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Sammanfattning  
I Sverige har vi idag regler som bestämmer hur våra enskilda avlopp måste dimensioneras 

med avseende på utsläpp. Nära hälften av de 700 000 fastigheter som har enskilt avlopp 

bedöms idag ha anläggningar som inte är godkända. Enligt Havs- och vattenmyndigheten 

släpper Sveriges enskilda avlopp ut lika mycket fosfor som de kommunala reningsverken.  

 

I arbete med att komma till rätta med de problem som otillräcklig avloppsrening medför samt 

i strävan mot ”en hållbar utveckling”, har kommunen som tillsynsmyndighet fått i uppgift att 

genomföra utökad tillsyn och kontroll av samtliga enskilda avloppsystem. Landets kommuner 

har i sin tur tagit hjälp av Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) för att få vägledning i 

beslut om vad som gäller för den enskilda fastigheten med tillhörande hushåll. 

 

Avsikten med denna rapport är att närmare studera olika reningsmetoder som tillämpas inom 

enskilda avlopp. En jämförelse kommer genomföras mellan ett par olika tekniker inom 

kemisk och biologisk rening. Frågeställningen i denna rapport kommer att vara följande: 

Vilken reningsteknik, biologisk eller kemisk vattenrening är ur ett hållbarhetsperspektiv bästa 

lösningen vid utbyte eller förnyelse av enskilda avlopp; 

 

- Vilken lösning är bäst där normal skyddsnivå krävs? 

- Vilken lösning är bäst där hög skyddsnivå krävs? 

 

I denna studie har flertalet metoder och redskap använts för att uppnå hög reliabilitet av 

insamlad data. Litteraturstudier, enkäter, intervjuer, korrespondenser samt analys av dessa är 

verktyg som i mångt och mycket har använts i genomförandet. Sammanställning från resultat 

av enkäterna presenteras i form av cirkeldiagram.  

 

Vid normal skyddsnivå anser vi att infiltrationsbädden är den bästa lösningen. 

Vid hög skyddsnivå anser vi att vassbädden i kombination med en damm är den bästa 

lösningen.  



 

 

Abstract 
In Sweden we nowadays have rules that determine how our individual sewage must be 

dimensioned considering out coming emissions. Nearly half of the 700 000 existing properties 

using individual sewage have a system that isn’t approved. In Sweden the individual sewage 

systems releases as much phosphorus as the communal wastewater treatment plants according 

to Havs- och vattenmyndigheten (Marine and Water Authority). 

 

The communal authority in Sweden has been entrusted to carry out extended control of the 

private sewage system in effort to inform the problems with what the insufficient of 

wastewater treatment entails and in pursuit of "sustainable development". In guidance for 

decisions about what applies to the individual property, the communal authority in Sweden 

has applied the manual by Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) (Environmental 

Protection Agency's guidelines) 

 

The purpose of this report is to study various methods of purification of individual sewer 

systems. A comparison between a couple of different techniques in chemical and biological 

treatment is going to be studied. The issue we will addressed in this report are following: 

Which of biological- or chemical technology water purification is from a sustainability 

perspective, the best solution when replacing or renovation is taken place of an individual 

sewer systems; 

 

- Which solution is most optimal where the normal level of protection required? 

- Which solution is most optimal where the high level of protection required? 

 

This study has several methods and instrument used to achieve the high reliability of the 

collected data. Literature studies, surveys, interviews, correspondences and analysis of these 

are instruments that largely have been used in the implementation. The compilation of the 

results from the surveys is presented in a pie chart. 

 

In normal protection level, we believe that the infiltration is the most optimal solution. 

At the high level, we believe that the vertical flow constructed wetland in combination with a 

pond is the most optimal solution.  



 

 

Förord 
Ända sedan årskurs 1 då vi läste Miljöteknik har vi två, Frida och Madelene båda känt ett 

starkt intresse för vatten och miljö och vi har ofta funderat på vilka avsevärda 

utvecklingsområden det faktiskt finns inom ämnet vatten runt om i världen. Både dels inom 

själva utvecklingen av tillgång till vatten till olika länder som fortfarande lider av brist på 

detta, men också på hur vi ska förvalta denna materia så att vi alla i framtiden har möjlighet 

att bruka vatten genom hela våra liv. När vi sedan i årskurs 3 ställdes inför frågan om vad vi 

ville skriva vårt examensarbete inom kändes ämnet vatten helt klart intressant att gräva 

djupare i, i någon form. Byggingenjörsutbildningen på Mittuniversitetet i Östersund har även 

valt att fokusera utbildningen på hållbart byggande och vill uppmärksamma betydelsen av 

hållbarhet när man bygger nytt eller renoverar. Hållbarhet och hållbara lösningar är ett ämne 

som i övrigt känns högst aktuellt i dagens samhälle där produktion och konsumtion tar större 

fokus.  

 

Denna rapport har tillkommit som en del av vårt slutgiltiga examensarbete på Mittuniversitet i 

Östersund. Byggingenjör, hållbart byggande.  

 

Tack till vår handledare Jonas Jonasson som varit till stor hjälp genom hela processen.  

 

Tack Björn Gustavsson för teknisk support löpande genom hela vårt skrivande.  

 

Tack till alla dem som tagit sig tid att svara på vår enkätundersökning, våra mailintervjuer och 

personer som vi i övrigt haft korrespondenser med i olika former. Detta har i kombination 

med våra litteraturstudier skapat ett bra underlag för sammanställningen av denna uppsats.  

  



 

 

Innehållsförteckning 
Förteckning över termer och förkortningar ................................................................................ 1 

Introduktion ................................................................................................................................ 2 

Bakgrund ................................................................................................................................ 2 

En hållbar utveckling ......................................................................................................... 2 

Problem med övergödning av mark och vatten .................................................................. 2 

Fosfor och kväve ................................................................................................................ 2 

Naturvårdverkets allmänna råd 2006:7, NFS 2006:7 ......................................................... 3 

Syfte ....................................................................................................................................... 3 

Forskningsfråga ...................................................................................................................... 4 

Avgränsningar ........................................................................................................................ 4 

Undersökningsmetod .................................................................................................................. 5 

Vad är metod? ........................................................................................................................ 5 

Kvantitativ och kvalitativ ....................................................................................................... 5 

Reliabilitet och validitet ......................................................................................................... 7 

Datainsamling ......................................................................................................................... 8 

Primär och sekundärdata ........................................................................................................ 8 

Litteraturstudier, sekundärdata ............................................................................................... 8 

Mailintervju/korrespondens, primärdata ................................................................................ 9 

Datorenkät, primärdata ......................................................................................................... 10 

Teori ......................................................................................................................................... 12 

Avloppsvatten ....................................................................................................................... 12 

Utökad kontroll av enskilda vatten- och avloppsystem........................................................ 12 

Kommunalt avlopp ............................................................................................................... 15 

Enskilt avlopp ....................................................................................................................... 15 

Avloppsrening ...................................................................................................................... 16 

Biologisk rening ................................................................................................................... 17 

Infiltrationsanläggning ..................................................................................................... 17 

Markbädd ......................................................................................................................... 19 

Vass-/rotzonsrening .......................................................................................................... 22 

Kemisk vattenrening ............................................................................................................ 24 

Minireningsverk ............................................................................................................... 24 

Resultat ..................................................................................................................................... 27 



 

 

Resultat från enkätundersökning .......................................................................................... 27 

Infiltrationsanläggning ..................................................................................................... 28 

Markbädd ......................................................................................................................... 31 

Markbädd med fosforfälla ................................................................................................ 33 

Vass-/rotzonsrening .......................................................................................................... 36 

Minireningsverk ............................................................................................................... 39 

Sammanställning av teori ..................................................................................................... 42 

Användarvänlighet ........................................................................................................... 42 

Översiktlig jämförelse ...................................................................................................... 43 

Diskussion ................................................................................................................................ 44 

Infiltration ............................................................................................................................. 44 

Markbäddslåda ..................................................................................................................... 45 

Vass-/reningrening ............................................................................................................... 45 

Minireningsverk ................................................................................................................... 46 

Slutsatser .................................................................................................................................. 47 

Praktiska rekommendationer utifrån studien ............................................................................ 48 

Förslag till fortsatta studier ...................................................................................................... 49 

Referenser ................................................................................................................................. 50 

Bilagor ...................................................................................................................................... 53 

Bilaga A ................................................................................................................................ 54 

Bilaga B ................................................................................................................................ 55 

Bilaga C ................................................................................................................................ 56 

Bilaga D ................................................................................................................................ 58 

Bilaga E ................................................................................................................................ 59 

Bilaga F ................................................................................................................................ 61 

Bilaga G ................................................................................................................................ 63 

 

  



 

 

1 

 

Förteckning över termer och förkortningar 
 

Avlopp   System för dagvatten och spillvatten. 

BDT-vatten  Bad-, disk- och tvättvatten. 

Biobärare  Plastdetaljer med en yta där miljontals mikroorganismer, 

  konsumerar organiska material. 

BOD7  Biologisk syreförbrukning under 7 dygn. 

Borrad  Borras ned genom jord och berg till grundvatten.  

Dagvatten  Regnvatten, snösmältning 

Grundvatten  Underjordisk del i vattnets kretslopp. 

Grävd brunn   Erfordrar vatten om höst 5-6 meters djup, ytlig brunn, känslig för 

  föroreningar  

Hög skyddsnivå Se sida 13-14. 

Infiltration  Vattnets naturliga väg genom jordlager ned till grundvattnet. 

Inlopp  Avloppsvattnet rinner in i specifik tank. 

Normal skyddsnivå Se sida 13-14. 

Pe   Personekvivalent, den genomsnittliga mängden föroreningar en 

  person ger upphov till per dygn. 

Råvatten   Råvara till dricksvatten. 

Slamflykt  Orsakar igensatta bäddar med minskade livstider som följd. 

Spillvatten  Svartvatten och BDT-vatten. 

Spridarbrunn  Fördelar avloppsvattnet jämt genom avloppsystem med hjälp av ett 

  antal utlopp. 

Svartvatten  Fekalier och urin. 

Tot-P  Total (både partikelbunden och löst) fosfor. 

Tot-N  Total (både partikelbunden och löst) kväve. 

Utlopp  Avloppsvattnet rinner ut ur specifik tank.  

Ytvatten  Vatten som befinner sig på sjöns yta.  
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Introduktion 
I detta kapitel förklaras varför vi valt att studera detta ämne, dess bakgrund, syfte, vår 

forskningsfråga samt eventuella avgränsningar inom området.  

Bakgrund 

En hållbar utveckling 

I rapporten Vår gemensamma framtid (1987), i dagligt tal ofta kallad Brundtlandrapporten, 

finner man en definition av hållbar utveckling: 

 

 “En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

 kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.“ 

 – Brundtlandrapporten [1, sid 41]  

 

“Kommande generationer” i ovanstående citat syftar på människan och dess behov. För att det 

ska vara en helhetlig ekologisk hållbarhet bör djur och natur räknas in. Människan kan således 

inte utarma eller missbruka naturen mer än vad den klarar av att återhämta sig.  

Problem med övergödning av mark och vatten  

Övergödningen i vår natur orsakas till stor del av för höga halter av ämnena fosfor och kväve, 

dessa två ämnen återfinns idag i vårt avloppsvatten. De flesta ämnen som förekommer i 

avloppsvatten finns naturligt i miljön, men blir dock föroreningar när de existerar i för stora 

mängder eller på fel plats i vårt samhälle. Otillräcklig rening av enskilda avlopp är en stor 

bidragande faktor till ökad övergödning i vår natur. Enligt Havs- och vattenmyndigheten 

släpper Sveriges enskilda avlopp ut lika mycket fosfor som de kommunala reningsverken som 

nyttjas av åtta miljoner personer.[2] Detta betyder alltså att de cirka 10 % av Sveriges 

befolkning som har ett enskilt avlopp släpper ut lika mycket övergödande ämnen som alla 

kommunala reningsverk tillsammans.[3] Kraftigt övergödning och syrebrist kan leda till 

fiskdöd, reproduktionssvårigheter hos fisk samt minskad biologisk mångfald. Innan 

avloppsvatten får släppas ut måste det idag enligt gällande lag tas om hand och renas. I annat 

fall kan avloppsvattnet alltså förorsaka föroreningar och smittämnen som i sin tur påverkar 

miljön eller människors hälsa negativt. 

Fosfor och kväve 

I hushållsavlopp finns näringsämnen så som fosfor, kväve kalium samt även föroreningar 

(metaller) och smittspridande ämnen (bakterier och virus).[4, sid 7] Den fosfor och kväve som 

återfinns i avloppsvattnet, kan till följd av att de stimulerar algtillväxt följaktligen orsaka 

övergödning, så kallat eutrofiering. I värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna, där växter och 

djur dör. Om det är giftbildande alger som orsakar blomningen kan hälsan hos både 

människor och djur hotas.[5] Den stora mängden alger och andra växter dör så småningom på 

grund av avsaknaden av syre. Även förmultningsprocessen av dessa döda alger och växter 

kräver syre för att kunna brytas ner. Av näringsämnena som tillförs hushållsavlopp finns 

kväve till cirka 80 % i urin, 10 % i fekalier och 10 % i BDT-vatten medan fosfor finns i cirka 

50 % i urin, 25 % i fekalier och 25 % i BDT-vatten.[4, sid 7]. Beroende på var fastigheten är 
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belägen ställs nu krav på att den enskilda reningen skall ta hand om 70 % eller 90 % av 

fosforn. I känsliga områden skall även kväveutsläppen reduceras med 50 %.  

