var att de ville ha mer vägledning för hur de 

skulle bedöma vilken teknik som skulle användas vid olika tillfällen, då det i vissa fall kunde vara 

svårt att avgöra vilken anläggning som passade bäst i olika situationer. Exempel kommun (D) 

som tyckte att det var svårt att “hänga med” i teknik utvecklingen. Kommun (J) och (A) 

förklarade att de ville se tydliga krav på hur en anläggning ska vara anlagd för att uppfylla den 

funktion som krävs i det aktuella området. Kommun (A) ställde sig också frågande till om det 

verkligen skulle vara kommunens uppgift att utföra bedömningen av ny teknik. Båda 

kommunerna tog andra skandinaviska länder som exempel, där de på nationell nivå hade gått ut 

och sagt att de här anläggningarna är godkända och uppfyller funktionskraven och att det är de 

anläggningar som fastighetsägarna har att välja emellan.  

 

Alla dessa kommuner nämnde CE-märkningen, som fanns för vissa anläggningstyper och är en 

produktmärkning inom EU som är utformad efter EG-direktiven. Flera kommuner ansåg det var 

bra att CE-märkningen fanns, men att produkten inte alltid levde upp till den standarden som det 

stod utmärkt att den skulle göra. CE-märkningen ansågs därmed inte som ett större bevis på att 

anläggningen klarade av den rening som certifieringen omfattade, både från start och i ett längre 

perspektiv, eftersom testerna som utgjorde CE-märkningen inte alltid var representativa för de 

verkliga platsspecifika förhållandena. 

 

Kommun (H) nämnde också att förutom mer vägledning för ny teknik, ville de se mer riktlinjer 

för hur de ska bedöma gamla anläggningar. I dagsläget utförde kommunerna endast en okulär 

besiktning av gamla anläggningar, där de kontrollerade att det inte stod vatten i luftningsröret, att 

vattennivån i slamavskiljaren stod lika högt som utloppsröret, att det inte fanns några rötter från 

träd eller buskar som kunde skada infiltrationen med mera. Det kunde därför vara svårt att 

bedöma om anläggningen uppfyllde den funktion som den var avsedd för, även om allt såg ut att 

fungera.  Kommun (C) berättade att de upplevde samma problem. De gav också ett exempel från 

ett annat skandinaviskt land där kommunen tog markprover för att kontrollera att funktionen av 

reningen upprätthölls. Kommun (C) berättade också att de skulle börja med, ett fåtal, 

egenfinansierade markprover för att undersöka hur väl reningen fungerade i vissa mark baserade 

anläggningar och på så vis få en bättre bedömningsgrund för de äldre anläggningarna. Kommun 

(B) nämnde också om markprover och hur viktig det hade varit att få till stånd en sådan 

utredning. Men de var också tydliga med att nämna att en sådan utredning inte borde bekostas 

utav fastighetsägaren, då det kan tendera att bli en dyr utgift.  
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4. Diskussion 
 

Det som går att avläsa utifrån resultatet, när det gäller det totala antalet avlopp inom respektive 

kommun, var att det till störst del beror på kommunens storlek. Antalet godkända avlopp, i 

respektive kommun, var dock direkt beroende av hur långt i åtgärdsprocessen som kommunen 

hade kommit. Vi anser också att det är svårt och missvisande för kommunerna att ge ut en siffra 

på hur många enskilda avlopp som anses vara “godkända” i dagsläget, när det är så pass många 

faktorer som spelar in och kan påverka ett avlopps livslängd och upprätthållande av 

reningsfunktion, och som kommunerna inte har med i sin beräkning när de tar fram statistik på 

hur många avlopp som är “godkända”. Här vill vi belysa vikten i att kommunerna borde 

implementera en riskbaserad tillsyn i sitt åtgärds- och planeringsarbete, som diskuteras mer under 

avsnitt 4.5 i diskussionen.  

 

Åtgärdstakten i kommunerna var starkt kopplad till de mål som hade antagits i respektive nämnd, 

men den var också beroende av hur många nya tillståndsansökningar som kommunen får in varje 

år. Som exempel kommun (G), de hade ett antaget mål på 30 avlopp/år, vilket motsvarar en 

åtgärds takt på ca 1.5-2%. Kommunen berättade dock att de hade minst lika många nya 

tillståndsärenden varje år på grund av den höga inflyttningstakten i kommunen. Kommunerna 

behövde därför arbeta på ett sådant sätt som gjorde att de hann med att hantera nya ärenden som 

kom in, eftersom att även dessa behöver ha ett fungerande avlopp. Samtidigt behövde 

kommunerna upprätthålla en hållbar åtgärdstakt, som gör att det totala antalet godkända avlopp 

ökar och inte minskar, vilket kan vara fallet om åtgärdstakten är för låg. Det krävs därför att det 

finns tillräckligt med resurser inom förvaltningen för att klara av både åtgärdandet av gamla 

avlopp men också hanteringen av nya ärenden.  

 

4.1 VA-plan 
 

Under intervjuerna var det endast hälften av kommunerna som berättade att de hade en antagen 

VA-plan. Vi anser att en kommunal VA-plan, som är förankrad i arbetet med enskilda avlopp, är 

en viktig förutsättning för ett hållbart åtgärdsarbete. Dock är inte heller upprättandet av en VA-

plan ett direkt krav som ställs på kommunerna (men finns med som ett indirekt krav i LAV), utan 

är helt beroende på de politiska beslut som tas inom respektive kommun. Kontentan av detta blir 

att det måste finnas drivna beslutsfattare inom kommunen, som värdesätter arbetet med enskilda 

avlopp och förstår vad som måste uppnås för ett hållbart åtgärdsarbete, med en tillräcklig 

uppfattning om vad åtgärdsarbetet innebär och i sin tur kunna sätta upp relevanta mål, förankra 

en VA-plan och besluta om en hållbar finansieringsgrund med tillräckliga resurser. 

 

4.2 Arbetssätt 
 

Hur kommunerna arbetade med tillsynen av enskilda avlopp kunde skilja sig ganska mycket 

mellan respektive kommun. Hur stor del av vägledningsmaterialet från HAV, som kommunerna 

hade implementerat i sitt arbetssätt, var också något som skiljde sig.  Alla kommuner inventerade 

och utförde en områdesvis tillsyn, vilket vi anser att de borde göra. HAV förklarar också att en 

områdesvis inventering är att föredra. Detta för att det dels sparar tid samt att arbetsbördan inte 

blir för stor för kommunerna vilket är viktigt för att de ska ha tid att följa upp de beslut som har 

fattats och se till att fastighetsägaren åtgärdar sitt avlopp. Det är dock främst rättviseaspekten som 

vi anser är viktig, när det kommer till att arbeta områdesvis. Då Wallin et al (2013a) har visat att 

ett sådant arbetssätt kan öka fastighetsägarens känsla att bli rättvist behandlad och som i sin tur 
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kan öka dess vilja att frivilligt åtgärda sitt enskilda avlopp eller i alla fall inte motsätta sig ett 

beslut om åtgärder. Om arbetet sker områdesvis blir det också enklare för den enskilda 

fastighetsägaren att se att denne inte är ensam om att bidra till den allmänna miljönyttan eftersom 

att alla grannfastigheter också följs upp av kommunen. Tidigare forskning har även visat att 

fastighetsägare gärna sökte råd och information om enskilda avlopp från grannar, denna 

kommunikation gynnas om arbetet sköts områdesvis (Wallin et al., 2013b).   

