Hög skyddsnivå för små avlopp
Härjedalens kommun
Malin Göransson
Miljöteknik C, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
VT12
Examensarbete vid Ekoteknikprogrammet
Inst. för Teknik och Hållbar Utveckling (THU)

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för teknik och hållbar utveckling (THU)
Examinator: Morgan Fröling
Handledare: Cilla Gauffin, cilla.gauffin@herjedalen.se
Författarens e-postadress: goransson.malin@gmail.com
Utbildningsprogram: Ekoteknikprogrammet, 180 hp
Datum: 2012-07-12
Omslagsfoto: Sonfjället (Sanctus, 2009)
ii

Sammanfattning
Efter att EU:s vattendirektiv kom så skapade Sverige fem vattenmyndigheter som är
uppdelade efter vattenavrinningsområden. Härjedalens kommun hör till största del till
Bottenhavets vattendistrikt. Härjedalen har blivit utvald till fokus i denna rapport då intresset
för friluftsliv i kommunen har ökat, särskilt i turistområden. Vattenmyndigheterna har satt
upp åtgärdsprogram som syftar till att uppnå EU:s direktiv. I åtgärdsprogrammen har
kommunerna inom vattendistrikten blivit tilldelade att bland annat ställa krav på hög
skyddsnivå på små avloppsanläggningar som bidrar till att vattenförekomster inte uppnår god
ekologisk status. Med lagstiftningen som bakgrund har en litteraturstudie utförts för att samla
material för framtagning av kriterier för klassning av områden med hög skyddsnivå i
Härjedalens kommun. Diskussion har förts med kommunen och Länsstyrelsen i Jämtlands län
har varit behjälplig med kartor.
Förorenat avloppsvatten kan skapa stora problem för miljön och människors hälsa.
Härjedalens kommun är Sveriges största kommun till ytan men är en glesbefolkad kommun. I
kommunen finns många turistområden, främst skidområden, som har mycket turister i rörelse
under högsäsongerna och resten av året är det glesbefolkat. Många familjer har haft primitiva
fritidshus men vill idag bygga om för att få alla bekvämligheter även i fritidshuset, dessa
områden kallas också omvandlingsområden. I Härjedalen är det viktigt att bevara miljön
eftersom det bidrar till en hög sysselsättning inom kommunen. Det är dock inte miljön som
det är största problemet som det kan vara i många andra orter i Sverige eftersom Härjedalen
är glesbefolkat större delen av året. Det är istället större problem att behålla en god
vattenkvalitet i fritidshusområden där antalet besökare är väldigt stor vissa perioder av året.
Med stöd av Naturvårdsverkets allmänna råd så har ett antal kriterier identifierats för där hög
skyddsnivå bör gälla i Härjedalens kommun. Dessa kriterier är exempelvis, nationalparker,
vattenskyddsområden, omvandlingsområden samt ytvatten som inte uppnår god ekologisk
status med flera. Områden som berörs av ett eller flera av dessa kriterier ska klassas med hög
skyddsnivå.
Med hänsyn till de specifika egenskaperna i Härjedalen och det ökade intresset för friluftsliv,
diskuteras det denna rapport att man ska börja med ett antagande att utgå från hög skyddsnivå
i hela kommunen och sedan göra undantag. Detta är ett mer aggressivt antagande som
kommer få kommunen att uppnå mål och förbättra kvaliteten på vattnet snabbare.
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Abstract
After the EU water framework directive was adopted, Sweden created five water authority
districts, divided according to river basins. Härjedalen is located in the Bottenhavet river
basin. Härjedalen has been chosen as the focus in this paper because of its increasing
popularity for outdoor recreation, particularly around vacation resorts. The Bottenhavet
district water authority has set up an action plan with the purpose of achieving the EU
directive. In this action plan, the municipality has been directed to identify high protection
level areas for sewage treatment systems that affect local water bodies that do not meet good
ecological status. A literature review has been conducted to summarize data gathered from
high protection areas in Härjedalen. Municipal and Jämtland county administrators have
participated in discussions about the data and assisted with relevant maps of the area.
Contaminated sewage water can create large problems both for the environment and human
health. The municipality of Härjedalen is Sweden’s largest municipality but is sparsely
populated. Within the municipality there are numerous tourist areas, including ski resorts that
bring many visitors during the high season, although the rest of the year these areas have few
residents. Historically, many families have had primitive cottages in the area, but today many
want to improve these houses, converting them from part-time to full-time residences
(transformation areas). In Härjedalen it is important to protect the environment since it is a
big source of jobs in the municipality. Unlike other areas of Sweden, it is, however, not
pressure on the environment that is the biggest problem since it is sparsely populated; rather a
safe water supply is a bigger concern in cottage areas that have a high population during
specific seasons.
With support from the Swedish Environmental Protection Agency’s “Common Advice,” a
number of criteria have been identified for determining high protection level areas and should
apply in the municipality of Härjedalen. These criteria include national parks, water
protection areas, transformation areas and surface water that do not meet the requirements of
good ecological status. Locations that meet one or more of these criteria should be classified
as high protection level areas.
Given the specifics of the Härjedalen district and increasing popularity for recreation, this
paper makes the case that the municipality should start from the assumption that the entire
municipality qualifies as a high protection area, and then identify exceptions. This requires a
more aggressive approach that will help the municipality achieve its goals and the quality of
the water will improve faster.
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1 Introduktion
På framsidan är en bild på Sonfjället som är ett landmärke i Härjedalen. Hus och fritidshus
ska byggas så att man har den här utsikten från vardagsrumsfönstret. Ofta vill man också vara
nära naturen exempelvis nära en sjö. Den fina naturen måste klara av den påverkan som
skapas av hushållet. Förorenat avloppsvatten kan skapa stora problem för miljön och
människors hälsa. Dessa problem kan vara övergödning, syrefattigt vatten, spridning av
smittsamma bakterier, virus och parasiter. Det är därför viktigt att ställa rätt krav i de
områden som kräver extra skyddsåtgärder för att inte skapa dessa problem.
Vattenmyndigheterna skapades i Sverige år 2004 efter att EU:s ramdirektiv för vatten
infördes år 2000. De skapades för att minska föroreningar i vatten och skapa ett samarbete
mellan medlemsländerna. Vattendistrikten som Vattenmyndigheterna ansvarar för delas upp
efter vattnets avrinningsområde. I Sverige bildades fem vattendistrikt, Härjedalens kommun
ligger i huvudsak i Bottenhavets vattendistrikt. Vattenmyndigheterna ska samordna arbetena i
distriktet.
Miljöbalken och Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tar upp
avloppsvatten frågor och Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om små
avloppsanordningar för hushållsspillvatten är en tolkning dessa lagkrav. De allmänna råden
trädde i kraft år 2006 och anger vilka områden som bör klassas inom hög skyddsnivå och
resterande områden hamnar då under en normal skyddsnivå. Funktionskraven är högre i
områden med hög skyddsnivå då dessa är känsliga för påverkan från avloppsvatten. I de
allmänna råden anges också krav som bör ställas på avloppsanläggningarna för normal
respektive hög skyddsnivå inom miljö- och hälsoskydd.
Härjedalens kommun har blivit utvald som fokus i denna rapport eftersom kommunen har ett
ökat intresse för friluftsliv som bidrar till att det byggs många fritidshusområden. Kommunen
har också startat ett vattenprojekt där man jobbar med vattenfrågor utifrån
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen är en sammanställning av de
insatser som bör göras för att uppnå vattendirektivets mål till år 2015. En punkt i
åtgärdsprogrammen är att skapa kriterier för områden där hög skyddsnivå ska gälla samt
ställa krav på anläggningar inom dessa områden för att säkerställa en god ekologisk status i
alla vattendrag. Det här arbetet har kartlagt de områden som bör klassas som hög skyddsnivå
inom kommunen. Genom att kartlägga dessa områden kan man underlätta handläggningen för
små avlopp inom kommunen samt ha riktlinjer för vilka krav som ska ställas på
anläggningarna i respektive område.