Naturvårdverkets allmänna råd 2006:7, NFS 2006:7 

Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp bedöms ha 

anläggningar som inte är godkända. Ungefär 130 000 av dem har enbart slamavskiljning och 

är därmed direkt olagliga [6] enligt 12§ i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd.[2] Sverige har idag inga lagar och förordningar om hur ett avloppssystem skall 

utföras utan de regler som finns härrör från Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. Lagar och förordningar har sedan av Naturvårdsverket tolkats 

och sammanfattas i NFS 2006:7 som bland annat reglerar vilka halter av fosfor och kväve 

som får förekomma i våra avloppsutsläpp. Lokala förutsättningarna inom landets kommuner 

avgör sedan vilka krav som ställs på avloppsanläggningar. Det är alltså upp till varje enskild 

kommun att ta beslut om vad som är en godkänd avloppsanläggning eller inte.  

 

Arbetet med enskilda avlopp utgår från miljöbalkens målsättningsregel ”en hållbar 

utveckling” som medför krav på bland annat resurshushållning och kretslopp. Utveckligen av 

detta styrs även utifrån de nationella miljömålen och riktar sig främst till sju av de sexton 

miljömålen; giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av 

god kvalitet, hav i balans, levande kust och skärgård, myllrande våtmarker och god bebyggd 

miljö. Kommunen har ett ansvar att miljömålen ska nås i arbetet med VA-försörjningen.[7, 

sid. 12] Detta har i sin tur resulterat och mynnat ut i en uppgraderad tillsyn och inventering på 

enskilda avlopp i Sverige genom ett flerårigt tillsynsprojekt. 

 

Den dimensionerande belastningen för ett hushåll bör grunda sig på ett antagande om lägst 

fem pe och ett året runt boende om det inte finns starka skäl mot detta.[8] Hushåll med 

tillhörande omgivningar har olika förutsättningar på olika platser runt om i Sverige. Det är nu 

följaktligen upp till varje respektive kommun att utifrån NFS 2006:7 bedöma i vilka områden 

som det bör ställas strängare reningskrav, det vill säga hög skyddsnivå, se sidan 13-14. I 

övriga områden är utgångspunkten att normalkrav ska ställas, det vill säga normal skyddsnivå 

se sidan 13-14. Den normala skyddsnivån kan i normalfallet anses utgöra lagstiftningens 

”golv”.[9, sid 20] De allmänna råden är inte bindande i sig men kommunen utgår från råden i 

sin tolkning av lagens krav.[10, sid 12] 

Syfte 

Med ovanstående bakgrund har vi som avsikt att närmare studera olika reningsmetoder inom 

enskilda avlopp. Vi kommer att göra en jämförelse mellan kemisk och biologisk rening. Vi 

anser detta vara ett högaktuellt ämne då många av dem som idag har enskilda avlopp inom 

snar tid kommer att bli tvungna till att förnya eller uppgradera sina avloppssystem. 

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljotillsynsforordning-2011_sfs-1998-899/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljotillsynsforordning-2011_sfs-1998-899/
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Forskningsfråga 
Målet med denna studie är att besvara följande frågeställning: 

 

Vilken reningsteknik, biologisk eller kemisk vattenrening är ur ett hållbarhetsperspektiv bästa 

lösningen vid utbyte eller förnyelse av ditt enskilda avlopp. 

 

- Vilken lösning är bäst där normal skyddsnivå krävs? 

- Vilken lösning är bäst där hög skyddsnivå krävs? 

Avgränsningar 
Inom den svenska marknaden förekommer väldigt många olika tekniklösningar och alternativ 

till hur man väljer att anlägga sin avloppsrening eller sitt reningsverk. Det företag vi har haft 

löpande kontakt med, AB Hållsta Maskinstation, arbetar i stor utsträckning med följande 

lösningsalternativ varför vi valt att jämföra just dessa. Vi har även inkluderat vassreningen 

eftersom vi personligen anser detta vara ett spännande lösningsalternativ. Sverige är ett 

avlångt land med olika tjäldjup, se bilaga A. Detta innebär således att olika reningsalternativ 

måste installeras på specifika djup beroende på fastighetens lokalisering.  

 

Kemisk reningsteknik; 

- Minireningsverk 

Biologisk reningsteknik; 

- Infiltrationsanläggning 

- Markbädd 

- Vassrening 

Vi kommer utgå från att det som förekommer i våra avlopp är svartvatten blandat med BDT-

vatten och vad som uppkommer till följd av utsläpp i vår mark och natur. Vi tycker dock det 

är av stor vikt att nämna att våra avloppsystem inte är skapta för hantering av stora partiklar så 

som örontops, blöjor, lacknafta med mera och nedspolning av dessa föremål kan förstöra 

funktionen för hela det befintliga avloppsystemet. 

 

Inom avloppsreningstekniken kan man också välja att granska reningstekniker dels där 

svartvatten och BDT-vatten separeras eller så kan man granska system som hanterar 

avloppsvatten som innehåller både svartvatten och BDT-vatten blandat. I vår rapport har vi 

valt att inrikta oss på att skriva om avloppsvatten som innehåller en blandning av både BDT- 

samt svartvatten. 

 

I denna rapport har olika faktorer som vi anser vara intressanta/viktiga och ha koppling till 

enskilt avlopp valts ut i värdering av vad en hållbar utveckling är.  

Socialt - Skötsel, underhåll, trivsel 

Ekonomiskt - Kostnader  

Miljömässigt - Livslängd, miljöpåverkan 
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Undersökningsmetod 
I detta kapitel behandlas vilken metod som använts vid framställning av denna rapport. 

Nedan beskrivs olika forskningsmetoder så som kvantitativ metod och kvalitativ metod. I 

följande kapitel beskrivs även olika strategier för datainsamling som genomförts samt dess 

validitet och reliabilitet.  

Vad är metod? 

En metod är ett planmässigt eller vetenskapligt förfarande/tillvägagångsätt.[11, sid 272] En 

metod har till syfte att lösa ett problem, vinna kunskap, eller utföra ett arbete. Vilken metodik 

man bör välja beror på examensarbetets mål och karaktär.[12, sid 29] Examensarbetet kan ha 

olika övergripande syften varav denna uppsats faller sig passande att genomföra i 

kombination av följande;  

 

- Beskrivande studier har som huvudsakligt syfte att ta reda på och beskriva hur något 

fungerar eller utförs. 

- Utforskade studier syftar till att gå på djupet förstå hur något fungerar eller utförs. 

- Förklarande studier söker orsaksamband och förklaringar till hur något fungerar eller 

utförs.[12, sid 29] 

Vissa kriterier måste vara uppfyllda om en metod skall kunna användas i en studie; 

 

- Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. 

- Man måste göra ett systematiskt urval av informationen.  

- Man måste kunna utnyttja informationen på bästa sätt. 

- Resultaten skall presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska 

hållbarheten. 

- Resultaten skall möjligöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga 

förhållanden man står inför för att detta ska kunna leda till ett fortsatta forsknings- 

och utvecklingsarbete och till ökad förståelse.[13, sid 13] 

 

I genomförande av denna rapport bedöms att samtliga ovanstående kriterier har uppnåtts 

vilket betyder att metoden överensstämmer med verkligheten. Genom att göra systematiska 

urval och applicera källkritik genom hela datainsamlingsprocessen anses tillgänglig 

information har utnyttjats på bästa sätt. Denna rapport kan enkelt kontrolleras både teoretiskt 

och resultatmässigt genom god referenshantering och bifogat material. Med hjälp av denna 

metod har en bättre förståelse om olika valmöjligheter och dess innebörd inom enskilda 

avloppsystem skapats. I slutet av rapporten återfinns också förslag på fortsatt forskning inom 

området. 

Kvantitativ och kvalitativ 
För olika metoder kan man använda olika slags redskap för att samla in data och analys av 

detta. Exempel på olika verktyg som kan tillämpas för datainsamling kan var enkäter, 

intervjuer, observationer eller dokumentanalyser. Data som samlas in kan vara kvantitativ 

eller kvalitativ. Kvantitativ data utgörs av sådant som kan räknas eller klassificeras: antal, 

andel, vikt, färg et cetera. Kvalitativ data utgörs av ord och beskrivningar, och är rik på 
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detaljer och nyanser.[12, sid 30] Nedan återfinns en tabell som beskriver skillnader mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Det är inte nödvändigt att alla kriterier nedan 

nödvändigtvis bör vara uppfyllda för att avgöra huruvida man använder sig av en kvalitativ 

eller kvantitativ metod. Det är också viktigt att påpeka att de flesta forskningsprojekt 

kombinerar olika delar från dessa två huvudsakliga metodinriktningar.[13, sid 79] 

 
Tabell 1. Tabell över distinktioner mellan kvantitativ och kvalitativ datainsamling [13, sid 78] 

Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder 

Precision: forskaren eftersträvar en maximalt god 

avspegling av den kvantitativa variationen.  

Följsamhet: forskaren eftersträvar bästa möjliga 

återgivningen av den kvalitativa variationen. 

Ringa information om många undersökningsenheter; 

går på bredden. 

Riklig information om få undersökningsmöjligheter; 

går på djupet. 

Systematiska och strukturerade observationer, till 

exempel enkät med fasta svarsalternativ. 

Osystematiska och ostrukturerade observationer, t ex 

djupintervju eller intervjumall utan fasta frågor eller 

svarsalternativ. 

Man intresserar sig för det gemensamma, det 

genomsnittliga eller representativa 

Man intresserar sig för det säregna, det unika eller det 

eventuella avvikande. 

Avstånd till det levande: insamling av information sker 

under betingelser som skiljer sig från den verklighet 

man vill undersöka. 

Närhet till det levande; insamlingen av information 

sker under betingelser som ligger nära den verklighet 

man vill undersöka.  

Man intresserar sig för åtskilda variabler. Man intresserar sig för sammanhang och strukturer. 

Beskrivning och förklaring. Beskrivning och förståelse. 

Åskådare eller manipulatör: forskare iakttar 

fenomenet utifrån och strävar efter en roll som 

observatör. Variationen för variabler kan manipuleras 

fram. 

Deltagare eller aktör; forskare observerar fenomenet 

inifrån. Han vet om att han påverkar resultatet genom 

det faktum att han är närvarande. Han kan även 

deltaga som aktör. 

Jag-det-relation mellan forskare och den undersökte. Jag-du-relation mellan forskaren och den undersökte. 

 

Denna rapport åskådliggörs genom en kombination utifrån ovanstående metodinriktningar 

men har ett större fokus i det kvantitativa fragmentet. I publicerad enkätundersökning har  till 

största del frågor med fasta svarsalternativ använts, som i sin tur leder till systematiska och 

strukturerade observationer. Nio av elva frågor i enkätundersökningen faller in under en 

kvantitativ metod där man önskar eftersträva en hög precision. De två resterande frågor 

lämnar en mer öppen och allmän diskussion för korrespondenten. Genom att utföra en 

enkätundersökning fås en uppfattning om hur gemeneman generellt upplever det egna 

avloppsreningssystemet. 

 

Syftet med att ha direktkontakter med experter inom verksamhetsområdet är att jämföra de 

sakkunnigas unika kunskaper med användarens egna upplevelser vilket i förlängningen 

hjälper till att besvara studiens forskarfråga. Där webben har använts som samlingsplats anses 

vidare att “jag-det-relation” stämmer överens med sättet som enkätundersökningen publiceras 

på. Skribenterna har ej träffat respondenterna personligen och kan därför inte heller påverka 

deras svar. Genom att publicera enkäten på olika forum på webben tros bästa uppslutning ha 

uppnåtts samt en högre svarsfrekvens. Detta kan jämföras med att tider istället skulle ha 

bokats med var och en av de personer som har dessa olika system. Studien grundar sig även 
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på mer beskrivning och förklaring snarare än på beskrivning och förståelse vilket tydliggörs i 

början av detta kapitel. 

 

Den kvalitativa metodinriktningen uppenbaras återigen då man genom en mer detaljerad 

beskrivning väljer ut ett par olika reningsmetoder och mer djupgående förklarar dessa, istället 

för att granska många olika system som finns på marknaden. 