 

Att arbeta områdesvis gör också att det blir enklare för fastighetsägarna i området att bilda en 

VA-samfällighet, eftersom alla blev “drabbade” samtidigt och sökte information och råd hos 

varandra. Vi anser att detta både är positivt för kommunen och för fastighetsägarna, då det för 

kommunen endast blir en ny anläggning att följa upp, medan det för fastighetsägarna kan bli en 

billigare och smidigare lösning. Även om vi anser att VA-samfälligheter oftast har en positiv 

inverkan på kommunens åtgärdstakt, kan vi ändå se en risk med det. Som tidigare nämnts, 

kommer alla dessa avlopp anslutas till en samma utsläppskälla vilket kan leda till att den totala 

utsläppsmängden ökar i ett visst område, även om reningsfunktionen för varje enskilt avlopp 

förbättras. Därför krävs det en avvägning i sådana fall om det kanske är bättre att åtgärda de 

enskilda avloppen var för sig istället för att anlägga gemensamhetsanläggningar. 

 

När det kommer till de olika kommunernas arbetssätt, att välja vilka avlopp i ett område som de 

skulle utföra tillsyn på, fanns det två huvudsakliga arbetssätt. Det första var att kommunen endast 

beslutade om åtgärder för de avlopp som var äldre än ett visst årtal och som har direkt utsläpp 

efter slamavskiljning (röda avlopp). Det andra var att de utförde tillsyn på alla avlopp som var 

äldre än ett visst årtal.  Det är svårt att avgöra vilken av metoderna som är bäst för en hållbar 

åtgärdstakt, då båda metoderna har sina för- och nackdelar. Den första metoden gör så att alla de 

värsta avloppen åtgärdas först vilket är något som borde eftersträvas. Det är också en mer rättvis 

metod eftersom att avloppen som är “värst” borde vara de som ska åtgärda först. Men om 

kommunen endast tar de avlopp som är värst i ett område, gör det att de måste gå tillbaka till 

samma område vid ett senare tillfälle för att kontrollera och besluta om åtgärder för de avlopp 

som inte ingick i första tillsynsrundan. Detta kan då sakta ner hela åtgärdandeprocessen. Medan 

den andra metoden som går igenom alla avlopp som är äldre än ett visst årtal, gör att kommunen 

kan lämna det området och endast komma tillbaka när det är dags att gå igenom området på nytt. 

 

Hur kommunerna valde att göra när de skrev föreläggande eller förbud och hur de förenade dessa 

med vite är något som borde ställas emot varandra för att hitta det sätt som bäst förespråkar en 

hållbar åtgärdstakt. Enligt Wallin et al (2013a) är det en tidskrävande process för kommuner att 

skriva och förmedla beslut och att det därför kan vara bättre att ge fastighetsägaren tid att åtgärda 

sitt avlopp före ett formellt beslut fattas. Denna metod kräver dock att kommunen har väl 

implementerade rutiner för hur uppföljningen ska gå till för att säkerhetsställa att fastighetsägaren 

verkligen åtgärdar sitt avlopp. Det finns också en stor risk att fastighetsägaren inte utför några 

åtgärder i första skedet, vilket då, även här, tvingar kommunen att skriva ett formellt beslut som i 

sin tur också måste följas upp. Den andra metoden, vilket var den som de flesta kommunerna 

använde sig av, var att först fatta ett beslut om föreläggande/förbud och ge fastighetsägaren 1-2 år 

på sig att åtgärda sitt avlopp och om detta beslut inte följdes fattades ett nytt beslut som var 

förenat med vite. Denna metod är bra då den är ganska “snäll” mot fastighetsägaren precis som 

första metoden, vilket kan göra att fastighetsägaren blir mer villig att åtgärda sitt avlopp. Den 

tredje och sista metoden som användes av de intervjuade kommunerna var att direkt fatta ett 

beslut som var förenat med vite. Detta var den strängaste av alla metoder men vi anser ändå att 

det är den som är mest effektiv, då den sätter stor press på fastighetsägaren att åtgärda sitt avlopp 

inom den tidsram som har angivits. De andra två metoderna är bra, i den aspekten, att 

fastighetsägarens känner sig uppmärksammad och rättvist behandlad samt att fastighetsägarens 



27 
 

förtroende för myndigheterna då kan hamna på en godtycklig nivå. Fastighetsägarnas förtroende 

för myndigheterna är väldigt viktigt när det kommer till åtgärdandet av enskilda avlopp, eftersom 

att risken för överklaganden och utdragna beslutsprocesser då minskar. Vi anser att kommunerna 

här måste göra en avvägning av vad som ska ha prioritet, är det fastighetsägarnas förtroende eller 

åtgärdandet av enskilda avlopp, och om är det sistnämnda, måste kommunen ibland ta i med 

“tuffare tag” och då sätta fastighetsägarens förtroende på spel.  

 

I Metoden (avsnitt 2) stod det att urvalet av kommuner som vi valt att intervjua var baserat på 

deras storlek samt vilket län som de befann sig i. Vi valde kommuner i olika län (öst, väst- och 

inlandskust) för att se om det fanns en skillnad i hur dessa förhöll sig till vägledningen och om 

det gick att se en tydlig skillnad i arbetssätt mellan kommunerna baserat på deras geografiska 

läge. Under intervjuerna har det inte gått att urskilja några tydliga skillnader mellan kommunerna 

som kan kopplas till deras geografiska läge. Vi tror att detta beror på, som tidigare nämnts, att 

varje kommun är unik och har då olika inre förutsättningar. Det är dessa förutsättningar, så som 

resurser, politiska beslut, målsättning, antal avlopp, geologiska förhållanden med mera, som till 

störst del avgör hur arbetet går till och då spelar det geografiska läget en mindre roll. 

 

Hur kommunerna valde att informera fastighetsägarna om att tillsyn skulle ske i det utvalda 

området, är ingenting som vi har några direkta synpunkter på. Vi tyckte att detta arbete fungerade 

i alla de intervjuade kommunerna och att alla arbetade på det sätt som vägledningen från HAV 

ger förslag på.  Det är tydligt att alla kommunerna ansåg att det var viktigt att nå ut med 

information till fastighetsägarna och minska risken att tillsynen kommer som en chock för 

fastighetsägaren. Utan att fastighetsägaren får tillräckligt med tid på sig att förbereda sig i för 

tillsynsbesöket, vilket också då ökade fastighetsägarens vilja att åtgärda sitt avlopp. 