1.1 Syfte
Syftet med studien är att skapa en övergripande kartbild som beskriver vilka områden som
omfattas av en normal respektive hög skyddsnivå för små avlopp inom Härjedalens kommun.
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1.2 Mål
Målet med studien är att identifiera de områden som har behov av hög skyddsnivå i
Härjedalens kommun. Samt att se över de krav som bör ställas på avloppsanläggningar för att
upprätthålla ett bra miljö- och hälsoskydd i kommunen. Detta ska underlätta vid
handläggning av avloppsärenden på Härjedalens kommun.

1.3 Frågeställning




Vilka kriterier som påverkas av små avlopp är de viktigaste i Härjedalens kommun för
att behålla god ekologisk status?
Vilka skyddsnivåer krävs på olika områden för att behålla en god ekologisk status
inom Härjedalens kommun?
Vilka krav ska ställas på små avlopp i områden med höga respektive normala
skyddsnivåer?

1.4 Avgränsningar
Studien avgränsas geografiskt av Härjedalens kommungräns. De tätbebyggda områdena som
undersöks ligger utanför det existerande kommunala avloppet. Fokus kommer bara ligga på
små avlopp från hushåll.
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2 Metod
Metoden som har använts är främst en litteraturstudie bestående av litteratur, artiklar och
relevant lagstiftning. Sökning har skett i bibliotekskatalog, databaser samt internet. Andra
kommuners rapporter och diskussioner angående normal och hög skyddsnivå för små avlopp
har varit användbara då det finns mycket information om problem orsakat av avloppsvatten.
De har även varit användbart då nya källor kunde hittas bland referenser i redan gjorda
undersökningar.
Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
och Naturvårdsverkets handbok (2008:3) till de allmänna råden om små avloppsanordningar
har använts som utgångspunkt i arbetet. De allmänna råden gav en kartläggning över vilka
kriterier som ska användas för att identifiera områden med hög skyddsnivå samt krav som ska
ställas. Handboken har använts för att tolka och förstå de allmänna råden
Databasen Vatten informations system Sverige (VISS) är en databas som samlar information
om vatten i Sverige man kan exempelvis hitta status på alla vattendrag. Databasen har varit
till stor hjälp för att kartlägga skyddsvärda områden samt ta fram kartor över dessa områden.
Dessa kartor täcker hela Sverige och därför kontaktades Länsstyrelsen Jämtland för att
specificera data för Härjedalens kommun.
Diskussion har förts med kommunen löpande under arbetet. Personliga kontakter har varit
behjälpliga med specifik kunskap över kommunen men även för att föra en diskussion om
ämnet.
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3 Bakgrund
3.1 Avloppsvatten
Avloppsvatten används som ett samlingsnamn för tre olika typer av förorenat vatten.
Spillvatten från hushåll som består av BDT-vatten, bad-, disk- och tvättvatten, och KL-vatten,
vatten från vattenklosett. BDT-vatten kallas även gråvatten och KL-vatten för svartvatten.
Klosettvattnet står för den största andelen kväveföroreningar i spillvattnet, 90 %, och knappt
50 % av den totala fosformängden. Detta har stor betydelse då ca 25 % av allt spillvatten
består av klosettvatten. Den andra sorten förorenat vatten är dagvatten som är all avrinning av
regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor exempelvis, asfalt, tak eller gårdar. Dagvattnet
leds inte genom en reningsanläggning eftersom stora flöden kan komma att passera och då
skada reningsresultatet för spillvattnet. Dräneringsvatten som utger den tredje sortens
förorenade vatten är grundvatten som leds bort via dränering exempelvis från husgrunder
eller mark till rör eller dike. Dräneringsvatten kan precis som dagvatten komma i stora flöden
och ska inte ledas till reningsanläggning för spillvatten. (Naturvårdsverket, 2003)

3.2 Små avlopp
Enskilda avlopp behöver inte vara enskilda utan kan vara en gemensam anläggning och ska
istället kallas för små avlopp som ett samlingsnamn. Gränsen för när en anläggning kallas
små avlopp och när det är allmänt avlopp skiljer sig i olika lagar och regler, exempelvis
Miljöbalken, EU, naturvårdsverket, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
och vattentjänstlagen. Naturvårdsverkets allmänna råd definierar små avlopp som är
anpassade för upp till 25 personekvivalenter (pe). En personekvivalent är den
föroreningsbelastning och -mängd som en person per dygn skapar med hänseende på BOD7.
Ett hushåll ska anpassas till 5 pe och ett avlopp som klarar 25 pe är alltså anpassat för upp till
5 hushåll. (Naturvårdsverket (b), 2008) (NFS 2006:7) Små avlopp med ansluten WC är enligt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ansökningspliktig hos kommunen
och ska bedömas av en miljöhandläggare. När bedömning sker ska hänsyn tas till skyddsnivå
samt förutsättningar på tomten. Om anläggningen inte har en ansluten WC krävs enbart en
anmälan till kommunen. (SFS 1998:899) I de fall då det finns risk för människors hälsa eller
miljö så ska kommunen anrätta ett kommunalt avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster. (SFS 2006:412) Enligt Miljöbalken och förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd så är en anläggning med mer än 200 pe en C-verksamhet med
anmälningsplikt. Och en 2000 pe en B-verksamhet med ansökningsplikt. (Naturvårdsverket
(b), 2008)

3.3 Påverkan från avloppsvatten
750 000 hushåll i Sverige var år 2008 inte anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet.
Av de hushållen så beräknar man att 60 % inte uppnår de krav på små avlopp som ställs i
Miljöbalken. Detta kan skapa problem för miljön men även problem för människors hälsa.
(Naturvårdsverket (a), 2008) Här nedan beskrivs de vanligaste problemen orsakade av
avloppsvatten i miljön samt för människors hälsa.
9

3.3.1 Miljön
Övergödning orsakas av för stort tillflöde av kväve och fosfor. År 2006 bidrog små avlopp till
ca. 2 % av det totala utsläppet kväve, och ca. 12 % av det totala utsläppet fosfor. De största
källorna till utsläpp av fosfor och kväve är jordbruk och kommunala avloppsanläggningar.
Utsläppen har blivit mindre med åren men övergödning är fortfarande ett problem och främst
i Östersjön. Alla vattenförekomster i Sverige är känsliga för fosforutsläpp. Man har även
infört ett förbud mot fosfor i tvättmedel och förbud mot fosfater i diskmedel för att minska
fosforutsläppen till främst Östersjön. Krav på kväverening kan införas i vissa fall men är inte
lika styrt som fosforutsläppen. Den naturliga kvävfixeringen från luften är större, 19 % av det
totala kväve utsläppen år 2006, än utsläppen från små avlopp. (Naturvårdsverket (a), 2008)
När vattendragen blir övergödda och
växtligheten sjunker till botten så förbrukas
mycket syre för att bryta ner växtligheten.
Vattnet får då brist på syre och blir så kallat
syrefattigt. Vatten kan också bli syrefattigt
när för mycket organiskt material tillförs
eftersom det krävs mycket syre för att bryta
ner det. Syrebrist kan i sin tur drabba andra
växt- och djurarter i vattnet, exempelvis
fiskarna. (JTI, 2012)

Figur 1. Påverkan från små avlopp
(Härjedalen (a), 2012)