Reliabilitet och validitet 

Genom att vara noggrann i uppsamling av datainsamling och analys nås en hög reliabilitet 

eller tillförlitlighet i en studie. Mätningen bör vara stabil och inte utsatt för till exempel 

slumpinflytelser, alla intervjuare skall fråga på sanna sätt, situationen skall vara likadan för 

alla et cetera.[14 sid 61] Om negationer, krångliga ord eller ordvändningar används i en fråga 

är det inte alls osannolikt att en hel del av dem som svarar missuppfattar frågan, och då får 

man en ganska låg grad av reliabilitet. Om man däremot använder sig av enkla satser med 

begripliga och vanliga ord, uppfattar kanske i stort sett alla frågan på samma sätt och man får 

en hög grad av reliabilitet.[14, sid 63] 

  

När man genomför ett arbete eller en studie gäller det att få fram observationer som är giltiga, 

valida. Man definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser 

att det ska mäta är riktigt.[15, sid 62] När man uppnår en god reliabilitet så skapar detta i 

förläningen en högre validitet, alltså; om man är noga i sin insamling av data och analys så 

leder detta till att studien uppnår en hög tillförlighet och giltighet.[12, sid 41-42] Om 

respondenten missuppfattar frågan så leder det till en låg reliabilitet vilket medför en låg 

validitet. 

 

I enkätundersökningen, men även i intervjufrågorna har en relativt hög grad av väl definierade 

frågor använts. Detta leder till att man lyckats undvika eventuella slumpinflytelser och 

gestalta en så hög reliabilitet i studien som möjlighet. Genom att öppet publicera 

enkätundersökningen på webben anses det skapa samma förutsättningar för samtliga 

deltaganden. Om samtliga respondenter skulle göra om enkätundersökningen (Bilaga B) 

skulle deltagarna svara på relativt lika sätt vilket bidrar till att studien uppfyller en hög 

reliabilitet. Även i utformningen av både intervju- och enkätfrågor har användingen av 

krångliga ord, ordvändningar eller negationer försökt att undvikits. Detta för att eliminera 

missuppfattningar från den deltagande i så hög grad som möjligt. Genom att använda 

standardiserade frågeställningar har man till stor del kunnat styra respondenterna och på så 

sätt kunnat få svar på de frågor som berörs och vill belysas i denna studie. Detta har även varit 

till hjälp i arbetet mot att svara på forskningsfrågan. 

 

Då enkätundersökningen är anonym finns det ingen möjlighet till eventuell kontroll och 

återkoppling med respondenterna. Dock utfördes enkätundersökningen på detta sätt för att 

försöka få kontakt med fler antal användare, och på olika platser runt om i landet, än om 

personlig kontakt skulle ha skett och möten skulle bokats med endast ett fåtal boenden i 

forskarnas omnejd. 
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Datainsamling 
Den mest omfattande insatsen i en underökning handlar i regel om informationshantering-

insamling, registrering och analys av data.[15, sid 87] Insamling av data till ett examensarbete 

kan ske på många olika sätt. I insamlingen av data har mycket av den kommunikation som 

man idag har att tillgå via Internet använts. Detta i form av Skype, mailkonversationer och 

olika riktade forum. Detta anses vara ett mycket mer hållbart sätt att kommunicera som i 

slutändan totalt sett skapar ett mindre fotavtryck, än om man till exempel för varje 

korrespondens personligen skulle förflyttats via till exempel bil eller flyg. 

 

När man skriver en rapport behöver man vara källkritisk, detta är en urvalsmetod. Man 

bedömer som skribent det material man samlar in, rensar bort det som inte är bra och behåller 

det som åtminstone är acceptabelt. Syftet med källkritik är att bestämma om källan mäter det 

den utger sig för att mäta, det vill säga om den är valid, och om den är väsentlig för 

frågeställningen.[15, sid 179] I genomförande av denna studie har det använts reliabla och 

relevanta källor samt irrelevant och otillförlitlig information har gallrats bort. Exempel på 

trovärdig och adekvata källor som nyttjats är bland annat direktkontakter med personer inom 

branschen eller publikationer från myndigheter. 

Primär och sekundärdata 

I genomförande av en studie kan man antigen använda sig av primär eller så utnyttjar man 

sekundär data. Om man väljer att använda sig av primärdata innebär detta att man samlar ny 

information till sin studie i till exempel intervjuer. Om man istället väljer att arbeta med 

sekundärdata använder man sig av information som redan finns tillgänglig. De flesta studier 

består av både primär och sekundär data. Den stora fördelen med att utnyttja redan befintlig 

data är att man sparar både tid och pengar.[16, sid 62,72,74] Som i de flesta andra studier, har 

det även i utformningen av denna rapport använts både sekundär och primärdata. 

I metoden använts ett antal olika data för att kunna besvara den frågeställning som återfinns i 

denna rapport. En sammanvägning av följande olika datainsamlingar ger en bra vägledning. 

Den teorin som finns tillgänglig bör kompletteras med både information från sakkunniga 

inom branschen men också från faktiska användare för att få en helhetsbild. 

Litteraturstudier, sekundärdata 

Litteraturstudier är en viktig del av ett examensarbete. Genom att man i sin studie redovisar 

relevanta källor öppet blir det också lättare för en oberoende part att förstå utgångspunkterna 

och för användare att bygga vidare på resultaten.[12, sid 59] 
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Följande är exempel på litteratur som har använts genom framställning av teoriavsnittet och 

som vidare anser vara relevant för denna studie; 

 

- DiVA databas  

- Google schoolar 

- Elektroniska och tryckta litteratur 

- Befintliga rapporter 

- Facklitteratur 

- Faktablad, broschyrer, samhällsinformation 

- Faktainsamling via webben och olika sökmotorer, till exempel Avloppsguiden och 

Naturvårdsverket  

 

I granskning och analys av tillämpad sekundärdata har källor undersökts kritiskt och endast 

litteraturstudier och information som anses uppfylla hög trovärdighet har använts. Genom att 

vidta ovanstående aktiviteter har ett grundligt och omfattande litteraturstudiearbete realiserats. 

Detta har gett skribenterna goda kunskaper inom området och skapat bra förutsättningar för 

utformningen av rapporten som anses upprätthåller hög validitet.  

 

Utifrån teori har ett par tabeller sammanställts där viktiga parametrar sammanvägts med 

hänsyn till systemens flexibilitet och användarvänlighet för brukaren. Dessa tabeller redovisar 

viktig information för användaren vid val av systemlösning.  

 

Mailintervju/korrespondens, primärdata 
När det gäller metoder för att samla in eller låta samla in data direkt från enskilda och grupper 

genom att ställa frågor, finns i huvudsak två tekniker att tillämpa, enkät och intervju.[15, sid 

97] I denna rapport tillämpas båda teknikerna. För att få in ytterligare bakgrundsmaterial och 

synpunkter till detta examensarbete om de olika lösningarna har även intervjuer genomförts. 

En intervju är en mer eller mindre systematisk utfrågning av intervjupersoner kring ett visst 

tema. [12, sid 89] 

 

I denna rapport åskådliggörs detta genom mailintervjuer med olika entreprenörer och 

sakkunniga. Genom att ha mailkorrespondens med en person kan denna i lugn och ro svara på 

frågorna när tid passar, samt inte känna sig pressad för att svara på frågan, vilket i sin tur kan 

leda till eventuella felaktigheter. Personer som mailkorrespondens har genomförts med är 

följande, Robert Svensson på Alnarp Cleanwater, Rene Kilian kontakt på Kilian Water och 

Bernd Neugebauer, sakkunnig inom växtreningsverk för enskilt avlopp. Kontinuerlig 

direktkontakt med Niklas Gustavsson på AB Hållsta Maskinstation, sakkunnig på 

infiltrations- och markbäddar samt minireningsverk. Ovanstående företag kan vara mer 

positiva till de egentillverkade systemlösningarna. Genom att kombinera olika insamlingar av 

data stärks reliabiliteten i rapporten.  

 

I övrigt har det även löpande under arbetets gång genomförts mail, telefonkontakt och 

direktkontakt med bland annat kommuner, samt olika aktiva företag inom branschen för 

datainsamling. 
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Datorenkät, primärdata 

För att kunna jämföra den sammanställda teorin i rapporten med hur verkligheten ser ut har 

man enligt ovan även valt att skapa en enkätundersökning. Enkäter använder man sig av för 

att samla in åsikter och uppfattningar från en grupp människor. Personer som använder sig av 

dessa olika reningssystem bör vara sanningsenliga och vilja dela sina egna åsikter utan att 

vara partiska. Respondenterna bör spegla verkligenheten på ett bra sätt. Undersökning 

tillsammans med övrig insamlad data har till syfte att besvara frågeställningen. 

 

Det finns flera olika sätt att genomföra en enkätundersökning på och till denna rapport valdes 

webben för publikation av undersökningen. För att resultaten ska bli representativa används 

ett antal olika forum där människor spontant fyller i svarsenkäten av oberoende påverkan, 

obundet slumpmässigt urval.[12, sid 86] Om stickprovet är slumpmässigt, kan det betraktas 

som en miniatyrkopia av populationen. Det ger då en grund för generalisering av ett 

mätresultat från stickprov till population.[15, sid 145] 

Enkäten har skapats med Google Formulär som efter avslutad undersökning enkelt 

sammanställer svaren till lättöverskådliga resultat i form av cirkeldiagram. Undersökningen 

utformades med ett missivbrev samt med 11 frågor som låg tillgängliga under hela april 

månad. Totalt inkom 32 stycken svar, varav 3 uteslöts i undersökningen då ”inget av 

ovanstående” i fråga 1 valdes. Se Bilaga C.  

 

Enkätundersökningen publicerades på;  

- Facebook 

- byggahus.se 

- byggportalen.se 

- hus.se  

- familjeliv.se 

 

Till rapportens resultatdel utformades nya cirkeldiagram i Microsoft Excel. Detta för att få en 

mer presentabel sammanställning i och med att resultaten delats upp efter varje enskilt 

reningsalternativ. Dessutom uteslöts bidrag från personer som valt “inget av ovan” i 

svarsalternativen i vår sammanställning. 

 

Att använda sig av en enkätundersökning via webben är modernt och nytänkande. Detta 

uppfyller mer och mer dagens kriterier för tillvägagångssätet att kommunicera. Via 

enkätundersökningar är det lätt att komma kontakt med okända personer som vill delta och 

hjälpa till med egna upplevelser och personlig information. För att lättare utläsa resultat från 

enkäter är det bra om utformningen är så standardiserad som möjligt. Detta underlättar både 

för svarsgivare samt dem som sammanställer enkäten. I enkäten ställdes specifika frågor där 

svarsalternativen är indelade i intervall för att uppfylla ovanställda kriterier. 
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Figur 1. Svarsfrekvens från vår enkät undersökning under tidsperioden den låg tillgänglig. 

Bilden ovan visar tydligt att flest svar inkom i direkt i anknytning till publicering av enkäten. 

Efter cirka två veckor, samt även sista veckan “bumpades” enkäten upp på samtliga forum, 

varpå man kan utläsa att svarsfrekvensen återigen ökade. 

 

Vid referenshantering använts Vancouver-systemet, enligt Karolinska Institutets 

Referensguide. 
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Teori 
I detta kapitel studeras den teori som vi anser vara relevant för denna studie. Vi berör de 

olika ämnena; Avloppsvatten, Utökad kontroll av enskilda vatten och avloppsystem, 

Kommunalt vatten, Enskilt avlopp, Avloppsrening, Biologisk avloppsrening-

Infiltrationsanläggning, Markbädd, Vass-/rotzonsrening, Kemisk reningsteknik-

Minireningsverk.   

Avloppsvatten 

Det vi kallar avloppsvatten från ett hushåll består idag av svartvatten och BDT-vatten. 

Toalettavloppet och det så kallade svartvattnet innehåller mycket näring och smittämnen men 

relativt lite vatten (hur mycket beror på vilken toalett man använder). BDT-vattnet, innehåller 

lite näring, lite smittämnen, men däremot mycket organiskt material och mycket vatten.  

 

Behandlingen av avloppsvatten har tre huvudfunktioner vilket är följande; att hindra 

smittspridning, minska utsläpp av närsalter och miljöfrämmande ämnen samt återföra 

näringsämnen till jordbruket. [17, sid 51] Reningen av det avloppsvatten som vi släpper ut till 

mark och vatten sker i flera olika steg. Det finns idag på marknaden många olika alternativa 

lösningar som kan kombinera de olika reningsstegen på varierande sätt. Att det förekommer 

så många olika varianter på reningssystem på den svenska marknaden beror på att svenska 

riktlinjer idag anger vilken grad av rening som skall uppnås men ej exakt vilken teknik som 

bör användas för att uppnå de ställda kraven. Det som i huvudsak dock styr val av anläggning 

är platsens förutsättningar där systemet skall anläggas kombinerat med de bestämmelser på 

miljö- och hälsoskydd som återfinns hos NFS 2006:7.[8, sid 10] 

Utökad kontroll av enskilda vatten- och avloppsystem 

Tillsyn och utökad kontroll av enskilda avlopp har som ovan nämnt till syfte att skydda mark, 

vatten och vattendrag mot övergödning i riktning mot en hållbar utveckling.  