 

4.3 Resurser 

 

Resurserna blir en grundläggande del i hur arbetet med enskilda avlopp prioriteras inom 

kommunen. Det finns en tydlig koppling mellan hur arbetet finansieras och hur stora resurser som 

ska avsättas till arbetet med enskilda avlopp. Här anser vi att frågan måste ta tags från grunden 

och att de använder den avgiftsmakt som de har rätt till.  

 

Hur kommunen nyttjar avgiftsmakten är central i arbetet med enskilda avlopp. Detta gäller alla 

kommuner, stora som små samt kommuner med bättre respektive sämre ekonomisk situation. Vi 

anser att det naturliga vore att avgiften för tillsyn och tillstånd, gentemot fastighetsägarna, 

anpassades till de personella resurser som finns inom miljöförvaltningen. Om en nyanställning 

sker måste tillsynstakten och därmed också inkomsten genom avgifter öka. Samtidigt måste de 

personella resurserna överensstämma med det arbete som krävs för ett hållbart åtgärdsarbete. För 

att ett åtgärdsarbete ska vara hållbart krävs därmed en hållbar finansiering av arbetet och att 

inspektörerna inom miljöförvaltningen kan specialisera sig inom området för enskilda avlopp. 

Här är det viktigt att notera att miljöförvaltningen inom kommunerna inte endast har som uppgift 

att åtgärda enskilda avlopp, utan att de har en mängd olika resurskrävande uppdrag. Därför krävs 

hela tiden en avvägning inom kommunen hur mycket resurser som behöver fördelas till 

respektive arbetsuppgift.  

 

Som vi beskrivit under resultatdelen, var det endast kommun (C) som hade ett arbete som helt 

finansierades av intäkter från fastighetsägarna och var på så vis “kostnadsneutrala”. Varför de 

andra kommunerna inte har valt att vara konstnadsneutrala eller ha en högre kostnadstäckning än 

den för tillsynsarbetet, är svårt för oss att besvara, eftersom det inte omfattades av de frågor vi tog 
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upp. Flera kommuner svarade dock att de kunde ta ut en större avgift för tillsyn och tillstånd, men 

de hade svårt att se hur hela arbetsprocessen skulle kunna finansieras helt genom avgifter. Som 

kommun (A) sa: “förarbetet, med inventering och informationssök, tar ofta dubbelt så lång tid än 

själva inspektionen och man får någonstans räkna på att det är en enskild fastighetsägare, det 

blir en hel del pengar. För att vi ska kunna anställa en till som ska betalas av helt från avgifter, 

behöver man utföra många fler inspektioner”. Kommun (C) sa istället att “vi har full 

kostnadstäckning, det vill säga, alla som vi inventerar, oavsett om man dömer ut sitt avlopp själv 

eller om vi får lägga ner många timmar, är med och finansierar. Allt ifrån 2 timmar till 7-8 

timmar får de betala för det här. Det betyder att vi skulle kunna anställa 10 inspektörer till och 

fördubbla inventeringen, det spelar inte någon roll, politiken blandar sig inte i det så länge det är 

konstnadsneutralt. Det är klart att folk överklagar våra avgifter ibland, men vi har aldrig förlorat 

en sådan tvist. Verksamhetsutövaren ska betala”.  Detta är ett exempel på hur kommunen hela 

tiden måste ta hänsyn till avgiftens storlek och om den anses vara befogad. För att om 

fastighetsägaren anser att avgiften är för stor kan åtgärdandet saktas ner på grund av 

överklagandeprocesser. Relationen med fastighetsägarna kan här ställas på spel. Enligt Wallin 

et.al., (2013b) måste kommunen göra en avvägning om de prioriterar relationen med 

fastighetsägaren eller om de anser att tillsynsfinansieringen, och då även åtgärdandet, av 

avloppen går före. Det ska också tilläggas att även om kommunen är kostnadsneutral och har 

friheten att anställa fler inspektörer, måste rekryteringen ske på ett hållbart sätt. Det måste hela 

tiden avstämmas med det efterföljande återkopplingsarbetet, för att se hur mycket personal som 

behövs för att upprätthålla en stabil åtgärdstakt. Det är inte hållbart att först anställa exempelvis 

20 personer och slutföra åtgärdsarbetet för att sedan avskeda 15 av dem när själva 

återkopplingsarbetet sätter igång.  

 

Ett sätt att uppnå en högre kostnadstäckning genom hela arbetsprocessen kan vara att anställa en 

administratör, likt den som kommun (H) hade avsatt för att sköta förarbetet och 

informationsbehandlingen. Detta skulle kunna lösa problemet med att flera kommuner inte ansåg 

sig berättigade till att ta ut en så pass hög avgift att det täckte hela arbetsprocessen, från för- till 

åtgärdsarbetet. Vi håller med om argumenten som kommun (H) la fram, med att det är viktigt att 

informationen som samlas in vid tillsyns- och åtgärdsarbetet lagras på ett lättillgängligt och 

likvärdigt sätt, samt att förarbetet, i form av att söka ut fastigheter, gå igenom avloppsregister 

osv. läggs över på administratören. En större digitalisering av informationslagring, 

protokollföring etc. skulle även kunna effektivisera ärendehanteringen inom kommunen. 

 

4.4 Målsättning 

 

Vi har sett att det är av stor vikt för en kommun att ha tydligt uppsatta mål för arbete med 

enskilda avlopp. Även denna del speglar hur prioriterat arbetet med enskilda avlopp är inom 

kommunen. Vi blev förvånade att det var en så pass stor del av kommunerna som inte hade satt 

upp ett mål för när de hade arbetat sig igenom alla avlopp inom kommunen, eller att målen för 

vilka avlopp som skulle åtgärdas, låg så långt bak i tiden. Det är det svårt för kommunerna att 

sätta upp mål för åtgärdsarbetet, på ett likvärdigt sätt. Detta präglas framför allt av vilket 

arbetssätt kommunen använder sig av och hur långt varje kommun har kommit i åtgärdsarbetet. 

Till exempel kommun (J), som arbetade helt utifrån VA-samfälligheter, har en helt annan 

utgångspunkt än de kommuner som utför ett “vanligt” åtgärdsarbete, med en inventering och ett 

efterföljande tillsyns- och åtgärdsarbete. För kommun (J) skulle ett uppsatt mål endast vara 

beroende av antalet bildade VA-samfälligheter och inte alls lika resursberoende som andra 

kommuner, med andra arbetssätt, eftersom de har ett nästintill obefintligt för- och 

inventeringsarbete.  
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Kommun (C) kunde se ett problem inom sin kommun att ansluta en större del av kommunen till 

det kommunala VA-nätet. Kommun (C) förklarade att “det skickas avloppsvatten från områden 

som tål belastningar till ett område som inte tål belastningar, det är klart att reningsverket klarar 

av det, men det kommer till ett område som inte tål den totala mängden som släpps ut.” Även om 

ett arbete, som endast är riktat mot uppkomsten av VA-samfälligheter, är resurs- och tidseffektivt 

samt ger en ökad åtgärdstakt för kommunen, måste kommunen ställa sig frågan om hur hållbart 

det egentligen är när utsläppen dirigeras till sådan en koncentrerad utsläppskälla som VA-verket 

står för.   