3.3.2 Hälsa
I avloppsvatten från hushåll finns mikroorganismer som kan leda till smittspridning. Dessa
kan vara bakterier, virus och parasiter. Många är ofarliga för människor men vissa kan vara
smittsamma. (JTI, 2012) Dessa mikroorganismer kan lätt spridas vidare till andra människor
genom exempelvis dricksvattenbrunnar. Det är därför viktigt att undersöka så att inga
vattentäkter eller dricksvattenbrunnar finns i riskzonen för avloppsvattnet. I kyliga klimat så
överlever mikroorganismer längre eftersom det inte finns någon konkurrens från naturliga
mikrobiella föroreningar, detta gör också att föroreningarna kan transporteras längre. Om
recipienten är ett dike eller vattendrag kan då skyddsavståndet till en avloppsrening vara
större för att smittorisken ska minska. (Naturvårdsverket, 2003)

3.4 Lagstiftning
3.4.1 EU
3.4.1.1 Ramdirektivet för vatten
År 2000 trädde EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG i kraft. Detta ramdirektiv ska vara
det verktyg som fastställer målen för att skydda vatten inför framtiden. Det ska göra Europas
vatten renare samt att befolkningen ska vara delaktiga i processen. (European Commission,
2012) Syftet med EU:s vattendirektiv är att skapa en ram av regler som ska skydda vattnet
inom unionens gränser. Inom ramen finns skydd av inlandsytvatten, grundvatten, vatten i
övergångszon och kustvatten. Direktivets främsta mål är att år 2015 uppnå en god ekologisk
och kemisk status i alla EU:s vatten. Varje medlemsland ska identifiera avrinningsområden
10

och genom dessa dela upp vattendistrikt. Går avrinningsområden över landsgränser så ska
internationella vattendistrikt upprättas. Sedan ska en behörig myndighet utses som ska
tillämpa bestämmelserna i direktivet för varje distrikt. (Europa, 2010)
3.4.1.2 Avloppsvattendirektivet
Avloppsvattendirektivet 91/271/EEG innefattar uppsamling, rening, och utsläpp av
avloppsvatten från tätbebyggelse men även från industrisektorn. Syftet med direktivet är att
skydda naturen mot negativa effekter orsakade av utsläpp av orenat avloppsvatten. Reningen
av avloppsvattnet ska variera för hur känslig recipienten är. Medlemsländerna är ansvariga
för att övervaka utsläppen och recipient vattnen för att sedan rapportera in det till ansvarig
myndighet. (Europa, 2007)
3.4.2 Nationellt
3.4.2.1 Miljöbalken
Miljöbalken trädde i kraft år 1999 och är den övergripande lagstiftningen för miljön. De
kapitel som främst berör avloppsfrågor är kapitel 2 Allmänna hänsynsregler som berör alla
verksamhetsutövare. Enligt miljöbalken är verksamhetsutövaren för avloppsanläggningen
huvudmannen. Enligt hänsynsreglerna ska verksamhetsutövaren känna till risker som
verksamheten kan ha på människors hälsa eller miljön och man ska även vidta
skyddsanordningar och försiktighetsmått för att inte skapa olägenhet på hälsa eller miljö.
Verksamhetens lokalisering ska vara lämplig för ändamålet och man ska hushålla med
resurser. Man ska också sträva efter att ha slutna kretslopp och välja de produkter som har
minst skada på miljön. Den ansvarige för att dessa bestämmelser följs är verksamhetsutövare.
(Naturvårdsverket (a), 2012) En avloppsanläggning klassas enlig 9 kapitlet 1 § som en
miljöfarlig verksamhet och i 7 § finns det även en särskild hänsynsregel för avloppsvatten
som avser att avloppsvatten inte ska skapa några olägenheter för människors hälsa eller miljö.
(SFS, 1998:808)
3.4.2.2 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kallas även för FMHbilagan eftersom det är en bilaga till Miljöbalkens 9 kapitel om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Förordningen reglerar anmälnings- och tillståndsplikt för alla de verksamheter
som berörs av kapitel 9, Miljöbalken. (SFS, 1998:899)
3.4.2.3 Lagen om allmänna vattentjänster
Vattentjänstlagens syfte är att säkerställa en god vatten- och avloppsförsörjning när det sker i
större sammanhang. Detta är för att säkerställa människors hälsa och miljö. (SFS, 2006)
3.4.2.4 Naturvårdsverkets allmänna råd om avloppsanordningar för
hushållsspillvatten
Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
är en tolkning av hur bestämmelserna i Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd ska tillämpas. Det avser behandling av hushållspillvatten från
enstaka hushåll men även från gemensamma anläggningar som är dimensionerade för upp till
11