 

Kommunerna har fått i uppgift att hantera denna tillsyn samt kontroll och att genomföra 

platsbesök på samtliga enskilda avlopp i Sverige. Detta för att granska vilken typ av 

avloppsanläggningar hushållen använder sig av. Denna tillsyn resulterar sedan i att hushållet 

och det enskilda avloppet antingen; 

 

1. Har en godkänd och fungerande avloppslösning. 

2. Delar av systemet är godkänt med behöver en komplettering för att klara kraven som ställs. 

3. Hela avloppslösningen måste göras om. 

 

Vid kontroller fastställer även respektive kommun om det är/krävs normal eller hög 

skyddsnivå med avseende på miljö- och hälsoskydd. Detta görs beroende på vilka områden 

som berörs, exempelvis ligger fastigheten med tillhörande enskilt avlopp nära sjöar med 

eventuella badplatser kan den högre skyddsnivån krävas. Kommuner kan även ställa andra 

krav som inte finns med i Naturverkets allmänna råd, NFS 2006:7 men då skall detta kunna 

motiveras.  
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Den kommunala nämnden bör i varje enskilt fall relatera skyddsåtgärder beträffande 

hälso- och miljöskydd för den enskilda anordningen till en normal eller hög skyddsnivå. 

Bedömningen av vilken skyddsnivå som behövs grundas utifrån naturgivna och andra 

förutsättningar för området ifråga. Kommunala strategier och planer såsom översiktsplaner 

eller bevarandeplaner för Natura 2000-områden kan också vara ett stöd i arbetet. Därutöver 

bör förhållandena på den enskilda fastigheten beaktas. Skyddsnivån för hälsoskydd behöver 

inte vara den samma som för miljöskydd.[8, sid 2] 

 

Grundkraven, normal nivå som ett avloppssytem skall klara:  

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. 

 

För att hög skyddsnivå skall kunna krävas så behöver en eller flera kriterier vara 

uppfyllda: 

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. 
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Kraven som ställs på hälso- och miljöskydd: 

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. 

 

Hälsoskydd, 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. 

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. 

 

Miljöskydd, 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).[8, sid 3-5] 

 

Vid ett eventuellt underkännande av avloppssystem får den berörda fastighetsägaren en 

tidsfrist för att åtgärda fastställda nedslag. När denna tidsfrist har passerat måste avloppet då 

ha en av kommunen godkänd och fungerande lösning. Om den enskilde fastighetsägaren inte 

innan tidsfristen löpt ut installerat en godkänd lösning kan det bli stora kostnader i form av 

vite. 
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Kommunalt avlopp  

I tät bebyggelse väljer kommunen ofta att installera ett kommunalt avloppssystem. Detta 

betyder att alla fastigheter i område skall vara anslutna till det kommunala avloppsnätet. 

Avloppsvattnet når det kommunala reningsverket som i sin tur använder en teknik bestående 

av olika processteg som avloppsvattnet skall genomgå.  

Enskilt avlopp 

Om en fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppet kommer fastighetsägaren istället 

att behöva installera ett eget enskilt avlopp på sin tomt. Enskilt betyder att du har en lösning 

per fastighet. Ett annat alternativ kan också vara att ett antal fastigheter tillsammans har ingått 

ett slags samförbund eller samfällighet för att rena sitt avloppsvatten. Det finns olika 

reningsalternativ för olika typer av boenden. Mer information om detta kan man bland annat 

läsa hos olika leverantörer eller på Avloppsguiden.   

 

 
Figur 2. Principskiss över enskilt avloppssystem [18, sid 32] 

 

Vid enskilda avlopp fungerar systemet på följande sätt; Svart och/eller BDT-vatten åker in i 

avloppsrören varpå det nedspolade avloppsvattnet samlas upp i en så kallad slamavskiljare. 

Slamavskiljaren består av en tre- eller tvåkammarbrunn och har till uppgift att avskilja samt 

separera grövre fasta partiklar från det nedspolade avloppsvattnet. Detta för att i sin tur 

motverka att resterande delar av avloppssystemet “slammar” igen. Slamavskiljaren skall i 

praktiken inte fånga upp så mycket, då större fasta partiklar inte bör utgöra någon direkt del 

av ditt avloppsvatten. Dock är denna slamavskiljare helt nödvändig för att få ett helt 

fungerande avloppsystem.[19]  

 

Slamavskiljaren för ett hushåll skall ha en volym på ca 2000 l. För fritidsbebyggelse godtas 

ofta mindre volymer om (1000 l).[18] Slamavskiljaren töms av en slambil från kommunen, då 

slammet får ses som hushållssopor. Detta faktureras sedan fastighetsägaren med cirka 1000 
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kronor per tömning och bör ske åtminstone en gång per år. Tömningarna kan dock variera 

beroende på avloppssystemets belastning.  

 

Det är betydelsefullt att man årligen tömmer sin slamavskiljare för att igensättning av 

samtliga reningsalternativ, som nedan återfinns beskrivet, skall undvikas. För att minska 

kostnaderna för slamtömningen kan ett alternativ vara att själv sköta om hanteringen av detta. 

Egenhantering av slam kan till exempel ske i en latrinkompost. Förevarande kräver dock att 

det finns någon slags avsättning för slammet och är beroende på gällande regler i den 

kommunen som systemet återfinns i. 

Avloppsrening 

Avloppsvattnet som passerat slamavskiljaren måste därefter genomgå ytterligare 

reningsprocess för att sedan kunna släppas tillbaka ut i naturen. Detta enligt 12 § i 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), som säger att det 

är förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse i ett 

vattenområde, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.  

 

Det vattnet som återvänder tillbaka till naturen ut genom våra avloppsystemet ska vara så pass 

rent från bakterier och farliga ämnen att det inte skall kunna skada varken människa eller 

natur. Grundtanken är att vattnet som släpps ut från avloppsystemet på sikt skall nå vårt 

grundvatten, där man i sin tur får sitt drickvatten ifrån, genom hushållets borrade- eller grävda 

brunn. Denna process skapar ett naturligt kretslopp.  

 

Det är upp till kommunerna att ta beslut om hur och var vattnet från de enskilda fastigheterna 

kan släppas ut. Det mest optimala är att från sitt reningsverk dra avloppsledningar fram till ett 

dike, detta för att få en naturlig uppsamling av vatten samt för att inte skapa stillastående 

vatten kring sin fastighet.  

 

Det sista reningssteget i det enskilda avloppssystemet, innan vattnet rinner ut i mark och natur 

varierar mellan fastigheter och beror som sagt på många olika aspekter. Man bör i alla fall 

oavsett reningsteknik alltid eftersträva att montera systemet så det bildas ett självfall, om detta 

ej är möjligt så måste en pumpbrunn installeras.  

 

Oavsett vilken reningstekniker man slutligen använder sig av är det sista steget i processen 

enbart i sig bara en del av ett helt avloppsystem, men kanske det allra viktigaste i strävan mot 

en hållbar utveckling. 
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Biologisk rening 

Infiltrationsanläggning 

En variant till rening av sitt avloppsvatten är att använda sig av en så kallad 

infiltrationsanläggning. Enligt en enkätundersökning som Naturvårdverket har genomfört är 

denna typ av reningsteknik den vanligaste förekommande.[9, sid 12] Förevarande 

reningsteknik kan i vissa fall göras oberoende av elförsörjning och lämpar sig därför bra på 

områden där det ofta förekommer strömavbrott eller regioner som ej har någon elförsörjning 

överhuvudtaget. Detta är en tålig tekniklösning som även kräver relativt lite underhåll och 

skötsel. Inspektion av systemet bör ske årligen och för att förebygga igensättning av 

avloppsystemet bör även tömning av slamavskiljaren genomföras varje år. 

 

 
Figur 3. Principskiss över infiltrationsanläggning.[20] 

Jord, sand och grus är naturligt jordlager som kan användas vid anläggning av ett naturligt 

reningsverk då vattnet rinner genom detta för att sedan spridas ner till vårt grundvatten. 

Genom denna transport i marken sker då en naturlig rening av vattnet genom biologiska, 

fysikaliska och kemiska processer.[21] Reningstekniken i en infiltrationsanläggning går 

således ut på att vattnet sprids ut i marken och sipprar ner genom jordlagren och på ett 

naturligt sätt renas, det vill säga vattnet infiltrerar genom jordlagren. Det renade 

avloppsvattnet når slutligen grundvattnet.  

 

Investeringskostnaden av en infiltrationsanläggning varierar beroende på tomtens 

förutsättningar. Till exempel kan kostnad för eventuell geohydrologisk undersökning 

tillkomma i samband med uppförandet.[22, sid 2] Priset landar emellertid enligt 

avloppsguiden omkring cirka 40 000 – 70 000 kronor.  

 

Infiltrationen har ofta en begränsad livslängd och tenderar att sätta igen efter cirka 20-30 år. 

Om detta sker så behövs materialet i infiltrationsbädden bytas ut. Livslängden varierar dock 

beroende på faktorer som markförhållanden, utformning, belastning av systemet, et 

cetera.[23] 
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För att infiltration ska vara möjlig måste marken vara tillräckligt genomsläpplig och ha 

förmåga att transportera bort vattnet. Jorden får heller inte vara för grovkornig eftersom 

vattnet då inte hinner renas innan det når grundvattnet.[22] På infiltrationsdikets botten bildas 

successivt en hinna av bakterier, en biologisk aktiv zon. Denna biologiska zon tar i sin tur 

hand om merparten av spillvattnets organiska nedbrytningsprodukter samt bakterier. Även 

kväve kan renas i relativt hög grad.[24, sid 2] Alla typer av jord är dock inte lämpliga för 

detta reningssystem. Har man inte ”rätt” jordtyp på sin tomt kan det innebära att man måste 

skapa rätt förhållanden för att kunna bygga en infiltrationsanläggning.[19] Detta system 

kräver en markyta upp till ca 50 m
2
 för att kunna anläggas på.[10, sid 5]  

 

 
Figur 4. Principskiss över infiltrationsanläggning [24] 

Sifferhänvisning enligt följande; 

1. Bottenyta som skall vara helt plan och horisontell. Bredden bör uppgå till mellan 0,8 

och 2 meter. Hur djup bottenytan läggs beror dels på hur djupt den inkommande 

ledningen ligger samt på hur marken är uppbyggd. 

2. Spridningslager bestående makadam eller singel som bör vara minst 30-35 cm tjockt. 

3. Spridningsledning med hål i som placeras och vänds nedåt. 

4. Materialskiljande skikt. 

5. Återfyllnad med befintliga jordmassor som bör utformas med en lätt förhöjning för att 

avleda ytvattnet.  

6. Inspektionsrör som också kan utformas som luftningsrör.[24, sid 2-3] 

 

Man bör undvika att ha större växtlighet i närheten av sin infiltrationsanläggning då detta kan 

leda till att rötter letar sig ner i spridningsledningarna och täpper igen dessa. Ytan bör inte 

heller belastas med tunga fordon. Driftkostnad för detta reningssystem uppskattas ligga runt 

ca 500-1000 kronor/år.[22, sid 2] 
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Systemet klarar normal nivå gällande hälsoskydd och miljöskydd. Infiltrationsanläggningen 

kan om det förekommer bra markförhållanden dock uppnå hög skyddsnivå gällande 

miljöskydd.[22, sid 1] 

Markbädd 

En markbäddslåda är ett annat naturligt reningsalternativ i exempelvis ett område där 

infiltration ej är möjligt eller där det förekommer många drickvattentäkter i närområdet. 

Markbäddar är en av de vanligaste teknikerna för enskilt avlopp och är väl beprövad. Metoden 

används både för blandat avloppsvatten och för enbart BDT-vatten.[25] Markbädden 

konstrueras till en tät plastlåda med mått beroende på hur många hushåll bädden är 

dimensionerad för. Detta betyder att avloppsvattnet inte kommer i kontakt med 

omkringliggande marklager.  

 

 
Figur 5. Principskiss över markbäddsanläggning [20] 

Detta system fungerar som en infiltrationsrening, som beskrivs i texten ovan. Dock skiljer 

konstruktionen sig genom att avloppsvattnet renas genom flera olika bestämda lager av sand 

och grus istället för markens naturliga jordlager. Markbädden är dessutom uppbyggt av andra 

dräneringslager enligt tillverkarens instruktioner, och syftet är så klart att få till en optimal 

rening av vattnet. 
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Figur 6. Genomskärning av Kenrex markbäddslåda [26] 

En markyta på ca 20-50 m
2
 per hushåll åtgår för markbädden beroende på markförhållanden, 

typ av avloppsvatten och eventuella försiktighetsmått.[15] Denna markbädd skall grävas ned 

på ett frostfritt djup för att undvika förfrysning. Om detta ej är möjligt eller genomförbart så 

krävs det att markbädden isoleras. För att undvika att stenar inte ligger direkt emot plastlådan 

och orsakar skador krävs en så kallad skyddsfyllning runt om och under markbäddslådan. 