 

Vi såg att nästintill ingen kommun ansåg sig kunna leva upp till de mål som sätts upp, målen blir 

då innehållslösa om kommunen inte sätter tydliga ramar för hur arbetet ska finansieras, vilka 

personella resurser som krävs och lägger upp en tydlig plan för hur ett hållbart åtgärdsarbete kan 

utformas inom kommunen. Allt detta måste ställas emot ett mål om när ett återkopplingsarbete 

ska sätta igång och inom vilka tidsintervaller det ska ske. Här kan kommunerna sätta upp delmål, 

likt flera av kommunerna gjort. Dock kunde vi se att även delmålen som antagits också var för 

omfattande för många av kommunerna, om vi ser till de resurser som fanns att tillgå. Vi hade 

dock gärna sett att kommunerna satt upp flera mindre delmål, där arbetsformerna de använde sig 

av kunde utvärderas och finslipas parallellt med arbetets gång.  

 

I vägledningsmaterialet från HAV beskrevs att en framgångsfaktor kunde vara att kommunerna 

satt upp mål enligt “SMART-modellen”. Vi anser att det skulle vara en väldig effektiv mall för 

kommunerna att anta hållbara mål som är Specifika, Mätbara, Accepterade, Relevanta och 

Tidssatta.  

 

 Specifikt, målen måste beskriva ingående, vad som ska uppnås och varför. 

 Mätbart, målen ska vara tillräckligt konkreta för att resultat ska kunna avstämmas med 

målen.  

 Accepterat, målen ska godkännas av både av kommunen i sig och också av centrala 

myndigheter (så som HAV och länsstyrelsen) och förhålla sig till den miljölagstiftning 

som finns. 

 Relevant, målen måste vara tillämpbara och uppnåeliga för kommunen i sitt 

åtgärdsarbete. 

 Tidssatt, en tydlig gräns för till när målen ska uppnås. 

 

4.5 Återkopplingsarbete 

 

Som vi nämnt under avsnitt 3.5 (Återkopplingsarbete) i resultatet, är ett väl planerat 

återkopplingsarbete betydande för att upprätthålla ett kontinuerligt åtgärdsarbete inom 

kommunen, allt eftersom avloppsanläggningarna föråldras och får en försämras reningsförmåga. 

Återkopplingsarbetet måste ske parallellt med ett inventeringsarbete, en försämring av 

anläggningarna kommer hela tiden att ske och kommunen måste sätta upp tydliga tidsramar för 

vad de anser som ett “hållbart” återkopplingsarbete. Indirekt måste kommunen göra en 

generalisering för hur länge de anser att ett enskilt avlopp kan upprätthålla en “godtycklig” 

reningsgrad och väga det mot dem resurser som finns att tillgå. Vi anser inte att detta är hållbart, 

att varje kommun ska göra en egen bedömning för när ett återkopplingsarbete ska ske. Eftersom 

bedömningen är så resursberoende kommer automatiskt en kommun med sämre ekonomiska 

förutsättningar att ha en längre eller till och med obefintlig återkopplingstid, om vi förutsätter att 

arbetet inte är konstadsneutralt. Här måste tydliggöras från centrala myndigheter hur 
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kommunerna ska planera och arbeta med återkoppling, för att om inget sådant sker kommer 

kommunerna återigen vara i samma situation om 20-30 år, när dagens “godkända” 

avloppsanläggningar kräver en återkoppling.  

 

Kommunen ska hela tiden göra en bedömning utifrån det enskilda fallet. I detta avseende anser vi 

att kan det vara problematiskt för återkopplingsarbete som oftast, i nuläget, endast tar hänsyn till 

anläggningens “livslängd”. Ett riskbaserat tillsyns- och återkopplingsarbete, som kortfattat 

beskrivs inom vägledningen från HAV och som kommun (C) höll på att implementera i sitt 

arbete, skulle här kunna vara en metod för att öka förståelsen för vilka anläggningar som behöver 

en tätare återkoppling och de som behöver besökas mer sällan. Då vi anser att det är viktigt att 

kommunen väger in andra parametrar än endast åldern på anläggningen. Vi anser också att det 

behövs mer forskning om hur ett sådant system kan tänkas se ut, då vi anser att det kan vara en 

till en stor hjälp för kommunerna i deras återkopplingsarbete.  

 

När det kommer till certifieringssystem för entreprenörerna anser vi att det kan vara ett bra 

system att införa. En certifiering för entreprenörer skulle kunna ge en större säkerhet och minskad 

oro hos fastighetsägarna, att arbetet blir utfört på rätt sätt, då det är utgör en stor engångskostnad 

för fastighetsägaren att anlägga ett nytt avlopp. Ett certifieringssystem skulle också kunna 

innebära att kommunerna får en minskad arbetsbörda, i form av till exempel en förenklad 

slutbesiktning av en åtgärdad anläggning. Eftersom kommunen då kan vara mer säker på att 

anläggningen lever upp till de krav som ställts. Vi anser dock att ett sådant certifieringssystem 

borde ha en sekundär prioritet, då det inte direkt påverkar åtgärdsarbetet av enskilda avlopp. 

 

4.6 Samarbete 

 

Som vi förklarade under avsnitt 3.6 (Samarbete) i resultatet, stack kommun (D) och (H) ut från 

mängden, när vi frågade om hur de samarbetade med andra kommuner. Båda kommunerna ingick 

i en kommunsamverkan med en eller flera kommuner, som då hade en gemensam 

miljöförvaltning. Detta är något vi anser att fler kommuner borde göra, främst mindre kommuner, 

då dessa ofta har otillräckligt med resurser för att utföra ett hållbart åtgärdsarbete. Samarbetet 

leder också till att alla fastighetsägare inom kommunerna bedöms på ett likartat sätt, vilket, som 

tidigare nämnts, kan göra att fastighetsägarna känner sig mer rättvist bedömda och öka deras 

förtroende för myndigheten. Detta kan i sin tur leda till att de blir mer villiga att åtgärda sina 

avlopp. Hur mycket de andra kommunerna samarbetade med grannkommuner skilde sig i åt 

omfattning. Vi anser likt kommun (I), att samarbetet mellan grannkommuner borde vara 

obligatoriskt och inte bara de årliga träffar som länsstyrelsen ordnar. Kommunerna skulle då 

kunna samordna tillsynen av gemensamma avrinningsområden och områdena kring 

kommungränserna på ett bättre sätt. Detta skulle kunna få kommunerna att arbeta på ett mer 

likartat sätt. Det skulle också kunna underlätta för de entreprenörer, som arbetar över 

kommungränserna, att samordna sitt arbete och på så sätt inte bli överbelastade. Det är viktigt att 

kommunerna tar hänsyn till detta. Om det inte finns tillräckligt med entreprenörer som kan 

anlägga enskilda avlopp spelar det ingen roll i vilken takt som kommunerna beslutar om åtgärder. 