25 pe. De allmänna råden blev publicerade 2006 och avser 2-26 kapitlet i Miljöbalken samt
några paragrafer som berör ämnet i FMH-bilagan. (NFS, 2006)
3.4.2.5 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har beslutat om miljökvalitetsmålen och dess delmål. Regeringen är ansvarig för
arbetet med målen och har utsett en ansvarig myndighet som ansvarar för ett eller flera mål.
Kommunerna i Sverige ska se till så att målen uppfylls. De nationella och regionala målen
ska tolkas och skapa lokala miljömål inom varje kommun. (Miljömål (c), 2012)
Miljömålssystemet består av två delar, generationsmålet samt 16 miljökvalitetsmål.
Miljökvalitetsmålen sätter upp mål för den status i miljön som miljöarbetet ska leda till.
Generationsmålet sätter upp hur samhället måste förändras inom en generation för att
miljökvalitetsmålen ska uppfyllas. Det övergripande syftet genom att kombinera de två
delarna är att skapa en bättre miljöstatus för framtida generationer. Idag jobbar man med 16
miljökvalitetsmål. Av dessa finns fyra mål som berör vatten och avloppsvattenfrågor, dessa
är: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Hav i
balans samt levande kust och skärgård. (Miljömål (b), 2012)
3.4.2.6 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer infördes i samband med Miljöbalken för att nå ut till diffusa
utsläppskällor och infördes i kapitel 5, Miljöbalken. Det finns miljökvalitetsnormer för olika
föroreningar i utomhusluften, olika parametrar i vattenförekomster, olika kemiska föreningar
i fisk- och musselvatten och omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormen olika parametrar i
vattenförekomster regleras i Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön. Vattenmyndigheten ansvarar för att bestämmelserna uppfylls.
Miljökvalitetsnormerna ligger även till grund för Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
(Naturvårdsverket (b), 2012) Vattenmyndigheten är den myndighet som skapades 2004 efter
det att EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft. Vattenmyndigheten är till för att samordna
och skapa en helhetsbild över vattenfrågor för att behålla samt förbättra vattenkvaliteten i
Sverige. Vattenmyndigheten är sammansatt av fem vattendistrikt i landet. Dessa är uppdelade
efter vattenområdens naturliga vattendelare och inte efter kommun- eller länsgränser. Därför
krävs det att vattenmyndigheten samordnar arbetet så att alla distrikt får en långsiktig
planering. För att få ett långsiktigt arbete så arbetar man i en cykel på sex års som har samma
återkommande moment och gäller för alla fem distrikten. En cykel avslutades i slutet av 2009
och den cykel man arbetar med nu sträcker sig fram till slutet av 2015. (Vattenmyndigheterna
(a), 2012)
3.4.3 Regionalt
3.4.3.2 Miljömål Jämtlands län
I Jämtlands län finns bara 15 miljömål då länet saknar hav och målet ”Hav i balans samt
levande kust och skärgård” faller bort. De mål som berör avloppsfrågor blir då: Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet. Inom varje
nationellt miljömål finns det regionala miljömål som berör länet. De flesta av de regionala
miljömålen var satta till år 2009 eller 2010. En utvärdering av dessa har gjorts och man har
uppfyllt en del men andra krävs mer resurser och tid för att uppnå. (Miljömål (a), 2012)
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3.4.3.1 Miljökvalitetsnormer Bottenhavet
Enligt 5 kap 10 § Miljöbalken kan man utläsa att Sverige har blivit indelat i fem
vattendistrikt. Det landområde som har avrinning i Bottenhavet hör till Bottenhavets
vattendistrikt. Detta blir fallet för Härjedalen då avrinningsområdet för hela kommunen sker
till största del i Bottenhavet. Den länsstyrelse som är ansvarig vattenmyndighet för
Bottenhavets vattendistrikt är Västernorrland. De ansvarar för att ta beslut samt att hela
distriktet jobbar mot samma mål. Vid varje vattenmyndighet har regeringen utsett en
vattendelegation där sakkunniga personer ska sitta och besluta om de större frågarna så som
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltnings plan. (Vattenmyndigheterna (b),
2012)
I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Bottenhavet har man satt upp ett antal planer på
vad man ska åtgärda för att uppfylla de miljökvalitetsnormer som satts upp för
vattendistriktet. Miljökvalitetsnormerna ska vara uppfyllda till 22 december 2015.
Åtgärdsprogram lyfter fram de åtgärder som krävs av myndigheter och kommunen för att
normerna ska uppfyllas.
Enligt punkt 33 i Vattenmyndigheten Bottenhavets åtgärdsprogram ” Kommunerna behöver
ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status.” För att upprätthålla en
kontinuerlig process så är det även viktigt att kommunerna ständigt arbetar med att ställa krav
på gamla och undermåliga enskilda avloppsanläggningar samt att nya anläggningar ska hålla
en god standard. (Vattenmyndigheten Bottenhavet (b), 2009)
3.4.4 Lokalt
3.4.4.1 Miljömål och policy
Härjedalens kommun har satt upp en miljöpolicy och miljömål där man ser över kommunens
arbete som verksamhetsutövare, som myndighet och som Agenda 21-ansvarig. Detta kommer
även att spegla de beslut som tas av kommunen. (Härjedalens kommun (b), 2009)
Det finns även en policy för enskilda avlopp som avser att slutna tankar ska användas som
sista alternativ då kommunen har svårt att ta hand om slam från dessa tankar. (Härjedalens
kommun (b), 2012) Dessa finns att läsa i Bilaga 1.
I översiktplan har man lagt in regionalt värdefulla vatten som idag är de kommunala
fiskevårdsplanerna och är under revidering. I framtiden hoppas man att översiktsplan och
detaljplan ska innehålla även vattenfrågor för att få en långsiktig plan över dessa frågor.
(Gauffin, pers. komm. 2012)
3.4.4.2 Miljökvalitetsnormer
På en lokal nivå ska kommunerna ansvara för miljötillsyn, dricksvattenförsörjning och rening
av avloppsvatten. Men de är även ansvarig för mark-, vattenanvändning samt planering av
bebyggelse i kommunen. Dessa har en stark påverkan på vattenanvändningen och kvaliteten
och ska utvecklas på ett hållbart sätt. Myndigheter är ansvariga nationellt genom att ta fram
råd och föreskrifter inom deras specifika kunskapsområde. (Vattenmyndigheterna (b), 2012)
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3.5 Härjedalens kommun
Härjedalen är Sveriges till ytan största kommun med
knappt 12 000 km2. De knappt 11 000 invånarna som
bor i kommunen har därmed gott om plats. Huvudorten
i kommunen är Sveg, de andra tätorterna som finns i
kommunen är Ytterhogdal, Älvros, Lillhärdal, Hede,
Vemdalen, och Funäsdalen. Kommunen Härjedalen
bildades 1974 efter en hopslagning av flera mindre
kommuner. Härjedalens kommun är nästan samma
område som landskapet förutom några mindre områden
i norr och öst. (Härjedalens kommun, 2011)
I Härjedalen så har turismen en stor betydelse. Några
av Sveriges stora skidområden finns här och ca
500 000 turister besöker kommunen varje år. Det som
lockar turisterna till kommunen är främst friluftsliv
Figur 2. Härjedalens kommun
så som skidåkning, vandring och fiske. Att
(explow.com, 2011)
kommunen besöks av många turister varje år gör att
turistorterna blir glest befolkade större delen av året men under vissa säsonger så är det de
mest befolkade orterna. (Härjedalens kommun, 2008)
De flesta tätbebyggda områden inom kommunen ligger vid attraktiva platser så som vid sjöar
och vattendrag. För att kommunen ska behålla de attraktiva områdena så krävs det att de tar
hand om vattnen både i hälsoskydd- och i miljöskyddsperspektiv. Detta kräver en långsiktig
och hållbar plan som kan ställa krav på de områden där de riskerar hälso- eller miljöskyddet i
området. (Gauffin, pers. komm. 2012)
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4 Resultat
Detta kapitel börjar med att tolka Naturvårdsverkets kriterier där hög skyddsnivå bör gälla.
Dessa har sedan anpassats till vilka kriterier som gäller specifikt för Härjedalens kommun.
Kriterierna har sedan pekats ut på kartor och sammanställts på en gemensam karta.

4.1 Kriterier för hög skyddsnivå
I Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) har man satt upp ett antal kriterier för vilka
områden som berörs och bör klassas med en hög skyddsnivå. Kriterierna är allmänna och bör
kombineras med kommunala strategier och planer som exempelvis översiktsplaner. Det är
även viktigt att den kommunala nämnden gör ett enskilt beslut för varje anläggning då
förhållandena på den enskilda fastigheten bör beaktas. Kriterierna ska användas för att
identifiera områden med hög skyddsnivå och alla andra områden blir då normal skyddsnivå.
Ingen lägre skyddsnivå finns för att alla anläggningar ska uppfylla grundkraven och de
normala kraven för hälsoskydd och miljöskydd. (NFS, 2006:7)
Nedan följer kriterierna ur Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7):
”När ett område berörs av ett eller flera av de kriterierna anser de att området bör klassas
som hög skyddsnivå.
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. omvandlingsområden 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.”
(NFS, 2006:7)
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Nedan följer en mer utförlig lista över vilka områden som berörs av de sex kriterierna ovan:
 Områden som kan uppfylla kriterium 1:
Skyddade områden enligt tabell 20 Bottenhavets förvaltningsplan:
- Yt- och grundvatten förekomster för dricksvatten – ramdirektivet för vatten
artikel 7
- För ekonomin betydelsefulla växt- och djurarter i vattnet – fiskvattendirektivet
och skaldjursdirektivet (inom skaldjursdirektivet finns inga områden i
Bottenhavets vattendistrikt)
- Vatten för rekreation och bad – badvattendirektivet
- Områden känsliga för nitrat – nitratdirektivet (inga områden i Bottenhavets
vattendistrikt)
- Områden känsliga för kväve – avloppsdirektivet (inga områden i Bottenhavets
vattendistrikt)
- Områden känsliga för fosfor – avloppsdirektivet (hela vattendistriktet berörs)
- Natura 2000 områden – habitat- och fågeldirektivet
(Vattenmyndigheten Bottenhavet (a), 2009)


Områden som kan uppfylla kriterium 2:
Enligt Miljöbalken 11 kapitlet 5 §
”Med vattentäkt avses bortledande av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning,
värmeutvinning eller bevattning.”
Dessa vattentäkter har tillstånds- eller anmälningsplikt enligt kapitel 11 Miljöbalken
men även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. (SFS, 1998:808)