Markbäddslådan installeraras med ett antal plastdetaljer, så kallade biomoduler, spridningsrör 

och dräneringsrör. Biomodulernas syfte är att fördela ut avloppsvattnet som ankommer från 

spridarrören. Dräneringsrören som är placerade längst ner i systemet för sedan ut det renade 

avloppsvattnet ut i nästa steg eller annan utsläppspunkt. Markbäddslådan fylls sedan upp med 

material, se figur 6. I botten på dessa sand- och gruslager samlas det vatten som inte rinner 

vidare ner i marken och leds exempelvis ut till ett dike.[25] För att förhindra att 

spridningslagret och spridarrören sätts igen är det viktigt att materialet är täckt med en 

geotexil/markduk längst upp i lådan, ovanför spridningslagret. Ovanför markduken kan man 

sedan fylla på med befintliga massor.  

 

Tanken med en markbädd till skillnad från en infiltrationsbädd är att det renade vattnet samlas 

upp och genom röret leds bort till ett dike för att inte rinna direkt ner till grundvattnet. Efter 

markbäddslådan installeras en inspektionsbrunn för att lätt kunna ta vattenprover för att 

kontrollera markbäddens skick.  

 

Investeringskostnaden för en markbädd varierar beroende på tomtens förutsättningar, men 

ligger på ca 70 000 – 100 000 kronor.[22, sid 2] Detta inkluderar även priset för ett fosforfilter 

som kostar cirka 20 000 kr, se förklaring under rubriken fosforfälla.  
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Markbädden kräver lite tillsyn och skötsel men bör dock inspekteras minst en gång om 

året.[25] Det är även av stor vikt att man årligen tömmer slamavskiljaren för att igensättning 

av markbädden skall undvikas. För att avloppsreningen i markbädden skall fungera på ett bra 

sätt får bädden inte vara mättad av vatten utan vattnet skall hela tiden ha möjlighet att rinna 

vidare genom markbädden.  

 

En markbädd har en ungefärlig livslängd på cirka 10-15 år. Detta kan både variera beroende 

på att antal olika faktorer. Har man exempelvis en dålig slamavskiljning eller om man spolar 

ner icke tillhörande material i systemet så kan livslängden reduceras. När markbädden inte 

längre renar avloppsvattnet tillräckligt så måste befintliga dräneringslagret, sand och övriga 

materialet bytas ut till nytt material. Markbäddslådan kan med fördel behållas om det inte 

finns några uppenbarliga skador.  

 

Enligt avloppsguiden är fosforreduktionen i en markbäddsanläggning ett lite större 

osäkerhetmoment. Niklas Gustavsson, AB Hållsta Maskinstation hävdar att enbart 

markbäddslådan uppfyller normal skyddsnivå. Avloppsguidens rekommendation är att man 

därför bör komplettera markbädden med någon form av teknik som hjälper till att minska 

fosformängderna i avloppsvattnet. Avloppsguiden hävdar dock att markbädden är en bra 

teknik för rening av BDT-vatten då detta innehåller en lägre halt av fosfor.  

 

Forsforfälla 

Vid hög skyddsnivå kan den aktuella kommunen kräva att man kompletterar marksbäddslådan 

med en lösning som fångar upp den sista fosforen, som förekommer i relativt höga halter i 

svartvattnet. Det finns idag krav på hur mycket du måste rena ditt avloppsvatten från fosfor 

innan det släpps tillbaka ut i naturen. Enligt siffror från Naturvårdsverkets allmänna råd skall 

fosforreningen i avloppsvattnet uppgå till 70 % vid normal skyddsnivå och 90 % vid hög 

skyddsnivå. Om man således även låter avloppsvattnet passera igenom ett material som lätt 

binder till sig fosforen, så kallad fosforfälla, så kommer avloppssystemet klara det kravet som 

ställs för fosforrening i vissa områden. Ett material som används vid tillverkningen av 

fosforfällor och som dominerar den svenska marknaden idag är polonite.[27] Polonite härrör 

och utvinns ur berg. När fällan med tiden blivit mättat av fosforen, som materialet bundit till 

sig, kan poloniten med fördel tas om hand och återföras tillbaka till naturen i form av till 

exempel gödsel. Denna produkt kan fås som lös material eller i säck och bör bytas en gång 

vartannat eller till vart tredje år. Driftskostnaden för en markbädd i kombination med 

fosforfälla beräknas enligt avloppsguiden uppgå till ca 2000 – 4000 kronor/år. 

 

Markbädd i kombination med fosforfällan klarar hög nivå gällande hälsoskydd. Systemet 

klarar även hög nivå för miljöskydd för fosfor. Om hög nivå skall uppnås krävs 

efterbehandling i dike/våtmark efter fosforfiltret för kväve.[22, sid 1] 
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Vass-/rotzonsrening 

Vassrening, även kallat rotzonsrening kan även användas som alternativ vid rening av 

hushållets avloppsvatten. I en vass-/rotzonsanläggning passerar avloppsvattnet genom en 

svagt lutande filterbädd uppbyggd av jord- och/eller sandlager där vassväxter är placerade.  

Vass-/rotzonsanläggning skall vara uppbyggd av ett tätt membran för att säkerställa att 

avloppsvattnet ej sipprar ner till grundvattnet. Denna bädd ska vara placerad efter 

slamavskiljaren och även här bör man installera en spridarbrunn för att avloppsvattnet skall ha 

möjlighet att spridas ut över hela vass-/rotzonsanläggning.  

 

Det är önskvärt att plantera in vass med god tillväxt. Man eftersträvar även en vassväxt som 

skall klara av både långvarig torka men också av att stå i vatten. Växternas roll i vass-

/rotzonsanläggning är att transportera syre, via sina rötter, till rotzonen. Sålunda pågår såväl 

aeroba (syrerik miljö) som anaeroba (syrefattig miljö) nedbrytningsprocesser i rotzonen.[28, 

sid 2] Växter som kan användas är bladvass (Phragmites australis), bredkaveldun 

(Typhalatifolia), gul iris (Iris pseudacorus) och jättegröe (Glyceria maxima).[29, sid 2] 

 

Växternas funktion i vass-/rotzonsanläggning är följande: 

- Dött växtmaterial isolerar rotzonen mot tillfrysning på vintern. 

- Tillväxt av rötter och rhizomer motverkar igensättning av filtermaterialet. 

- Rötter och rhizomer har stor yta varpå de aktiva mikroorganismerna kan sitta. 

- De ihåliga växterna fungerar som transportväg för atmosfäriskt syre, som via 

rotläckage ökar omsättningen. 

- Avdunstning från växterna minskar utflödet av avloppsvatten sommartid.[30, sid 9-

10]  

Även materialet som vass-/rotzonsanläggning är uppbyggd av påverkar reningen av 

avloppsvattnet. Exempelvis har lerjordar en hög kapacitet att binda fosforen.[30, sid 2] Dock 

har leran sämre infiltrationsförmåga än sand och grus så dessa material bör stå för större delen 

av grundmaterialet. Vass-/rotzonsanläggning bör vara placerat en bit bort från fastigheten då 

dålig lukt i vissa fall kan uppkomma vid inloppet. För att förbättra nedbrytningsprocessen kan 

man även installera ventilationsrör som förser systemet med extra syretillförsel. När 

avloppsvattnet har passerat vass-/rotzonsanläggning så kan det renade vattnet för ytterligare 

rening exempelvis ledas vidare ut till ett dike eller till en intilliggande damm som upprepar 

reningsprocessen. Reningsförloppet i vass/rotzonsanläggningen tar upp till 4-5 dagar och det 

är därför också viktigt att bassängen är dimensionerad så att det tar motsvarande tid för vattnet 

att passera genom den.[31, sid 2-3] 

 

Hur stor yta vass-/rotzonsanläggning kräver beror på belastningen av den dimensionerande 

anläggningen. Erfordrad yta kan man få fram genom beräkningar av strömningshastigheten 

för en viss mängd avloppsvatten genom en bestämd jordprofil. Vidare måste hänsyn tas till 

det lokala klimatet, det vill säga vattnet som tillförs via nederbörden minus avdunstningen. 

Enligt Bernd Neugebauer så åtgår det en yta på minst 5 m
2
 per person.  
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Ett av de större problemen med vass-/rotzonsanläggning i nordiskt klimat är temperaturens 

betydelse för reningsprocesserna. Ju lägre temperatur desto mindre aktivitet i anläggningen. 

Störst betydelse har temperaturen för rening av kväve och organiskt material. Den har 

däremot ingen inverkan på bindningen av fosfor och tungmetaller.[31, sid 6-7] För att undvika 

bottenfrysning bör man då överdimensionera och anordna genomluftning av vass-

/rotzonsanläggning som installeraras i kallare klimat, exempelvis i norra Sverige. 

 

En vass-/rotzonsanläggning kräver ca 10-20 timmars underhåll per år.[32] Detta kan vara i 

form av exempelvis rensning av ogräs under uppdrivningstiden. Driftskostnaden beräknas 

landa under 1500 kronor/år[30 sid 7], detta inkluderar ej eventuellt utbyte av döda växter 

enligt Rene Killian. Det tar cirka 3-4 år innan vassplantorna nått full utveckling vilket medför 

att anläggningens reningseffekt är begränsad de första åren. Effekten förbättras emellertid 

snabbt i takt med att rötterna breder ut sig. Efter de ovan angivna 3-4 åren har vassens rötter 

nått ca 1,2 meter ner i jorden. Det är i denna zon som reningen försiggår.[30, sid 4] När vass-

/rotzonsanläggning väl har växt klart brukar systemet vara nästintill underhållsfritt. För att 

främja tillväxten bör vassen dock skördas varje år och för att undvika att systemet sätts igen 

med slam bör man även spola igenom fördelningsbrunnen, fördelarrören samt dräneringsrören 

årligen. Även i detta system bör slamavskiljaren tömmas årligen för att förhindra igensättning. 

Man beräknar att en rotzonanläggningen har en livstid på mer än 30 år och att 

installationskostnaden för systemet landar på cirka 70-100 000 kronor, uppgifter enligt 

mailkorrespondens från sakkunniga. 

 

 
Figur 7. Principskiss över vass-/rotzonsanläggning [30] 

Systemet uppges att klara normal skyddsnivå gällande hälso- och miljöskydd.[30 sid 7] Enligt 

Bernd Neugebauer kan även vass-/rotzonsanläggning uppfylla kraven för hög skyddsnivå om 

en damm anläggs som ett ytterligare reningssteg i processen. 
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Kemisk vattenrening 

Minireningsverk 

Att använda sig av ett minireningsverk vid rening av sitt avloppsvatten ger en stor mängd av 

valmöjligheter. Det finns många lösningar hur avloppsvattnet renas med denna metod. 

Somliga tillverkare har löst problemet med att sköta all bearbetning av avloppsvattnet i en 

tank. Då denna lösning väljs behövs det ingen slamavskiljare, denna funktion finns då 

integrerat i minireningsverket. Vanligaste sättet att installera ett minireningsverk på är att det 

placeras nedgrävt i marken. Detta kräver en ungefärlig yta på cirka 3-10 m
2
. Denna typ av 

reningsmetod är oftast, beroende på tillverkare godkänd för att placeras vid grundvattennivån. 

Somliga modeller kan även ställas ovan mark. Detta skall då ske i ett isolerat utrymme som 

till exempel i en källare eller i ett garage.[33]  

 

 
Figur 8. Principskiss över minireningsverk[20] 

Till skillnad från de naturliga reningsalternativen kräver denna lösning elförsörjning och 

tillsättningar av kemikalier i form av fällningskemikalier för bland annat fosfor och kväve. 

Anläggningarna kan variera mycket i kostnad, utseende storlek och i viss mån prestanda. 

Investeringskostnaden uppgår till cirka mellan 100 000 - 120 000 kronor.[22, sid 1] 

En fördel med minireningsverken är att livstiden för dessa system är långa, cirka 40-60 år 

enligt Niklas Gustavsson på AB Hållsta Maskinstation. “Dock är det ingen som riktigt vet hur 

länge detta system kan vara i bruk innan utbyte bör ske. Detta beror på att dessa system idag 

är relativt nya på marknaden”. 

 

Det gemensamma draget som återfinns för samtliga minireningsverk är att de alla i hög grad 

är automatiserade vad gäller kemfällning, pumpning och luftning av den biologiska reningen 

och att dessa levereras/installeras från leverantören kompletta att använda.[33]  

Avloppsystemet kräver elförsörjning och bör inte anläggas där elavbrott är frekvent eller 

sommarstugeområde utan el. Fastighetsägaren bör se till sitt system då och då samt fylla på 

kemikalier vid behov. Man bör även teckna serviceavtal med sakkunnig för att ersätta 

förslitningsdelar i systemet. För att undvika driftstopp eller om det krävs att kemikalier fylls 

på kan man installera ett larm som indikerar detta. Driftskostnaden beräknas uppgå till cirka 

3000 - 6500 kronor/år.[22, sid 1] 
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Under följande rubriker förklarar vi två typer av lösningsalternativ av minireningsverk.  