 

Vi kan dock förstå att det kan vara svårt för kommuner att samarbeta på det sättet, på grund av att 

de kan ha olika arbetsätt och de kommunala nämnderna kan ha fattat olika beslut för hur 

kommunen ska arbeta. Därför anser vi att det behövs mer krav från central nivå på att kommuner 

ska samarbeta och arbeta på likartade sätt. Vi anser också att länsstyrelsen behöver ha en 

tydligare roll i deras tillsynsvägledning för att stimulera ett samarbete mellan kommunerna.  



31 
 

 

 

4.7 Länsstyrelsens roll 

 

Majoriteten av kommunerna som vi intervjuade ansåg att Länsstyrelsens roll, som 

tillsynsvägledande myndighet, var otydlig och osynlig i deras arbete med enskilda avlopp. Rollen 

som Länsstyrelsen är anförtrodd ska, enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13), ska utgöra en 

viktig hjälp i hur kommunerna planerar upp sitt åtgärdsarbete inom regionen. När vi frågade om 

kommunernas relation till Länsstyrelsen, inom området enskilda avlopp, fick vi svar som 

“Länsstyrelsen, vilka är det?”, “de är inte alls med på banan”, “kontakten med Länsstyrelsen har 

nästintill varit obefintlig” och så vidare. Det var som att kommunerna inte riktigt ansåg sig veta 

vad länsstyrelsens roll omfattade, och hur den skulle påverka och implementeras i deras arbete.  

 
 

Vi tolkar det som att kommunerna ansåg att Länsstyrelsen inte var tillräckligt insatt i 

ämnesområdet för att kunna ge kommunen handledning i sin tillsyn. Här är det lika viktigt för 

Länsstyrelsen att avsätta personella resurser för det uppdrag som de har tilldelats och verkligen 

tar sin roll på allvar. Det faktum att kommunerna hellre valde att vända sig till HAV och 

gemensamma diskussionssidor som exempelvis Avloppsguiden.se visar att förtroendet för 

Länsstyrelsens tillsynsvägledande roll var låg. Samtidigt har vi förståelse att kommunerna hellre 

vänder sig till andra kommuner för handledning och råd, eftersom åtgärdsarbetet är väldigt “fall 

till fall”-grundat om hur prioriteringen och tillsynsarbetet ska ske. Vilket i sin tur kan göra det 

svårt för Länsstyrelsen att uppnå samma bedömningstänk som inspektörer får under sitt 

“fältarbete”. Hur Länsstyrelsen lägger upp sitt arbete inom respektive region är svårt för oss att 

gå in på, men det skulle vara väldigt aktuellt att göra en utvärdering av deras inverkan på 

kommunernas arbete. 

 

4.8 Tillämpning av vägledningen 

 

Det vi har märkt under våra intervjuer med kommunerna var att, oberoende av vilka metoder de 

använde sig av när de valde områden, prioriterade avlopp, fattade beslut med mera, var av mindre 

vikt. Då alla kommuner har olika förutsättningar och därför är det också viktigt att de själva får 

välja vilka metoder de ska arbeta efter. Många kommuner hade redan också väl 

utvecklade metoder/rutiner som de arbetar efter. Vilket gör att om de kommer mer vägledningen, 

om hur de ska arbeta, kan det göra att åtgärdsarbetet med enskilda avlopp stannar av medan dessa 

nya arbetsmetoder håller på att implementeras. Detta var också något som några av kommunerna 

nämnde själva. 

 

Det som istället är viktigast enligt vår mening och vissa av kommunerna, var att det från 

de centrala myndigheterna ställs tydligare krav på kommunerna om vilken årligt åtgärdstakt som 

ska uppnås, istället för de riktlinjer som finns idag, om vad de borde leva upp till. Den åtgärdstakt 

och de målsättningar som kommunen har antagit är idag direkt beroende av de politiska beslut 

som har tagits i respektive nämnd. Dessa beslut är då direkt kopplade till hur “drivna” och 

införstådda beslutsfattarna är, inom området enskilda avlopp och blir då väldigt avgörande i hur 

åtgärdsarbetet värdesätts inom kommunen. 

 

Från de centrala instanserna behövs mer vägledning hur bedömningen av gamla anläggningar ska 

gå till samt mer bindande krav eller föreskrifter om vad en anläggning måste klara av, inom olika 
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områden, med olika skyddsnivåer. För som det ser ut i nuläget ställer kommunerna väldigt olika 

krav på vad små avlopp ska leva upp till som baseras på deras egen tolkning av miljöbalken och 

de allmänna råden. Vi anser också det är motsägelsefullt, att det i vägledningsmaterialet, beskrivs 

mycket om att det ska sättas ut generella skyddsnivåer i områden, samtidigt som de beskriver 

vikten av att kommunerna gör en “fall till fall” bedömning av varje enskilt avlopp. 

 

Vilka krav som kommuner ställer på den enskilda fastighetsägaren är något som skiljer sig 

mycket från kommun till kommun. Här måste det ske en förändring för att myndighetsutövningen 

och bedömningsgrunden, inom varje kommun, ska ske på ett sätt som gör att alla fastighetsägare 

med samma förutsättningar bedöms på ett rättvist och likartat sätt, det ska inte skilja sig från 

kommun till kommun. 

 

För att detta ska kunna ske behövs det tydligare vägledning hur kommunerna ska gå tillväga när 

de bedömer ny teknik och gamla anläggningar. För som det är i dagsläget är det upp till varje 

kommun att ta ställning till vilken teknik de anser uppfyller de krav som kommunen har ställt att 

varje anläggning ska leva upp till. Här kan man också ställa sig frågan om det verkligen är rimligt 

att en kommun ska kunna hålla sig uppdaterad på alla olika fabrikat och leverantörer av 

avloppsanläggningar. Hade det inte varit bättre om en sådan utvärdering skedde på en mer central 

nivå, som det till exempel är i andra skandinaviska länder? Det hade också lett till att 

fastighetsägarna inte behöver ta lika stort ansvar när de ska välja vilken teknik som de ska 

använda när de ska anlägga ett nytt avlopp. Som det ser ut i dagsläget är det ett stort ansvar som 

läggs på den enskilda fastighetsägaren, även om personen oftast har bristande eller obefintlig 

kunskap inom området. Är det rimligt att lägga ett så pass stort ansvar på en enskild person samt 

går det att förvänta sig att personen i fråga ska vara insatt i ett ämne som kanske blir aktuellt vart 

20:e år (ungefärlig livslängd på ett enskilt avlopp). Det är dock svårt att göra detta på ett annat 

sätt, eftersom att kommunen måste vara neutral och får då inte påverka fastighetsägarna om 

vilken teknik som de ska välja. Här kan det vara av nytta om det finns en VA-rådgivare som kan 

hjälpa fastighetsägarna med deras val av teknik. Det är dock viktigt att denna inte utövar någon 

myndighets roll eftersom att kommunen, som sagt, måste vara teknikneutrala.   