Områden som kan uppfylla kriterium 3:
Enligt Naturvårdsverkets handbok till allmänna råd (2008:3) för
småavloppsanläggningar är de här de områden som enligt 7 kapitlet i Miljöbalken är
skyddade samt att det finns föreskrifter som kan begränsa eller förbjuda utsläpp av
avloppsvatten.
- Naturreservat för skydd av vatten och vattenlevande arter
- Kulturreservat
- Vattenskyddsområden
- Miljöskyddsområden för skydd av vatten och vattenlevande arter
För vattenskyddsområden får länsstyrelse och kommuner sätta upp speciella
föreskrifter för att skydda vissa områden. I de fall då det finns fastställda föreskrifter
så är de dessa som reglerar vilka särskilda krav och bestämmelser som gäller i
området. Naturvårdsverket har skapat allmänna råd (2003:16) till
vattenskyddsområden. I dessa råd finns riktlinjer om vilka krav och restriktioner
länsstyrelse eller kommun bör ställa på avloppsutsläpp inom dessa områden.
(Naturvårdsverket (b), 2008) (SFS, 1998:808)



Områden som kan uppfylla kriterium 4:
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Exempel för känsliga ytvatten finns upptagna i Naturvårdsverkets handbok till
allmänna råd (2008:3) för småavloppsanläggningar. Dessa är:
- Badplatser (finns även i punkt 1 med koppling till badvattendirektivet)
- Känsliga sötvattenområden
- Känsliga kustområden där vattenomsättningstiden är lång, exempelvis trånga
sund och grunda vikar (detta kommer inte beröra Härjedalen då det inte finns
någon kust inom kommunen)
- Områden med ytvattenförekomster som enligt Vattenmyndigheten inte har en
god ekologisk status.
(Naturvårdsverket (b), 2008)


Områden som kan uppfylla kriterium 5:
Ofta sker en omvandling i attraktiva miljöer som kan vara vid exempelvis sjöar och
badplatser som är känsliga ytvatten. Om kommunerna inte har en plan för vatten och
avlopp i just sådana områden så finns en stor risk att kvaliteten eller kvantiteten på
vattnet försämras. I dessa områden kan även dricksvattenbrunnar och avloppsbrunnar
finnas nära varandra geografisk sett och det är då viktigt att man har en
högskyddsnivå både för hälso- och miljöskydd. (Naturvårdsverket (b), 2008)
En liten kommun har andra problem än en större kommun men även större
möjligheter. Eftersom kommunen besöks av så många turister varje år så finns det
även många fritidshus. Omvandlingsområden brukar man definiera som områden där
fritidshus byggs om till permanentbostäder. Idag bygger många om sina primitiva
fritidshus till mer bekväma hus med exempelvis dusch, vattentoalett, tvättmaskin och
kanske en diskmaskin. Detta ställer högre krav på avloppsanläggningen och
anläggningen måste vara dimensionerad för att klara det större flödet. Detta kan ses
som omvandlingsområden av fritidshus. Dessa områden tas därför med i definitionen
av begreppet omvandlingsområden i Härjedalens kommun. Det är även viktigt att man
i områden där det exploateras mycket tänker över möjligheterna till vatten och avlopp
så att inte dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar hamnar så nära varandra så
att man riskerar att dricksvattnet försämras. Att uppehålla en god hälsoskyddsnivå i
dessa områden är viktigt för att säkerställa de boendes hälsa. (Dahl, pers. komm.
2012)



Områden som kan uppfylla kriterium 6:
Andra skäl att skydda områden kan vara internationella eller nationella mål som ska
skydda olika naturområden.
(Naturvårdsverket (b), 2008)

4.1.1 Kriterier i Härjedalens kommun
Sammanfattningsvis kan följande kriterier användas för att peka ut områden med hög
skyddsnivå i Härjedalens kommun utifrån ovanstående punkter:
 Betydelsefulla fisk- och skaldjursvatten
 Natura 2000, fågel- och habitatdirektivet
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Vattentäkter
Naturreservat
Nationalpark
Vattenskyddsområde
Djur och växtskyddsområden
Kulturreservat
Badplatser
Ytvatten som ej uppnår god ekologisk status
Omvandlingsområden

4.2 Hög skyddsnivå
Alla kartor nedan är sammanställda av Länsstyrelsen Jämtlands län efter de kriterier som
sattes upp i kapitel 4.1.1. Kartorna finns även i bilaga 3 i en större storlek.
Samtliga vattenförekomster, vattenskyddsområden samt grund- och ytvattentäkter
Den här kartbilden är för att få en överblick
över vilka vattenförekomster som finns så att
man vet vilka det finns att skydda. Som ni
kan se så är grund- och ytvattentäkterna
markerade med diamanter och är samlade i
de mer tät bebyggda områdena. Detta är
vattentäkter som finns registrerade men den
kan det finnas gemensamma vattentäkter
som inte är registrerade hos kommun eller
länsstyrelse. De svarta ringarna i kartan
ringar in alla vattentäkter och de blåa
ringarna vattenskyddsområden. Som man
Karta 1. Vattenförekomster, vattenskyddsområden och
kan utläsa i kartan så finns de åtta
vattentäkter. (Länsstyrelsen, 2012. Egen bearbetning)
vattenskyddsområdena vid vattentäkter
men det finns flera vattentäkter som inte ligger inom ett vattenskyddsområde.
Kriterier från sammanställningen i kapitel 4.1.1 som berör denna kartbild är:
 Vattentäkter
 Vattenskyddsområde
Naturreservat, nationalpark, nationellt
och regionalt värdefulla vatten samt
värdefulla vatten för flodpärlemussla
Den här kartan visar land och vatten som
berörs av kriterierna i kapitel 4.1.1.
De regionalt värdefulla vattnen som finns
registrerade är de kommunala
fiskevårdsplanerna som är under
revidering i kommunen. (Gauffin,

Karta 2. Naturreservat, nationalpark, nationellt och regionalt
värdefulla vatten. (Länsstyrelsen, 2012)
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pers. komm. 2012) Som ni kan se på den här kartan så är nästan alla ytvatten främst
vattendrag under något av kriterierna. Det är några sjöar som enligt den här kartan inte är
skyddade.
Kriterier från sammanställningen i kapitel 4.1.1 som berör denna kartbild är:
 Betydelsefulla fisk- och skaldjursvatten
 Naturreservat
 Nationalpark
 Djur och växtskyddsområden
Natura 2000 (habitat- och fågeldirektivet) och värdefulla vatten för kultur och
kulturmiljö
Kartan visar skyddade land och vatten. I
denna karta finns många värdefulla
kulturområden för vatten men även
viktiga kulturmiljöer. Vad dessa
innefattar kräver vidare undersökning.
Detta kan vara av intresse för hög
skyddsnivå i vissa fall.
Kriterier från sammanställningen i
kapitel 4.1.1 som berör denna kartbild
är:
 Natura 2000, fågel- och
habitatdirektivet
Karta 3. Natura 2000, värdefulla vatten för kultur och
 Kulturreservat
kulturmiljö. (Länsstyrelsen, 2012)

Ekologisk status
Detta är sammanställt efter
vattendirektivets krav på att alla vatten ska
uppnå god ekologisk status 2015. Alla
vattendrag är inte inventerade utan
Länsstyrelsen har utgått från en
modellering. Ekologisk status är en
sammanställd bedömning av faktorerna:
Morfologi, försurning,
övergödning, vandringshinder,
vattenreglering. De vattendrag som är
inringade med en röd cirkel har en dålig
ekologisk status.
Kriterier från sammanställningen i kapitel
4.1.1 som berör denna kartbild är:
 Ytvatten som ej uppnår god ekologisk
status

Karta 4. Ekologisk status.
(Länsstyrelsen, 2012. Egen bearbetning)
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Sammanställd karta
I denna karta är alla kriterier i kartorna ovan sammanställda. Ringarna är de samma som i
kartorna ovan, röda - dålig ekologisk status, blåa - vattenskyddsområden och svarta - yt- och
grundvattentäkter.
Kriterierna som sammanställts är de som satts upp i kapitel 4.1.1:
 Betydelsefulla fisk- och
skaldjursvatten
 Natura 2000, fågel- och
habitatdirektivet
 Vattentäkter
 Naturreservat
 Nationalpark
 Vattenskyddsområde
 Djur och växtskyddsområden
 Kulturreservat
 Ytvatten som ej uppnår god
ekologisk status
Ej sammanställda på kartan
 Badplatser
 Omvandlingsområden

Karta 5. Sammanställd karta. (Länsstyrelsen, 2012. Egen bearbetning)

Kriterierna som berör badplatser och omvandlingsområden finns inte sammanställt på
någon av kartbilderna eftersom dessa inte är kartlagda.