 

GRAF minireningsverk  

Denna metod tillämpar sig både för små enskilda avlopp med endast ett hushåll och även till 

större belastningar, upp till 40 hushåll. Vid större belastningar så seriekopplas ett antal tankar 

som samverkar tillsammans, dock kommer tankarna i början av ledet drabbas av större 

förslitningar och dessa kan då behövas bytas ut efter tag. Med denna lösning sköts reningen 

och all bearbetning av avloppsvattnet i en och samma tank.  

 

 

 

Steg 1: Avloppsvattnet kommer in till den första kammaren, 

uppsamlingstanken där fasta partiklar sjunker till botten. Från 

uppsamlingstanken pumpas vattnet till processtanken.[34, sid 5] 

 

 

 

Steg 2: Här doseras fällningskemikalierna och fosforföreningarna i 

avloppsvattnet fälls ut. Syre tillsätts från inpumpad luft som startar en 

biologisk nedbrytning med hjälp av mikroorganismerna och 

kväveföreningarna i avloppsvattnet oxideras till nitrater.[34, sid 5] 

 

 

 

 

 

Steg 3: Syretillförsel pausas och slammet sjunker till processtankens 

botten. Renat och näringsfattigt vatten stiger. Kväve i nitraform 

reduceras till kvävgas.[34, sid 5] 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4: Efter reningen leds det renade vattnet till utloppsplatsen, 

exempel vid öppet dike.[34, sid 5] 
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Steg 5: För att förhindra slamflykt leds slam och vatten över till 

uppsamlingstanken. På så sätt så kommer det alltid finnas en 

bakteriestam i tanken så mikroorganismerna inte svälter och 

försvinner.[34, sid 5]  

 

 

Systemet klarar hög skyddsnivå med en rening av fosfor på 91,0 % och kväve 96,4 %.[34, sid 

4] 

 

Kenrex minireningsverk 

Tillverkaren Kenrex har istället löst avloppsreningen genom att sätta ett minireningsverk efter 

den befintliga slamavskiljaren. Denna lösning kan vara ett bra alternativ om man endast 

behöver förbättra/komplettera sin avloppsrening. 

 

Beroende på om det vid fastigheten förekommer normal eller hög skyddsnivå så kan man 

installera ytligare efterföljande KF-filter. Detta filter klarar högre krav på fosfor- och 

kväverening och hjälper följaktligen till att uppnå hög skyddsnivå. 

 

Vid normal skyddsnivå krävs endast 

minreningsverket som efterbehandling av 

avloppsvattnet.  

I reningsverket sker den biologiska reningen. 

Denna rening görs med hjälp av att vanlig luft 

pumpas ner i systemet. Syret i luften hjälper 

då de naturliga mikroorganismerna att bland 

annat ta bort oönskade bakterier i 

avloppsvattnet. Kenrex reningsverk är också 

utrustat med biobärare för en säker process. I 

reningsverket renas även kväve och 

fosfor.[35, sid 5] 

 

 

Vid hög skyddsnivå (90 % av fosfor och 50 % 

av kväve) kräver kommunernas 

tillsynsmyndighet att ytligare ett reningssteg 

tillsätts. Kenrex har valt att använda sig av ett 

så kallat KF-filter. Ett KF-filter används alltså 

för att rena vattnet till högsta 

miljöskyddsklass. I KF-filtret binds den lösa 

fosforn upp och kan sedan återvinnas som för 

gödning till jordbruk.[35, sid 5] 

 



 

 

27 

 

Resultat 
I detta kapitel presenterar vi en sammanställning från våra enkätundersökningar samt från 

teori. Detta kommer att redogöras i form av cirkeldiagram för varje lösningsalternativ, lösa 

kommentarer/ synpunkter samt i tabellform. 

 

Resultat från enkätundersökning 

 
  

39% 

18% 

17% 

22% 

4% 

Vilken typ av anläggning använder ni er 

av vid rening av ert avloppsvatten?  

Infiltrationsanläggning

Markbädd

Markbädd + fosforfälla

Minireningsverk

Vassrening/rotzonsrening
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Infiltrationsanläggning 

 

  

13% 

7% 0% 

20% 

40% 

20% 

När installerades avloppsystemet?   

13% -1989

7% 1990-1994

0% 1995-1999

20% 2000-2004

40% 2005-2009
20% 2010-2015

87% 

13% 

Behövdes det installeras ny tre- eller 

tvåkammarbrunn/slamavskiljare?  

87% Ja

13% Nej
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20% 

7% 

73% 

Vilken typ av avloppsvatten går till 

anläggningen?  

20% Enbart BDT (Bad,

disk och tvätt)

7% BDT-vatten och

fekalier (urinseparering)

73% BDT-vatten ,

fekalier och urin (vanlig

toalett)

73% 

27% 

Vilket typ av boende nyttjar 

avloppssystemet?  

73% Året om boende

27% Fritidsboende

33% 

60% 

7% 

I vilken del av Sverige är systemet 

installerat?  

33% Södra Sverige

60% Mellersta Sverige

7% Norra Sverige
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67% 

13% 

0% 7% 

0% 

0% 

13% 

Hur många hushåll är avloppet 

dimensionerat för?  

67% 1 hushåll

13% 2 hushåll

0% 3 hushåll

7% 4 hushåll

0% 5 hushåll

0% 6 hushåll

13% 7 eller fler hushåll

13% 

13% 

40% 

7% 

7% 

7% 

13% 

Hur mycket kostade installationen av 

systemet?  

13% 0 - 30 000 kr

13% 30 000 - 60 000 kr

40% 60 000 - 90 000 kr

7% 90 000 - 120 000 kr

7% 120 000 - 150 000 kr

7% 150 000 kr eller mer

13% Ej svarat på frågan

81% 

13% 

0% 

0% 

6% 

Vilken årlig kostnad anser ni att det krävs för att 

underhålla avloppssystemet? 

81% 0 - 1 500 kr

13% 1 500 - 3 000 kr

0% 3 000 - 4 500 kr

0% 4 500 - 6 000 kr

6% 6 000 kr eller mer
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Markbädd 

 

 

  

25% 
0% 

0% 

0% 

25% 

50% 

När installerades avloppsystemet?   

25% -1989

0% 1990-1994

0% 1995-1999

0% 2000-2004

25% 2005-2009

50% 2010-2015

80% 

20% 

Behövdes det installeras ny tre- eller 

tvåkammarbrunn/slamavskiljare?  

80% Ja

20% Nej

50% 

25% 

25% 

Vilken typ av avloppsvatten går till 

anläggningen?  

50% Enbart BDT (Bad, disk

och tvätt)

25% BDT-vatten och

fekalier (urinseparering)

25% BDT-vatten , fekalier

och urin (vanlig toalett)
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75% 

25% 

Vilket typ av boende nyttjar 

avloppssystemet?  

75% Året om boende

25% Fritidsboende

25% 

50% 

25% 

I vilken del av Sverige är systemet 

installerat?  

25% Södra Sverige

50% Mellersta Sverige

25% Norra Sverige

75% 

0% 

0% 

25% 

0% 
0% 0% 

Hur många hushåll är avloppet 

dimensionerat för?  

75% 1 hushåll

0% 2 hushåll

0% 3 hushåll

25% 4 hushåll

0 % 5 hushåll

0% 6 hushåll

0% 7 eller fler hushåll
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Markbädd med fosforfälla 

 

25% 

50% 

25% 

0% 0% 
0% 

Hur mycket kostade installationen 

av systemet?  

25 % 0 - 30 000 kr

50 % 30 000 - 60 000 kr

25% 60 000 - 90 000 kr

0% 90 000 - 120 000 kr

0% 120 000 - 150 000

kr

50% 50% 

0% 0% 
0% 

Vilken årlig kostnad anser ni att det krävs för 

att underhålla avloppssystemet? 

50% 0 - 1 500 kr

50% 1 500 - 3 000 kr

0% 3 000 - 4 500 kr

0% 4 500 - 6 000 kr

0% 6 000 kr eller mer

0% 
0% 

0% 0% 

25% 

75% 

När installerades avloppsystemet?   

0% -1989

0% 1990-1994

0 % 1995-1999

0% 2000-2004

25% 2005-2009

75% 2010-2015



 

 

34 

 

 

 

 

50% 50% 

Behövdes det installeras ny tre- eller 

tvåkammarbrunn/slamavskiljare?  

50% Ja

50% Nej

0% 

25% 

75% 

Vilken typ av avloppsvatten går till 

anläggningen?  

0% Enbart BDT (Bad, disk

och tvätt)

25% BDT-vatten och

fekalier (urinseparering)

75% BDT-vatten , fekalier

och urin (vanlig toalett)

100% 

0% 

Vilket typ av boende nyttjar 

avloppssystemet?  

100% Året om boende

0% Fritidsboende
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25% 

75% 

0% 

I vilken del av Sverige är systemet installerat?  

25% Södra Sverige

75% Mellersta Sverige

0% Norra Sverige

25% 

25% 

0% 

25% 

0% 

25% 

0% 

Hur många hushåll är avloppet dimensionerat 

för?  

25 % 1 hushåll

25% 2 hushåll

0% 3 hushåll

25% 4 hushåll

0% 5 hushåll

25% 6 hushåll

0% 7 eller fler hushåll

0% 
0% 

25% 

50% 

25% 

0% 

Hur mycket kostade installationen av 

systemet?  

0% 0 - 30 000 kr

0% 30 000 - 60 000 kr

25% 60 000 - 90 000 kr

50% 90 000 - 120 000 kr

25% 120 000 - 150 000 kr

0% 150 000 kr eller mer
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Vass-/rotzonsrening 

 

 

0% 

50% 

0% 0% 

25% 

25% 

Vilken årlig kostnad anser ni att det krävs för att 

underhålla avloppssystemet? 

0% 0 - 1 500 kr

50% 1 500 - 3 000 kr

0% 3 000 - 4 500 kr

0% 4 500 - 6 000 kr

25% 6 000 kr eller mer

25% Ej svarat på frågan

0% 

0% 0% 

100% 

0% 

När installerades avloppsystemet?   

0% -1989

0% 1990-1994

0% 2000-2004

100% 2005-2009

0% 2010-2015

100% 

0% 

Behövdes det installeras ny tre- eller 

tvåkammarbrunn/slamavskiljare?  

100% Ja

0% Nej
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0% 
0% 

100% 

Vilken typ av avloppsvatten går till 

anläggningen?  

0% Enbart BDT (Bad, disk och

tvätt)

0% BDT-vatten och fekalier

(urinseparering)

100% BDT-vatten , fekalier och

urin (vanlig toalett)

0% 
0% 

100% 

Vilket typ av boende nyttjar 

avloppssystemet?  

0% Året om boende

0% Fritidsboende

100% Ej svarat på frågan

100% 

0% 
0% 

I vilken del av Sverige är systemet 

installerat?  

100% Södra Sverige

0% Mellersta Sverige

0% Norra Sverige
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0% 0% 0% 0% 

100% 

0% 

0% 

Hur många hushåll är avloppet 

dimensionerat för?  

0% 1 hushåll

0% 2 hushåll

0% 3 hushåll

0% 4 hushåll

100% 5 hushåll

0% 6 hushåll

0% 7 eller fler hushåll

0% 0% 0% 

100% 

0% 
0% 

Hur mycket kostade installationen av 

systemet?  

0% 0 - 30 000 kr

0% 30 000 - 60 000 kr

0% 60 000 - 90 000 kr

100% 90 000 - 120 000 kr

0% 120 000 - 150 000 kr

0% 150 000 kr eller mer

0% 

100% 

0% 0% 
0% 

Vilken årlig kostnad anser ni att det 

krävs för att underhålla 

avloppssystemet? 

0% 0 - 1 500 kr

100% 1 500 - 3 000 kr

0% 3 000 - 4 500 kr

0% 4 500 - 6 000 kr

0% 6 000 kr eller mer
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Minireningsverk 

 

 

 

0% 
0% 0% 

40% 

20% 

40% 

När installerades avloppsystemet? 

0% -1989

0% 1990-1994

0% 1995-1999

40% 2000-2004

20% 2005-2009

40% 2010-2015

80% 

20% 

Behövdes det installeras ny tre- eller 

tvåkammarbrunn/slamavskiljare?  

80% Ja

20% Nej

0% 
0% 

100% 

Vilken typ av avloppsvatten går till 

anläggningen?  

0% Enbart BDT (Bad, disk

och tvätt)

0% BDT-vatten och fekalier

(urinseparering)

100% BDT-vatten , fekalier

och urin (vanlig toalett)
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100% 

0% 

Vilket typ av boende nyttjar 

avloppssystemet?  

100% Året om boende

0% Fritidsboende

40% 

60% 

0% 

I vilken del av Sverige är systemet installerat?  

40% Södra Sverige

60% Mellersta Sverige

0% Norra Sverige

0% 

40% 

0% 

20% 

0% 

0% 

40% 

Hur många hushåll är avloppet dimensionerat 

för?  