 

Vi anser också att det skulle behöva fattas beslut på central nivå om mer forskning av äldre 

markanläggningar och på så sätt ta reda på hur länge de upprätthåller sin reningsfunktion i 

marken, samt försöka utveckla snabba och billiga metoder som kommunerna eller 

fastighetsägarna kan använda för att testa denna funktion. Då det i dagsläget endast sker en 

okulär kontroll, vilket inte ger inspektören någon direkt uppfattning om hur väl anläggningen 

binder fosfor i marken. Sådana markprover skulle också kunna användas för att visa 

fastighetsägarna att vidtagna åtgärder faktisk gör en skillnad och hjälper till att förbättra miljön, 

vilket i sin tur kan ge fastighetsägaren ett större incitament att åtgärda sitt avlopp.  

 

Även om det behövs mer bindande krav om anläggningarnas funktion samt mer vägledning för 

bedömning av gamla anläggningar och ny teknik, är det viktigt att dessa krav ställs emot 

fastighetsägarens egna förutsättningar och att myndigheterna har i åtanke att det är enskilda 

personer, som inte har samma resurser och förutsättningar, som till exempel ett företag kan 

tänkas ha. Kraven som ställs får därför heller inte vara för hårda, utan det behövs en väl uttänkt 

avvägning mellan nytta och kostnad, som kan kopplas till de allmänna hänsynsreglerna som finns 

i miljöbalken. 
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4.9 Felkällor 

 

Under arbetets gång fanns det några felkällor som måste tas hänsyn till. En av dem var det 

material som användes i kapitlet Bakgrund, som är en sammanfattande beskrivning av 

vägledningsmaterialet från HAV, Naturvårdsverket samt lagstiftningen som ansågs vara relevant 

i vårt arbete. Det gör att det finns delar i detta material som kanske borde ha ingått i uppsatsen 

och vice versa. Avgränsningarna som gjordes är också en möjlig felkälla, vi anser dock att detta 

är en mindre felkälla jämfört med de andra. Då avgränsningarna inte hade någon direkt påverkan 

på det som studien syftade på. En annan möjlig felkälla är att av logiska skäl, eftersom att det var 

många kommuner som skulle intervjuas under en kort tid och restiden mellan kommunerna var 

lång, blev antalet genomförda intervjuer (10 st.) betydligt lägre än förväntat när undersökningen 

planerades. Därför är det svårt att bedöma om dessa kommuner är representativa för hela Sverige.  

 

Formatet med semistruktuerade intervjuer leder också till en felkälla, då svaren som de 

intervjuade kommunerna gav kunde skilja sig mycket i omfattning och därmed påverkades också 

de följdfrågor som ställdes. Anledningen till skillnaden i omfattning kunde bero på 

intervjupersonens inställning till intervjun och då hur villig den var på att svara de frågor som 

ställdes. Vår egen förmåga blir också en felkälla i detta sammanhang då vi saknade tillräckligt 

med kunskap inom vissa områden för att kunna ställa följdfrågor som var av intresse. Vår egen 

förmåga blir också en felkälla när det kom till att tolka de svar som kommunerna gav under 

intervjuerna, då det finns en risk att vi har tolkat svaren på ett sådant sätt som det inte var tänkt 

när kommunerna gav dem. 

 

4.10 Etiska aspekter: 

 

Vi har tagit hänsyn till de etiska aspekterna när vi presenterade informationen som vi erhöll under 

intervjuerna. Innan vi började med intervjuerna, var vi noga med att presentera oss och förklara 

vad projektet gick ut på samt vad deras deltagande skulle innebära. Därefter frågade vi om det 

gick bra att spela in samtalen för att underlätta en senare sammanställning av informationen. 

Vissa kommuner önskade då att få vara anonyma i uppsatsen och på grund av detta valde vi att 

alla kommunerna fick vara anonyma genom hela projektet och har refererats till med en bokstav i 

texten. Vi har inte heller nämnt någon plats eller annan information som kan kopplas till specifika 

kommuner eller län. Ljudfilerna som spelades in har även raderats för att informationen inte ska 

hamna i fel händer. 

 

Inom kommunen kan arbetet med enskilda avlopp anses som ett väldigt resurskrävande arbete 

och en avvägning måste hela tiden ske inom kommunen för hur resurserna ska fördelas mellan 

olika förvaltningar. Arbetet är då helt beroende av hur miljöfrågan kring enskilda avlopp 

prioriteras inom kommunen.  Den etiska aspekten här är att kommunen måste väga upp de 

miljömål som de ska satsa mot, med andra målsättning inom andra områden och fördela resurser 

därefter. Det läggs mycket eget ansvar på kommunerna att själva prioritera vilka ämnesområden 

som anser ”mer viktigt”, detta kopplas till det kommunala självstyret, vilket i sin tur syfta till att 

ge människor ansvar och inflytande över gemensamma frågor (Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) 2015). Enligt Wallin et al (2011) är det väldigt viktigt att fokus läggs på att 

försöka övertala fastighetsägarna till att se miljönyttan i åtgärdsarbetet, men i slutändan har 

fastighetsägaren inte något val, utan mer eller mindre tvingas till göra de åtgärder som krävs.  

Men vem, i sin tur, ställer krav på att kommunen ska se miljönyttan i sitt åtgärdsarbete och i 

slutändan utför de åtgärder som krävs för att nå upp till de mål som ställs? 
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4.11 Hänvisning till relevanta miljömål och hållbarhetsaspekter 

 

Det faktum att enskilda avlopp är en stor utsläppskälla för näringsämnen och orenat 

avloppsvatten är svårt att komma bort ifrån och får inte undervärderas. Kommunerna, som enda 

tillsynsmyndighet för enskilda avlopp, har en stor roll att fylla och är egentligen det enda 

myndighetsorgan idag som direkt kan påverka fastighetsägarnas ambition att åtgärda sitt avlopp 

och därmed också de utsläpp som utgör en negativ påverkan på natur och hälsoskydd. 

Kommunernas åtgärdsarbete av enskilda avlopp är en viktig del för att de nationella miljömålen 

ska kunna uppnås, då främst grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning och levande 

vattendrag och sjöar, samt de regionala och lokala miljömålen som finns inom respektive län och 

kommun.  