4.3 Problemområden
På Härjedalens kommuns har man identifierat olika problemområden inom kommunen där
man genom platsbesök och erfarenhet lärt sig att förhållandena på plats är problematiska.
Dessa områden är:
- Messlingen där det ofta är kompakta jordarter som gör det svårt för infiltration. Det är
också gemensamma vattentäkter i området som man bör ta hänsyn till.
- Skärsjövålen där man har ett övre område men gemensamma vattentäkter och ett
nedre område med enskilda vattentäkter. Infiltrationen i området är ganska dålig och
grundvatten nivån är hög.
- Slagavallen där grundvattennivån är mycket hög och egna vattentäkter finns utspridda
i området.
- Nysätern där det finns egna vattentäkter men varje fastighet har speciella
markförhållanden.
- Kåvan stugby där det finns gemensamt vatten och kommunal ledning för avlopp är
framdragen nästan ända fram och stugbyn ska förhoppningsvis anslutas. Marken är tät
och det kommer mycket vatten från berget ovanför. (Härjedalens kommun (a), 2009,
Dahl, pers. komm. 2012)
Dessa områden bör också omfattas av en hög skyddsnivå då man av erfarenhet vet att
områdena har problematiska förhållanden.
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4.4 Krav hög och normal skyddsnivå
I Naturvårdsverkets allmänna råd anses att tillstånds- och tillsynsmyndigheten ska ställa krav
enligt de allmänna råden inom de olika skyddsnivåerna. De krav som satts upp är grundkrav
för alla områden som hamnar under normal skyddsnivå. Det finns också upptaget krav för
miljöskydd och hälsoskydd och där har man krav för normal skyddsnivå men även för hög
skyddsnivå. Om särskilda fall uppstår kan högre krav ställas om det är tekniskt, miljömässigt
och ekonomiskt rimligt. Exempelvis kan vattendistriktens åtgärdsprogram göra att ett sådant
fall uppkommer. Kraven i de allmänna råden finns att läsa i bilaga 2. (NFS, 2006)
De krav som Naturvårdsverket satt upp i de allmänna råden kommer användas i Härjedalens
kommun som en utgångspunkt. Vid varje enskilt fall kommer en egen bedömning att göras
för att se till att alla krav är relevanta eller det ska kompletteras med fler krav som är
specifika för de omständigheter som finns på den fastigheten. Även områden som inte på
kartan har en hög skyddsnivå kan få krav för hög skyddsnivå om omständigheter på
fastigheten eller området kräver det.

4.5 Skyddsavstånd
Skyddsavstånden varierar i de enskilda fallen eftersom det är många faktorer som påverkar
spridning och rening av avloppsvattnet. Kraven är hårdare för anläggningar med ansluten WC
eftersom det innehåller fler miljö- och hälsoskadliga ämnen jämfört med BDT-vatten. De
faktorer som påverkar skyddsavståndet kan vara recipienten, bebyggelsen, topografin,
markens struktur och risker med anläggningen. Härjedalens kommun har gjort ett
informationsblad för de som ska anlägga ett enskilt avlopp, Avlopp på rätt sätt, där har man
sammanställt skyddsavstånd som berör den specifika tomten. (Härjedalen, 2004) Det som är
intressant med tanke på miljö- och hälsoskydd är avstånd till grundvatten, ytvatten samt
vattentäkter. Man brukar beskriva det som vertikala respektive horisontella avstånd.
Det vertikala avståndet ner till högsta grundvattenytan bör inte understiga 1 meter för att det
ska vara tillräcklig rening genom jorden. Grundvattenytan varierar med årstiderna och
jordtypen i området men med hjälp av observationer på plats och kunskap om jordtyperna så
kan man göra en bedömning om att avståndet är minst 1 meter under huvuddelen av året.
Det horisontella avståndet till exempelvis en vattentäkt är mer svårbedömt eftersom det beror
på terrängen och markförhållandena på plats. Små mängder bakterier som överlever kan ändå
vara väldigt smittsamma om de når en vattentäkt. Huvuddelen av bakterierna dör inom två till
tre månader i studier, man bör därför anpassa skyddsavståndet till hur långt grundvattnet
transporteras inom den tiden. Detta är väldigt svårbedömt och varierar mellan olika jordtyper
men även lutningen vid grundvattenytan. Det kan även uppstå kanalbildningar i de finare
jordarterna och detta skyndar på transporthastigheten. Vattentäkter och avloppsanläggningar
kan påverka grundvattenytans nivå och riktning eftersom man påverkar förhållandena för
grundvattnet. Eftersom det är så svårbedömt så ska om möjligt placeringen av
avloppsanläggningen vara nedströms vattentäkten för att undvika risker. Om detta inte är
möjligt så får man ta hjälp av tabeller och beräkningar gjorda av geologer och i de fall då man
är väldigt osäker kan det vara värt att gör en geohydrologisk undersökning för att vara på den
säkra sidan. (Naturvårdsverket, 2003)
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4.6 Anläggningar för områden med hög skyddsnivå
Det finns många olika avloppsanläggningar att välja mellan. Det finns färre som uppnår hög
skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd men dessa är fyra vanliga exempel där hög skyddsnivå
gäller är:

Teknik

Beskrivning

Urinsorterande vattentoalett med BDT-vatten till markbädd
med fosforfälla.

De flesta näringsämnen finns i
urinen och därför försvinner
mycket då det hamnar i en
speciell tank för tömning. Det
resterande leds via en
slamavskiljare vidare till en
sluten markbädd. Den slutna
markbädden innebär att det inte
leds direkt till infiltration utan
för att skydda exempelvis
dricksvatten leds det istället till
ett fosforfilter som reducerar
fosforhalten i avloppsvattnet
innan det sedan infiltreras.

Figur 3. Urinsorterande vattentoalett och markbädd
(Avloppsguiden (a), 2012)

Minireningsverk med efterbehandling

Figur 4. Minireningsverk med efterbehandling
(Avloppsguiden (b), 2012)

Torrtoalett med latrin kompostering, BDT- vatten till
infiltration.