0% 1 hushåll

40% 2 hushåll

0% 3 hushåll

20% 4 hushåll

0% 5 hushåll

0% 6 hushåll

40% 7 eller fler hushåll
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0% 0% 

0% 

20% 

20% 60% 

Hur mycket kostade installationen av 

systemet?  

0% 0 - 30 000 kr

0% 30 000 - 60 000 kr

0% 60 000 - 90 000 kr

20% 90 000 - 120 000 kr

20% 120 000 - 150 000 kr

60% 150 000 kr eller mer

0% 

40% 

20% 

20% 

20% 

Vilken årlig kostnad anser ni att det krävs 

för att underhålla avloppssystemet? 

0% 0 - 1 500 kr

40% 1 500 - 3 000 kr

20% 3 000 - 4 500 kr

20% 4 500 - 6 000 kr

20% 6 000 kr eller mer
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Sammanställning av teori 

Användarvänlighet 

Skala 1-2 där 2 ger högsta/och bästa poäng.  

 

A. Flexibilitet av placering (ute-inne (1p) / båda (2p))  

B. Året runt anpassat (nej (1p) / ja (2p)) 

C. Lämpar sig för fritidsboende (nej (1p) / ja (2p)) 

D. Kan installeras vid grundvattennivå (nej (1p) / ja (2p))  

E. Kräver någon slags uppstartsperiod innan full funktion uppnås (ja (1p) / nej (2p))  

F. Kräver någon form av egen arbetsinsats (ja (1p) / nej (2p))   

G. Trivselfaktor som systemet medför (nej (1p) / ja (2p))  

H. Kräver kemikalier för i sin funktion (ja (1p) / nej (2p))  

I. Kräver eltillförsel för sin funktion (ja (1p) / nej (2p)) 

Tabell 2. Sammanställning av användarvänlighet 

 Infiltration Markbädd  Markbädd med fosforfälla Vassrening Minireningsverk 

A 1 1 1 1 2 

B 2 2 2 2 2 

C 2 2 2 2 1 

D 1 1 1 1 2 

E 2 2 2 1 2 

F 2 2 2 1 2 

G 1 1 1 2 1 

H 2 2 1 2 1 

I 2 2 2 2 1 

 
Summa 

 
15 

 
15 

 
14 

 
14 

 
14 
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Översiktlig jämförelse 

 
Tabell 3. Kriterietabell  

 

Installations- 
kostnad  

(kr) 

Drift  
(kr/år) 

Livslängd  
(år) 

Skyddsnivå 
(normal/ 

hög) 

Användarvänlighet 

 
Infiltration 

 
40 000 - 70 000 

 
500 - 1000  

 
20-30  

 
Normal 

 
15 

 
Markbädd  

 
50 000 - 80 000  

 
1000 

 
10-15 

 
Normal 

 
15 

 
Markbädd med  
fosforfälla 

 
70 000 -   
100 000 

 
2000 - 4000  

 
10-15  

 
Hög 

 
14 

 
Vassrening 

 
70 000 -  
100 000 

 
1500 

 
< 30  

 
Normal/hög*  

 
14 

 
Minireningsverk 

 
100 000 -  
120 000 

 
3000 - 6500  

 
40-60  

 
Hög 

 
14 

*kräver en efterföljande damm för att uppnå hög skyddsnivå. 
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Diskussion 
I detta kapitel diskuteras vad vi kommit fram till. Vi jämför teori med resultat och studerar om 

det överensstämmer med varandra. För att underlätta för läsaren presenterar vi diskussionen 

genom att följa i princip samma struktur som vi använt av oss i teoriavsnittet. Vi har även 

vävt in diskussion som vi anser vara relevant för denna del i studien. 

 

Vid anläggning av nytt eller uppgradering av befintligt avloppsystem är det många olika 

faktorer som spelar in och avgör vilken avloppslösning som är lämpligast för olika fastigheter. 

En reningsteknik som fungerar på ett ställe kanske inte alls är lika verkningsfull på ett annat 

område. Enligt undersökningar som Naturvårdsverket genomfört så är infiltrationsanläggning 

dock det mest frekvent förekommande reningsalternativet vilket även vi kan utläsa från vår 

enkätundersökning.  

 

Enligt L. T Eriksson och F Wiedersheim-Paul så kan vår enkätundersökning betraktas som en 

miniatyrkopia av populationen eftersom stickprovet är slumpmässigt.[15, sid 145] 

Respondenterna har spontant fyllt i svarsenkäten av oberoende påverkan varför vi kan göra 

följande tolkningar och diskussioner. 

 

Från enkätundersökningen kan man tolka att majoriteten av avloppen förnyades mellan åren 

2005-2015. Under denna period kan man även se att flertalet av systemen i samband med 

utbyte eller förnyelse av sitt enskilda avlopp ersatte den befintliga slamavskiljaren med en ny, 

närmare bestämt 85 % av hushållen. Detta tyder på att de utökade kontroller och tillsyner som 

utförs i kommuner har gett effekt och genomslag.  

 

Huvudelen av respondenterna har året runt boende där avloppsvattnet är blandat vilket tyder 

på att det är den vanligaste förekommande separerarlösningen. Förmodligen beror detta på 

just att dem bor där året runt och inte har använder sig av till exempel ett utedass som kanske 

mer förekommer på ett landsställe. 

Infiltration 
En stor fördelen med att installera en infiltrationsanläggning är att det är en relativt 

okomplicerad lösning vilket resultat från empiri styrker.  När man har denna typ av 

anläggning installerad upplever vi dock att man som användare bör läsa sig in på sitt system 

för att undvika onödiga problem och underhåll, som i förlängningen kostar både pengar och 

besvär. Okunskap leder till problem helt enkelt.  

 

Vidare kan utläsas att systemet har låga underhålls- och driftkostnader i undersökningen. 

Detta beror förmodligen på att metoden är lättskött och relativt lite löpande skötsel behövs. 

Det som dock ter sig kosta pengar är troligtvis tömningen av slamavskiljaren.  Av de olika 

reningsalternativen vi har undersökt är infiltrationsbädden ett av de billigare 

reningsalternativen enligt teori. Vår enkätunderökning påvisar dock att så inte är fallet. 

Överlag ligger markbädden och infiltrationen relativt nära varandra i kostnader varför vi tror 

enkätundersökningen kan ha gett detta slutresultat. Det är förmodligen svårt att exakt 

precisera pris för personerna som medverkat i enkätundersökningen. 
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En väsentlig nackdel med systemet anser vi vara risken för att dricksvattenbrunnar i närheten 

kan förorenas, vilket i sin tur leder till otjänliga brunnar. Om man å andra sidan sätter sig in i 

hantering och skötsel så upplever vi dock att detta ett lättskött reningsalternativ med relativt få 

problem. Eftersom systemet endast kan uppnå normal skyddsnivå [22, sid 1] bedömer vi att 

det har en viss begränsning av användning i somliga områden men lösningen återfinns runt 

om i Sverige. Anläggningen kräver även viss yta att disponera. I områden med höga 

fastighetspriser och tomter med begränsad grönyteområden kan detta bli ett dyrt system ur ett 

annat perspektiv.  

Markbäddslåda 

Vi anser markbäddslådan vara ett tillförlitligt reningssystem då det är en av de vanligaste 

förekommande reningsteknikerna för enskilt avlopp och väl beprövat. En stor distinktion 

mellan infiltration och markbädd är att man i detta system även använder sig av en tät låda i 

sin reningsprocess. Detta anser vi vara en fördel då kommuner i vissa fall kan kräva en mer 

kontrollerad kvävereduktion.  

 

Denna teknik kan med stor fördel användas både för blandat avloppsvatten eller om man 

väljer att separera sitt avloppsvatten. Flexibiliteten av systemet gör att det passar många olika 

användare beroende på vad som efterfrågas. En markbäddslåda kan både tillämpas i områden 

som kräver normal eller hög skyddsnivå. Vid hög skyddsnivå krävs det dock en fosforfälla 

vilket medför ökade kostnader för fastighetsägaren. Detta dels i form av själva 

installationskostnaden i sig men också på grund av den ökade underhållskostnaden. 

 

Från resultatdelen kan även konstateras att markbäddsanläggningen är ett relativt lättskött och 

underhållsfritt reningsalternativ med låg drift- och omkostnader som lämpar sig i hela landet. 

Även markbäddslådan kräver viss yta i anspråk, vilket medför samma kostnadsproblematik 

med hänsyn till disponibel grönyta som infiltrationsanläggningen. Detta kan i förlängningen 

eventuellt medföra att områden i glesbygd använder sig mer av dessa system än vad 

fastigheter belägna på landsbygd runt om tätbebyggelse gör.  

 

Av samtliga reningsalternativ i denna studie har markbädden den kortaste livstidslängden. Till 

följd av detta bidrar systemet enligt oss till störst fotavtryck, i form av till exempel ökad 

återvinning.   

Vass-/reningrening 

Rotzonen är prisvärt reningsalternativ i relation till livslängd eftersom systemet fungerar 

under decennier utan i princip ytterligare återinvesteringar. Tekniken medför låga 

driftskostnader då bland annat minimal tillförd energi behövs, vilket är en klar vinst. Däremot 

krävs en viss insats i form av eget engagemang vilket kan tolkas som både något positivt eller 

negativt, beroende på vem som är brukare av tekniken.  

 

Denna anläggning smälter in på tomten och det går att installera en damm i anslutning till 

bädden om hög skyddsnivå efterfrågas. Enligt vår generella uppfattning uppskattar människor 

i allmänhet små planteringar och dammar i sina trädgårdar varför vi anser att denna typ av 
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reningssystem bidrar till en både en högre trivselfaktor för hela familjen samt bidrar till ökad 

biologisk mångfald.   

 

Reningsmetod är även mycket driftsäker om man sköter rotzonsanläggningen på ett korrekt 

sätt. Naturliga processer utan kemiska tillsatser vilket vi anser vara, i allra högsta grad en 

hållbar lösning. Till vintern kan man också skörda vassväxterna för att i sin tur använda det 

skördade växtmaterialet som isoleringsmaterial. 

 

En fara och stor nackdel med systemet är risken för förfrysning vintertid. En förfrysning av 

systemet medför med stor sannolikhet att det blir en sämre rening av avloppsvattnet under 

själva vinterhalvåret.[31, sid 6-7] Det rekommenderas dock att en rotzonsanläggning inte får 

bottenfrysa just därför att detta kan leda till förlust av funktionen. Vi upplever genom vår tid 

med denna rapport att denna typ av reningsmetod i större utsträckning förekommer i södra 

delarna vilken även empiri styrker. Detta beror förmodligen just på problematiken med 

minskad effektivitet vid lägre temperaturer och eventuella risker genom förfrysningar av 

systemet. I och med detta medför systemet vissa begränsningar enligt oss. 

 

Minireningsverk 

Även minireningsverket kan konstateras vara ett flexibelt reningsalternativ. Systemet kan till 

exempel installeras relativt valfritt runt om i landet utan någon större hänsyn till omliggande 

yttre faktorer. En klar fördel med ett minireningsverk är enligt oss att det kan monteras vid 

grundvattennivån [33] utan någon större påverkan på dricksvattenkvalitén. 

 

Systemet är begränsat så tillvida att det krävs elförsörjning för att fungera. Detta leder i sin tur 

till att det inte är lämpligt att installera på områden och bebyggelse som har problem med 

tillförsel av el vilket vi anser vara en stor nackdel.  

 

Dessutom så fungerar minireningsverket sämre vid mycket ojämn belastning så vid 

fritidshusområden anser vi att denna reningsmetod ej är att rekommendera över huvudtaget.  

 

Denna metod är även dyrare än de tre övriga reningsalternativen, både vad gäller 

installationskostnader men också själva driftskostnaden då systemet kräver exempelvis både 

el och regelbunden tillförsel av kemikalier som tillhandahålls av entreprenör. Regelbunden 

tillförsel av kemikalier som tillhandahålls av återförsäljare innebär att man som användare 

binder upp sig mot tredje part vilket vi anser vara en stor nackdel.   

 

Ett minireningsverk har en tämligen lång livstid vilket är ett plus. Detta system klarar också 

både normal och hög skyddsnivå vad gäller hälsa och miljöskydd vilket vi såklart också vi ser 

som en klar fördel. 
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Slutsatser 
I detta kapitel besvarar vi tydligt vår frågeställning och forskningsfråga. Frågorna vi ställde 

oss var följande;  

 

Vilken reningsteknik, biologisk eller kemisk vattenrening är ur ett hållbarhetsperspektiv bästa 

lösningen vid utbyte eller förnyelse av ditt enskilda avlopp. 

 

- Vilken lösning är bäst där normal skyddsnivå krävs? 

- Vilken lösning är bäst där hög skyddsnivå krävs? 

Vid normal skyddsnivå anser vi att infiltrationsbädden är den bästa lösningen vid utbyte eller 

förnyelse av ditt enskilda avlopp. 