5. Slutsats 

 

När vi först började skriva detta projekt tänkte vi att vägledningsmaterialet, som HAV gett ut, 

hade en stor inverkan på kommunernas arbete med enskilda avlopp och att den, tillsammans med 

politiska beslut, var bindande för hur kommunerna planerade sitt åtgärdsarbete. Det bevisade sig 

vara en liten felberäkning från vår sida. Kommunerna såg vägledningen mer som ett 

“uppstartsverktyg” för kommuner som precis börjat planera upp sitt åtgärdsarbete, men att 

majoriteten av kommunerna hade kommit så pass långt i utvecklingen av egna inventerings- och 

tillsynsmetoder att vägledningen blev mindre tillämpbar i deras arbete. Vägledningen från HAV 

användes mer som en mall för kommunen att “stämma av” olika delar av sina arbetsprocesser, 

som de ansåg kunde förbättras. 

 

I uppsatsen går det också att dra slutsatsen att det är kommunernas egna förutsättningar som just 

nu bestämmer vilken åtgärdstak de har, men för att nå ett hållbart åtgärdsarbete behövs det mer 

vägledningsmaterial från de centrala myndigheterna samt hårdare riktlinjer med krav på mål om 

vad kommunerna ska uppnå för åtgärdstakt. Då vi anser att detta skulle tvinga kommunerna att 

fatta politiska beslut om en högre åtgärdstakt och tydligare mål som i sin tur kan göra 

åtgärdsarbetet mer hållbart. Här såg vi också att en kommunal VA-plan kunde vara till en stor 

hjälp för kommunen när den planerade sitt arbeta och satte mål för vad de ville uppnå. 

 

Vi såg också ett starkt behov från kommunerna att erhålla mer bindande krav och föreskrifter 

inom flera områden, så som bindande utsläppskrav, bedömningsgrunder för ny och gammal 

teknik samt att det behövdes mer forskning av markanläggningar och dess effektivitet. Den 

vägledning för arbetssätt och de riktlinjer som finns att tillgå idag blir istället tandlösa verktyg 

som kommunerna inte har någon förpliktelse att följa eller leva upp till. Vilket då leder till att 

arbetet blir väldigt beroende av hur drivande vissa beslutsfattande personer inom förvaltningen 

och kommunen är. Det gör också att bedömningsgrunderna skiljer sig mycket från kommun till 

kommun och det är något som inte får ske, eftersom att alla avloppsanläggningar med samma 

förutsättningar ska bedömas lika.  

 

Kommunerna behöver även göra en grundlig utvärdering av hur arbetet med enskilda avlopp ska 

finansieras samt säkerställa att miljöförvaltningen har tillräckligt med resurser för att nå upp till 

de miljömål som finns på nationell, regional respektive lokal nivå. Det är även av stor vikt att de 

regionala samt lokala miljömål uppfyller de delar som innefattas i en SMART-modell. 

 

Vi anser också att samarbetet mellan grannkommuner och kommuner inom samma län borde bli 

obligatoriskt av samma anledningar som nämnts ovan, det vill säga samma bedömningsgrunder 
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och mer likartat arbetssätt. Här anser vi också att Länsstyrelsen måste ta en tydligare roll och 

förena arbetet inom regionen.  

 

Om kommunerna får ett mer likriktat arbetssätt kan det göra att fastighetsägarnas förtroende för 

myndigheten kan förbättras, vilket kan vara en stor hjälp i åtgärdsprocessen av enskilda avlopp. 

Det är självklart att kommunerna ska arbeta på ett sådant sätt som inger ett förtroende hos 

fastighetsägaren, men det primära målet måste ändå vara att åtgärda de enskilda avloppen och 

minska deras miljöpåverkan. 

6. Fortsatt forskning 

 

Under projektets gång har ett par saker som vi anser behöver utredas mer ingående. Vi anser, 

baserat på vår studie att kommunerna behöver en bättre vägledning på hur man bedömer äldre 

anläggningar för i dagsläget finns ett för stort utrymme för olika bedömning beroende på 

tjänsteman/kommun. Kretsloppsprincipen är ett område inom enskilda avlopp som vi inte har 

berört, men genom intervjuerna så har vi märkt att detta är något som flertalet av kommunerna 

vill ha större hjälp med. Därför kan en fortsatt forskning vara att undersöka hur ett sådant 

kretsloppsarbete kan tänkas gå till. Metoder som exempelvis urinseparering skulle här kunna bli 

mer aktuella för att kunna koncentrera upp avföringen och få en större andel slam som kan 

användas till rötning eller återföras som gödsel inom jordbruket.  

 

Slutligen kan länsstyrelsen roll i arbetet med enskilda avlopp också vara något som borde 

undersökas, för ett se hur de på bästa vis kan hjälpa kommunerna att uppnå ett hållbart 

åtgärdsarbete. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

Frågor vid intervju. 
 

Inledandefas: 
Vi presenterar oss och berättar bakgrunden till projektet. 

Ni är anonyma (kommun A, B…) 

Går det bra om vi spelar in? 

 

Fas 1 
 

Hur många enskilda avlopp finns i kommunen idag? 

-Hur många är godkända/icke godkända? 

Vad har ni för årlig åtgärdstakt? 

-Är ni nöjda med det/anser ni det vara hållbart? 

Har ni något mål för när ni ska vara klara med inventeringen av alla områden i kommunen?  

 

Har ni en speciell åtgärdsplan för enskilda avlopp i er kommun? 

Finns en antagen VA-plan och är ert arbete förankrat i den? 

 

Hur arbetar ni inom kommunen med enskilda avlopp? 

-          Hur går inventeringen till? 

-          Hur prioriterar ni avloppen?  

Hur arbetar ni med informativa insatser gentemot fastighetsägarna? 

Har ni något samarbete med andra kommuner? (utbyte av strategier för tillsyn, bedömning 

m.m.) 

      

Känner ni att ni får tillräckligt med resurser för att kunna utföra ett bra tillsynsarbete? 
-         Personella och ekonomiska resurser m.m. 

- Hur finansieras ert arbete? (kostnadsneutralt?) 

Fas 2 
Vilket vägledningsmaterial (NFS, handboken, inventeringsmanualer m.fl.) för enskilda avlopp 

arbetar ni med inom kommunen och har ni implementerat dessa i ert arbete? 

    

Vad efterfrågas för hjälp/vägledning eller andra beslut från högre myndigheter? (T.ex. Behöver 

förändringarna ske ovanifrån genom politiska beslut, bedömningsgrunder för gamla 

anläggningar, genom mer teknisk information från entreprenörer eller vägledning från centrala 

myndigheter?) 

 

Har ni något mer som ni vill lägga till? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 
 

Första mailutskick till kommuner 
 

Hej!  

 

Vi är två studenter som läser vårt sista år till Miljöstrateg på Halmstad högskola. Vi håller för 

tillfället på och skriver vår kandidatuppsats, där vi har valt att fördjupa oss i enskilda avlopp och 

hur kommuner jobbar med den vägledning som i dagsläget finns från Naturvårdverket och Havs- 

och vattenmyndigheten. Detta gör vi för att se om vägledningen anses vara ett tillräckligt stöd för 

en förbättrad åtgärdstakt inom området enskilda avlopp, eller om det skulle behövas tydligare 

vägledning och lagstiftning för att komma till bukt med problemet.  