Figur 5. Torrtoalett med latrinkompstering och
BDT till infiltration (Avloppsguiden (c), 2012)

Minireningsverk består av en
biologisk och kemisk rening
och efterbehandling kan vara
en infiltration eller markbädd.
Vissa minireningsverk ska ha
ett jämnt flöde för att fungera
och lämpar sig därför inte till
fritidshus där flödet varierar
mycket.
BDT-vatten kräver inte en lika
stor infiltration men ska ändå
kopplas via en slamavskiljare.
Torrtoaletten och
latrinkompsten töms av
kommunens entreprenörer eller
kan användas som
gödningsmedel på egen gård.
Infiltrationen kan förstärkas
med ett kompaktfilter som är
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en biologisk rening som utgår
från att det skapas en biofilm
som bakterierna renas genom.
Sluten tank och infiltration av BDT-vatten

Figur 6. Sluten tank och infiltration av BDT-vatten
(Avloppsguiden (d), 2012)

När man har en sluten tank vill
man minska vattenmängden så
mycket som möjligt för att
slippa flera tömningar.
Vakuumtoalett använder
mycket mindre vatten än en
vanlig toalett och passar därför
bättre till en sluten tank. BDTvattnet går via en
slamavskiljare till infiltration.

(Kunskapscentrum, 2011) (avloppsguiden.se, 2009)
Nedanstående anläggning är inte godkänd för hög skyddsnivå för hälsoskydd men hög
skyddsnivå för miljöskydd. Anläggningar idag ser för det mesta ut så här förutom
fällningskemikalien vilket gör det enkelt att komplettera redan befintliga anläggningar. För
att klara hög skyddsnivå för hälsoskydd krävs vidare rening. (avloppsguiden.se, 2009)

Teknik

Beskrivning

Vattentoalett med kemisk fällning

Under exempelvis diskbänken
placeras en burk med en
fällningskemikalie som doseras
ut för att få en fällning med
fosfor i slamavskiljaren. Detta
skapar mer slam och en större
slamavskiljare behövas. Vidare
går avloppsvattnet till en
markbädd.

Figur 7. Vattentoalett med kemisk fällning
(Avloppsguiden (e), 2012)

(avloppsguiden.se, 2009)
Enligt Miljöbalken ska man sträva efter att ha slutna kretslopp och på så sätt minska
miljöpåverkan. Av dessa system beskrivna ovan så kan de två systemen med urinsorterande
funktioner användas i ett kretsloppssystem. Antingen kan man ha en latrinkompost själv eller
om man bor vid ett lantbruk så kan de vara intresserade att ta hand om det för gödning på
gården. Slam från slamavskiljare kan också komposteras och användas på egen gård.
Minireningsverk kan ibland, beroende på fabrikat användas i ett kretslopp. I en sluten tank
kan näringsämnena återanvändas men detta sker oftast inte av privatpersoner.
(avloppsguiden.se, 2009)
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5 Diskussion
De faktorer som anses vara de viktigast för Härjedalens kommun att skydda för att behålla en
god ekologisk status är de kriterierna som arbetats fram i resultatet. I Härjedalens kommun
där det i den största delen av kommunen är glesbefolkad kan hälsoskyddsfrågan vara större
än miljöskyddsfrågan. Det är i områden med fritidshus som hälsoskyddet är i riskzonen mer
än miljön. Miljön är också viktig eftersom kommunen lever på turistnäring och är beroende
av naturen för det. Det är samma områden som har känslig natur som är känslig för
smittämnen eftersom fritidshus byggs på ungefär samma områden och dessa områden är
attraktiva kanske nära en sjö eller vid en fjällsida. Dessa områden är ju ofta också
omvandlingsområden som beskrivet i kapitel 3.5. Dessa omvandlingsområden finns med som
kriterier för hög skyddsnivå men det finns inte med på någon av kartorna eftersom dessa
områden inte är registrerade på någon karta. Ett annat kriterium som inte finns med i kartorna
är badplatser också därför att de inte finns registrerade. Detta kan vara ett fortsatt arbete av de
insatta i dessa problem på kommunen att sammanställa information om omvandlingsområden
samt badplatser. Problemområdena som beskrivits i kapitel 3.5 bör även de införas i kartan
och hamna under hög skyddsnivå just därför att man under en lång tid på kommunen
uppmärksammat problem i dessa områden.
Den sammanställda kartan som skapats i den här rapporten kan behöva justeras men detta är
ett underlag för ett beslut av politikerna i kommunen. Många områden påverkas av något av
kriterierna för hög skyddsnivå. En utgångspunkt kan vara att hela kommunen utgår från en
hög skyddsnivå och undantag görs i specifika fall. Detta gör det rättvisare mellan
medborgarna och de mål och normer som satts upp kommer att nås tidigare. Områdena med
hög skyddsnivå kan senare justeras efter att miljön förändras antingen till det positiva eller
också det negativa. Även tekniken måste utvecklas i takt med att nya krav ställs. Genom att
ställa krav på hög skyddsnivå kommer man även att ställa krav på att tekniken ska utvecklas.
Men en viktig fråga att fundera på är om det blir ekonomiskt försvarbart att idag ställa så
höga krav på medborgarna när det är dyrare med dessa anläggningar. Detta är en bedömning
som kommunen bör göra utefter de förutsättningar och mål som ska uppnås inom den här
regionen.
Kraven från Naturvårdsverkets allmänna råd för normal och hög skyddsnivå är väldigt tydliga
och det är onödigt att som enskild kommun gå ifrån dessa krav då de används i hela Sverige.
Det är dock viktigt att man ser över varje enskild fastighet och skapar krav som är specifikt
för den fastigheten om det krävs något mer eller mindre än det som är skrivet i de allmänna
råden.
Den lagstiftning som gäller är utspridd på många ställen och krånglig att förstå även för den
insatte. Detta gör det ännu svårare att förstå vad som verkligen gäller då olika direktiv, lagar
och förordningar gäller och pekar åt olika håll. Det är även många begrepp som används med
olika definitioner på olika ställen detta skapar förvirring. Kommunerna måste
uppmärksamma detta och vara entydiga med de begrepp som används när man kommunicerar
med medborgarna så att man inte skapar ytterligare förvirring.
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De skyddsavstånd som gäller idag är väldigt beroende på markförhållandena på den specifika
platsen. En fråga att diskutera är hur dessa skyddsavstånd förhåller sig till normal respektive
hög skyddsnivå. Skyddsavstånden kanske ska vara längre om det är fråga om hög skyddsnivå
för hälsoskydd för att försäkra sig om att närliggande vattentäkter inte ligger i riskzon.
Samtidigt som en bättre anläggning ska rena bättre och kanske inte kräver lika långa avstånd.
Men bara för att en anläggning är bättre så är de oftast beroende av teknik som kan gå sönder
och då har man ingen rening alls vilket ger ett mycket större hot för vattentäkterna.
I kartorna finns kultur och kulturmiljöer utmärkta. En bedömning bör ske efter vad man i
kommunen tycker är viktiga kulturer och kulturmiljöer att skydda med hög skyddsnivå. Vissa
av dessa kanske inte påverkas av att det byggs ett avlopp i närheten eller inom det skyddade
området eller så kanske det är en miljö man vill bevara precis som den är.
Arbetet med miljökvalitetsnormer och Vattenmyndigheten är en kontinuerlig process som ska
hålla på under en lång tidsperiod. Det är viktigt också att kommunernas arbete är
kontinuerligt och fortsätter över en längre tidsperiod. Detta gäller även för kartan som berör
de områden med hög skyddsnivå. Kartan ska kontinuerligt uppdateras och förändras med
tiden så att kartan stämmer med verkligheten. Förutsättningarna i naturen ändras och det är
viktigt att skyddsnivåerna följer dessa förändringar.
Vatten rinner över land- och kommungränser och det är därför viktigt att arbetet med vatten
fortsätter över dessa gränser, så som arbetet med vattenmyndigheterna. Det kan därför vara
bra att Härjedalen påverkar sina grannkommuner för att den positiva förändringen i
kommunen ska fortsätta vara positiv ända ut till Östersjön. På det viset kan man minska det
stora övergödningsproblemet som finns där. Det kan också vara bra att man tillsammans med
de närmaste grannkommunerna ställer samma kriterier och krav på områden med hög
skyddsnivå för att skapa en mer översiktlig syn på frågan och skapa rättvisa över
kommungränserna.
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6 Förslag till fortsatt arbete
Fortsatt arbete kan ske både på kommun- och forskningsnivå. Detta är några förslag som
kommit fram under arbetets gång för att fortsätta arbetet med hög skyddsnivå på små avlopp.
Inom kommunen:
 Identifiera omvandlingsområden och badplatser i kommunen.
 Sammanställa de kulturer och kulturmiljöer som är viktiga i hänseende på avlopp.
 Sammanställa de områden som berörs av hög skyddsnivå i en gemensam karta med
utgångspunkt från de kartor som skapats i det här arbetet samt komplettera med
omvandlingsområden.
 Undersöka vidare frågan om skyddsavstånd vid normal- respektive hög skyddsnivå.
 Samarbeta med grannkommuner att jobba med samma frågor och ställa samma krav
över kommungränserna.
 Regelbundet utveckla och uppdatera de områden som berörs av hög skyddsnivå men
även de krav som ska ställas.
Vidare forskning:
 Undersöka hälsorisker från avloppsvatten i fjällmiljö.
 Teknikutveckling för små avlopp, särskilt i områden med fritidsbostäder med ojämn
belastning.
 Undersöka hur mycket en recipient klarar av innan statusen försämras.