 

Vi hoppas därför att det finns möjlighet för en intervju med Er och se hur just ni arbetar med den 

befintliga vägledningen. Vi vill även höra Era åsikter om vad ni tycker fungerar bra/mindre bra 

med vägledningen. Intervjuerna är tänkt att genomföras under ett avtalat möte, någon gång under 

perioden 23:e Mars- 23:e april, som vi har avsatt för insamling av information.  

 

En intervju är tänkt att ta ca 30-40 min beroende svarens längd. Om ni är intresserade av att 

medverka på en intervju, ber vi er svara så snart som möjligt. Vi kommer att höra av oss vid ett 

senare tillfälle och bestämma en närmare tid för intervju. Ni är naturligtvis även välkomna att 

kontakta oss med ytterligare frågor.  

 

Om Ni inte kan eller vill ställa upp ber vi er ändå att svara! Detta så att projektet och resultaten 

hinner anpassas till de nya förhållandena. Naturligtvis kommer det att finnas möjlighet att läsa 

igenom resultatet av intervju innan rapporten lämnas in. Inga namn, förutom namnet på 

kommunen kommer att nämnas utan samtycke. 

 

Tack på förhand!  

Johan Sandberg & Robin Axelson  Miljöstrateg -13 Halmstad Högskola 

 

Kontakt:  

Johan Sandberg   Mail: sandberg.johan.erik@gmail.com  Mobil: 0738-355 304 

Robin Axelson    Mail: robin.axelson1@gmail.com          Mobil: 0700-485 127  

  



 
 

Bilaga 3 
 

Kriterier för hög skyddsnivå och vad anläggningarna ska uppfylla vid olika skyddsnivåer. 
 

Enligt de allmänna råden kan kommunerna klassa ett område med hög skyddsnivå om ett eller 

flera av följande kriterier uppfylls: 

 

1. Utsläppet från anordningar av aktuell typ kan befaras ha negativ inverkan på det skyddade 

intresset i ett område som enligt 3 kap. 2 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 

på vattenmiljön är upptaget i registret över skyddade områden.  

 

2. Andra yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten än sådana som avses i 1, finns inom 

anordningens påverkansområde och anordningen kan befaras bidra till olägenheter vad 

beträffar tillgången till vatten eller vattnets kvalitet i dessa täkter såsom dricksvatten till djur. 

 

3. Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap. MB medför ett behov av särskilda 

försiktighetsmått. 

 

4. Utsläpp av renat avloppsvatten sker direkt, utan föregående fördröjning i exempelvis dike, till 

känsligt ytvatten, t.ex. nära badplats.  

 

5. Den sammanlagda belastningen i området är eller riskerar att bli, hög på grund av antalet 

utsläppskällor; exempelvis inom s.k. omvandlingsområ- den där fritidsbebyggelse har 

omvandlats till permanentbostäder och där detta kan medföra successivt försämrad vattenkvalitet 

eller -kvantitet.  

 

6. Recipient eller omgivning är känslig av andra skäl 

Beroende på vilken skyddsnivå som det finns i området när det gäller både miljö- och hälsoskydd 

ska det enskilda avloppet uppfylla vissa funktionskrav, där normal skyddsnivå säger vilka 

grundkrav som alla små avlopp sak leva upp till. 

De olika kriterierna som ett enskilt avlopp ska uppfylla vid olika skyddsnivåer är enligt NFS 

2006:7: 

Normal skyddsnivå 
•Dag- och dränvatten leds inte till avloppsanläggningen. 

•Anläggningen är, med undantag för eventuell infiltration, tät för att 

hindra in- och utläckage av vatten. 

•Anläggningens funktion är enkel att kontrollera. 

•Anläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas. 

•Funktionen ska kunna upprätthållas under hela anläggningens livslängd. 

•Det ska finnas en drift- och underhållsinstruktion från leverantören. 

•Om det behövs ska det finnas larm på anläggningen som varnar för driftstörningar. 

•Det finns möjlighet att ta prov på utgående vatten från anläggningen. 

Normal nivå miljö- och hälsoskydd 

Hälsoskydd 

•Utsläpp av avloppsvatten ger inte väsentligt ökad risk för smittspridning, 

lukt etc. 

•Restprodukter, t.ex. slam eller latrin, hanteras på ett hygieniskt sätt. 

 

 

 



 
 

Miljöskydd 
 

•Vattensnål teknik, t.ex. vattensnåla blandare, används. 

•Fosfatfria tvättmedel och hushållskemikalier används. 

•Minst 90 % avskiljning av organiskt material (BOD). 

•Minst 70 % avskiljning av fosfor. 

•Det är möjligt att återvinna näringsämnen ur avloppet. 

•Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för 

djur. 

Miljö- och hälsoskydd högnivå 

Hälsoskydd 
 

•Ytterligare skydd utöver den huvudsakliga behandlingen i anläggningen, 

t.ex. mer svårtillgänglig utsläppspunkt, mer robust anläggning, fler 

reningssteg som tar bort smittämnen etc. 

Miljöskydd 

•Minst 90 % avskiljning av fosfor. 

•Minst 50 % avskiljning av kväve. 

 

  



 
 

Bilaga 4 
 

Naturvårdverkets informationsbroschyr grönt, gult eller rött avlopp och medföljande 

checklista. 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5 

 
Statement of contribution 
 
1. Inledning J & R 
1.1 Bakgrund  
1.1.1 Rollfördelning J & R 
1.1.2 Lagar och Direktiv R 
1.1.3 Vägledning och riktlinjer J 
1.2 Syfte J & R 
1.3 Avgränsningar J 
1.4 Mål  J & R 
2. Metod J 
3. Resultat  
3.1 VA-plan R 
3.2 Arbetssätt  
3.2.1 Prioritering av områden R 
3.2.2 Inventerings- och tillsynsarbete J 
3.2.3 Information J 
3.3 Resurser R 
3.4 Målsättning  R 
3.5 Återkoppling R 
3.6 Samarbete  J 
3.7 Länsstyrelsen roll R 
3.8 Tillämpning av vägledningen J 
4. Diskussion  
4.1 VA-plan R 
4.2 Arbetssätt J 
4.3 Resurser R 
4.4 Målsättning  R 
4.5 Återkopplingsarbete  J & R 
4.6 Samarbete  J 
4.7 Länstyrelsens roll R 
4.8 Tillämpning av vägledningen J 
4.9 Felkällor  J 
4.10 Etiska aspekter: R 
4.11 Hänvisning till relevanta miljömål och hållbarhetsaspekter J & R 
5. Slutsats J & R 
6. Forsatt forskning J 
7. Referenser 
8. Bilagor 

 

J = Johan Sandberg 

R = Robin Axelson 
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