7 Slutsats
Kriterierna som berör hög skyddsnivå är många och ska alla kriterier gälla i Härjedalen så
berörs en stor del av kommunen. Ett underlag har skapat för ett vidare beslut inom
kommunen om vilka kriterier som ska gälla beroende på hur drastiskt förhållningssätt man
vill ha inom kommunen angående dessa frågor. De krav som Naturvårdsverket satt upp i de
allmänna råden är tydliga och gäller Sverige i stort men det är viktigt att se över
förutsättningarna på de enskilda tomterna för att ställa relevanta krav.
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Bilaga 1
Härjedalens kommun miljöpolicy och miljömål
Miljöpolicy
Inom Härjedalens kommun ska vi arbeta för en ekologisk hållbar utveckling. Miljöarbetet ska
inriktas på att uppfylla de lokala, regionala och nationella miljömålen. Detta gäller i
kommunens tre roller som verksamhetsutövare, som myndighet och som Agenda 21ansvarig. Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-25 att fastställa miljöpolicy och
övergripande miljömål för Härjedalens kommun.
För att få en ekologisk hållbar utveckling ska vi inom kommunen:
 Visa miljöhänsyn i alla roller och verksamhetsområden.
 Utbilda, informera och motivera anställda och kommunmedborgare för att stärka
miljömedvetandet i kommunen.
 Sträva efter att hushålla med råvaror, energi, vatten och andra resurser.
 Tillse att miljöfrågorna utgör en viktig komponent i allt planarbete,
myndighetsutövning, upphandling av varor och entreprenader samt vid val av
produktionsmetoder och investeringar i den egna verksamheten.
 Verka för att bevara våra värdefulla tillgångar i form av ren luft, mark och vatten samt
den biologiska mångfalden och kulturlandskapet.
 Säkerställa god hantering av samhällets restprodukter i form av avfall.
 Följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav inom miljöområdet.
 Arbeta med miljöfrågor och sträva mot ständiga förbättringar och förebygga
föroreningar som en naturlig del i vår verksamhet.
Miljömål
I ett miljöprogram för Härjedalens kommun beslutade fullmäktige 1 december 1997 om
Agenda 21- mål för kommunen. Dessa mål ersätts av nedanstående nya miljömål för
Härjedalens kommun. Kommunens förvaltningar/avdelningar/enheter kommer att bryta ner
de övergripande miljömålen till detaljerade miljömål och handlingsplaner.
Luft
Luften i Härjedalen ska vara ren.
Luftmätningar, kontrollprogram.
Vatten
Allt vatten i Härjedalens kommun ska vara tjänligt och skyddas mot negativ påverkan.
Skydd av vattentäkter, inventeringar.
Avfall
Avfall ska hanteras så att återanvändning/återvinning optimeras, Allt farligt avfall ska samlas
in och hanteras på ett säkert sätt.
Information, insamling, miljöstationer, förpackningar, insamling.
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Biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden ska bevaras, hotade arter ska skyddas. Inventering,
skyddsprogram.
Energi
Energianvändningen ska vara effektiv och förnyelsebara resurser ska användas i högre
utsträckning.
Uppvärmning, elförbrukning.
Transporter
Miljöbelastningen från transporterna i kommunen ska minska.
Bränslen, fordon, resepolicy, tjänsteresor, kollektivtrafik, infrastruktur.
Inköp av varor och tjänster
Kommunen ska ställa miljökrav vid upphandlingar och inköp.
Inköpsrutiner, inköpspolicy, utbildning.
Information och utbildning
Miljömedvetandet i kommunen ska öka.
Utbildning och information till anställda, miljön i skolan, information till allmänheten.
Folkhälsa
Det ska vara hälsosamt och stärkande att bo i Härjedalen!
(Härjedalens kommun (b), 2009)
Policy för enskilda avlopp
Kommunens möjlighet att omhänderta slam från slutna tankar är begränsad. Enligt gällande
avfallsplan ska därför tillkommande WC-avlopp i första hand anslutas till kommunal eller
annan gemensam anläggning.
Om detta inte är möjligt bör förutsättningarna att behandla klosettvattnet i en
infiltrationsanläggning utredas. Om inte heller en sådan lösning är möjlig finns numera
miljömässigt bra lösningar, t ex separationstoaletter.
Endast i sista hand kan WC-avlopp i form av sluten tank komma i fråga.
(Härjedalens kommun, (b) 2012)
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Bilaga 2
Krav på små avloppsanläggningar enligt Naturvårdsverkets allmänna råd
2006:7
Grundkrav
Normal nivå
A. Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen.
B. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell
infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
C. Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
D. Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
E. Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan
upprätthållas under
anordningens livslängd.
F. Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som
innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion. Normalt bör
uppgifter som framgår av bilaga 2 ingå.
G. Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-,
eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare
för avloppsvatten har blivit full.
H. Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i
annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.
Hälsoskydd
Normal nivå
A. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av
dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
B. Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas
på ett hygieniskt acceptabelt sätt.
Hög nivå Utöver A - B:
C. Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas.
Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer
svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare
reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar
emot eventuellt bräddat vatten.
Miljöskydd
Normal nivå
A. Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex. vattensnåla armaturer.
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B. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushålls¬kemikalier används.
C. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av organiska ämnen
(mätt som BOD7).
D. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion* av fosfor (tot-P).
E. Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller
andra restprodukter.
F. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur.
Hög nivå Utöver A - C, E och F:
G. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av fosfor (tot-P).
H. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion* av kväve (tot-N).
* Kan räknas om till utsläpp per person och dygn alternativt till halt, se bilaga 1
Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten.
(NFS 2006:7)
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Bilaga 3
Karta 1. Vattenförekomster, vattenskyddsområden och vattentäkter. (Länsstyrelsen, 2012.
Egen bearbetning)

Karta

2.

Naturreservat, nationalpark, nationellt och regionalt värdefulla vatten.
(Länsstyrelsen, 2012)
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Karta 3. Natura 2000, värdefulla vatten för kultur och kulturmiljö. (Länsstyrelsen, 2012)

Karta 4. Ekologisk status. (Länsstyrelsen, 2012. Egen bearbetning)
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Karta 5. Sammanställd karta. (Länsstyrelsen, 2012. Egen bearbetning)
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