 

Vid hög skyddsnivå anser vi att vassbädden i kombination med en damm är den bästa 

lösningen bästa lösningen vid utbyte eller förnyelse av ditt enskilda avlopp. 
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Praktiska rekommendationer utifrån studien 
I detta kapitel sammanställs praktiska råd som vi anser vara betydelsefullt att dela med oss av 

för den som läser och tillämpar studien i någon form. Detta kan exempelvis vara någon som 

skall anlägga ett nytt system eller någon som vill forska vidare i ämnet.  

 

Vid nyanläggning av ett system måste anmälan till kommunen ske. Om man anlitar en 

sakkunnig bör man ge entreprenören alla upplysningar som man vet och har kunskap om, om 

marken. Detta kan vara exempelvis dålig bärighet, geotekniska förhållanden, 

dricksvattenbrunnar, grundvattennivå et cetera. 

 

Gällande normal eller hög skyddsnivå så vet kommunen vad som gäller men man kan själv 

lista ut genom att titta på sina omgivningar. Vatten och/eller nära till dricksvattentäckter 

kräver oftast hög skyddsnivå. 

 

För att undvika slamflykt samt för att optimera avloppssystemet rekommenderar vi att ha 

följande råd och åtgärder i åtanke; 

 

- Töm inte ditt avloppsvatten för snabbt, till exempel från badkaret.  

- Backspolning av eventuellt renvattenfilter bör regelbundet utföras. 

- Glöm inte återfylla slamavskiljaren med vatten efter varje tömning.  

- Om slamavskiljaren har utloppet åtkomligt från utsidan kan ett speciellt 

 utloppsfilter monteras för att förhindra den mesta slamflykten. Det är ett enkelt 

 och billigt alternativ! 
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Förslag till fortsatta studier 
I detta kapitel presenteras olika förslag vi anser studenter eller forskare kan ha i åtanke vid 

fortsatta studier.  

 

Vi upplever att marknaden är ganska luddig och förvirrande vad gäller olika reningstekniker. 

Ett förslag skulle kunna vara att sammanställa samtliga olika reningsalternativ och lösningar i 

en och samma rapport. Detta skulle underlätta för samtliga aktörer på markanden.  

 

Vi tycker det vore intressant om det genomfördes en enkätundersökning där samtliga hushåll 

med enskilda avlopp i hela Sverige har möjlighet till att delta. Detta skulle kunna realiseras i 

form av till exempel en Sifo-undersökning.  

 

När samtliga avlopp är granskade och efterjusterade skulle man kunna utföra en studie som 

påvisar om/vilket resultat och påverkan dessa ökade tillsyner och kontroller som kommunerna 

har implementerat har resulterat i.   

 

Är det möjligt att ansluta fler fastigheter till det kommunala vatten- och avloppssystemet? 

Vad finns det för planer i dagsläget för utbyggnaden? Man skulle även kunna jämföra 

investeringskostnaden för utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet med de 

kostnader som själva övergödningen faktiskt medför.  

 

Vi tycker även det skulle vara intressant att se vad en utbyggnad av det kommunala vatten- 

och avloppssystemet skulle leda till för tomt- och fastighetspriserna. Kan en utbyggnad i sin 

tur generera till ökade priser som i förlängingen skulle kunna ställa potentiella köpare utanför 

tomt- och bostadsmarknaden?  
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Bilagor 
 

A: Tjäldjupskarta 

B: Missivbrev 

C: Enkät 

D: Exceldokumentet från Google formulär 

E: Personliga kommentarer från enkätundersökning 

F: Korrespondens med Bernd Neugebauer 

G: Korrespondens med Rene Killian 
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Bilaga A 

 
Figur 9. Tjäldjupskarta över Sverige som anger tjäldjup (meter) i tjälfarlig, ej snötäckt mark.[36] 
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Bilaga B 
 

Hej! 

Vi är två studenter som genomför examensarbete vid Mittuniversitetet i Östersund. Vi har valt 

att inriktat oss och skriva om olika avloppssystem inom enskilda avlopp. Vi skulle behöva få 

tillgång till personliga åsikter och upplevelser från människor som använder detta och 

information om hur just ert enskilda avloppssystem. 

Här finner ni en länk till en enkät som utgörs av 11 frågor och passar er som har något av 

nedanstående lösningar: 

 

- Infiltrationsanläggning 

- Markbädd 

- Markbädd + fosforfälla 

- Vassrening/rotzonsrening 

- Minireningsverk 

 

Enkäten och de uppgifter och personliga uppfattningar kommer att sammanställas i vårt 

examensarbete, alla svar som publiceras kommer att vara anonyma. Enkäten kommer att 

finnas tillgänglig till sista april och slutligt uppsats kommer att lämnas in sen den 14 juni. 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta oss via mail: frpe1206@student.miun.se 

maas1203@student.miun.se 

 

Tack på förhand. 

 

Frida och Madelene 
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Bilaga C 
1. Vilken typ av anläggning använder ni er av vid rening av ert avloppsvatten? 

 a) Infiltrationsanläggning 

 b) Markbädd 

 c) Markbädd + fosforfälla 

 d) Vassrening/rotzonsrening 

 e) Minireningsverk 

 f) Inget av ovan 

 

2. När installerades avloppsystemet? 

 a) 2010-2015 

 b) 2005-2009 

 c) 2000-2004 

 d) 1995-1999 

 e) 1990-1994 

 f) – 1989 

 

3. Behövdes det installeras ny tre- eller tvåkarmmarbrunn/slamavskiljare? 

 a) Ja 

 b) Nej 

 

4. Vilken typ av avloppsvatten går till anläggningen? 

 a) Enbart BDT (Bad, disk och tvätt) 

 b) BDT-vatten och fekalier (urinseparering) 

 c) BDT-vatten, fekalier och urin (vanlig toalett)  

 

5. Vilket typ av boende nyttjar avloppssystemet? 

 a) Året om boende 

 b) Fritidsboende 

 c) Övrigt 

 

6. I vilken del av Sverige är systemet installerat? 

 a) Södra Sverige 

 b) Mellersta Sverige 

 c) Norra Sverige 

 

7. Hur många hushåll är avloppet dimensionerat för? 

 a) 1 

 b) 2 

 c) 3 

 d) 4 

 e) 5 

 f)  6 

 g) 7 eller fler 
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8. Hur mycket kostade installationen av systemet? 

 a) 0 - 30 000 kr 

 b) 30 000 - 60 000 kr 

 c) 60 000 - 90 000 kr 

 d) 90 000 - 120 000 kr 

 e) 120 000 - 150 000 kr 

 f) 150 000 kr eller mer 

 

9. Vilken årlig kostnad anser ni att det krävs för att underhålla avloppssystemet? Ex tömning 

av slamavskiljare, påfyllning av kemikalier etc. 

 a) 0 - 1 500 kr 

 b) 1 500 - 3 000 kr 

 c) 3 000 - 4 500 kr 

 d) 4 500 - 6 000 kr 

 e) 6000 kr eller mer 

 

10. Har ni upplevt något problem med avloppsystemet? 

 

11. Övriga synpunkter. 
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Bilaga D  
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Bilaga E 

Infiltrationsbädd 

Har ni upplevt något problem med avloppsystemet?  

“t-rör på utlopp i slamavskiljare har vittnat sönder. Brunn i betong från 1978 då huset 

byggdes. Ska nu byta till Fann Biobädd 5ce med tillhörande slamavskiljare.”   

“Vid heltömning av trekammarbrunnen och fördelningsbrunnen så informerades inget om att 

man själv skulle fylla upp brunnen igen, vilket resulterade i att en ny tömning krävdes 3 

månader senare, då alla kammare och fördelningsbrunnen var fylld med fekalier.” 

“Inga problem alls, det har funkat klockrent.” 

“nej”  

“Viss dålig lukt nära trekammarbrunnen vid vissa väder (jag tror det saknas nån sorts 

avluftning uppe på huset?)” 

“Tvättledelspulver samlades i rören och byggdes på till långa "armar" som avloppsfirman 

spolade bort. Använder framöver bara flytande tvättmedel.” 

“nej” 

“Nej” 

“Nej”   

“Det luktar, men det är för att jag själv har slarvat med luftningen.” 

 “Är helt nyinstallerat så har inte hunnit få några problem ännu...“ 

Övriga synpunkter 

“Konstigt att inte kommunerna ställer krav på att gamla och nu ej längre godkända 

anläggningar ska bytas ut till moderna som klarar dagens krav på rening.” 

“Installerat 2009, taget i bruk 2010. Totalkostnad 35.000 kr Slamtömning en gång per år 

kostar ca 800 kr“  

“Jag vet eg inte vad installationen kostade, då det gjordes av tidigare ägare. 

”Generellt tror jag inte folk vet så mkt om sitt avloppssystem, jag fick fundera en stund och 

jag läste ändå en del om enskilda avlopp på univ.“  

“Ju fler hushåll som delar en traditionell avloppsanläggning desto bättre fungerar 

infiltrationen. Vi har haft problem en gång med att avloppsrören (som från vårt hus är 50 

meter långt) har satt sig vid trekammarbrunnen så att vi fick gräva upp och höja röret. 

krångligt med tillstånd o regler“  

“Jag vet inte vilken del av Sverige jag tillhör enligt er men det är kanske av mindre betydelse. 

Kommer inte ihåg kostnaden för arbetet men jag gissar att det låg någonstans där jag svarade 

men då gjorde jag ju en hel del av arbetet själv också.“  

“krångligt med tillstånd o regler“ 

 

Markbädd 

Har ni upplevt något problem med avloppsystemet?  

“Nej” 

Övriga synpunkter 

“Vi har trekammarbrunn med rör som går ut i ett gruslager. Är det markbädd eller 

infiltration?”  
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Markbädd med forforfälla 

Har ni upplevt något problem med avloppsystemet?  

“Inget mer än det vanliga slitaget.”  

“Inte flyttat in än.”  

 

Rotzon 

Har ni upplevt något problem med avloppsystemet?  

“Det finns inga problem när man sköter anläggningen på följande sätt: 

det är viktig i första året att spola rör var tredje monad för att det uppstår sedimentslam från 

mikrooranismerna, men det går lätt att spola bort och löser upp sig bra. 

om man följer denna regel så finns det inget stop i anläggning. 

när tilväxt av vassens rötter i samband med biologien har kommit igång efter 1 år så är det 

bara att spola rör 2 ggr. om året.Sedan är det lite trägårdsarbete med plocka ogräs på 

sandfiltret innan april då och då tills vassen har spridat sig och dominerar växtytan. i övriga 

gäller samma regler som hos markbädd. Efter ungefär 2 år är reningspresterande stabilt och 

blir bättre och bättre med tillväxt av vass, resp. deras rötter”  

 Övriga synpunkter  

“växtreningsverk är det mest värdefull alternativet för teknisk avloppsvattenrengöring i 

lantliga områden. 

De är mycket mångfaldig i användingen (rastplatser på motorvägar, campingplatser, golbanor, 

ku- och hästavel, rengöring av industrivatten,mm.) och lämpar sig både för fritidshus och 

permanentboende. 

Växtreningsverk gäller som särskild hållbar för att: 

 -växtreningsverk behöver ingen tillförsel av energi utan pumpen som sitter i pumpbrunnen 

och pumpar det förrenade avloppsvatten till  växfiltret med jämna intervaller 2 till 5 gånger 

om dagn. Det räknas 0,5 kWh per år och per person. 

-växtreningsverket håller minst 30 år (första bra fungerande växtreningsverk finns sedan 

1980)- det finns tillverkare som påstår att det skulle håller 50 år för att det finns ingenting som 

kan gå sönder i ett växtreningsverk... 

- växtreningsverk är robust och lättskött 

- filtermaterialet behöver alldrig bytas när växtreningsverket är byggd efter regelverk (Trots 

deras enkelt byggvis behöver man en kvalificierat plan för att kunna garantera störningsfri 

drift på lång sikt.) 

- växtreningsverk utmärker sig genom förmågan att kunna eliminera soväl antibiotika- och 

läkemedelrester som e-koli-bakterier och håller tillbaka tungmetaller 

- växtreningsverket anpassar sig inte bara bra i landskapet utan de skapar även ytterligare 

livsrum för fåglar, amfibier och insekter. Dessutom verkar de reglerande på mikroklimatet 

genom sin höga kapacität till avdunstning “ 

 

Minireningsverk 

Har ni upplevt något problem med avloppsystemet?  

“Väldigt många obefogade larm från systemet.”  

“Nej”  
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Bilaga F 
Frågor till Bernd Neugebauer, sakkunning inom växtreningsverk för enskilt avlopp   

1. Kostnader för att anlägga systemet? (ungefär pris) 

2. Vilka driftskostnader medför systemet? 

3. Vilket årligt skötsel och underhåll krävs? 

4. Hur länge håller systemet? 

5. Vilken miljöpåverkan kräver systemet? 

6. Hur stor markyta kräver systemet? 

7. Andra eventuella förutsättningar som krävs för att installera systemet? 

8. Kan systemet tas i drift och bruk på en gång det installeras eller krävs någon slags 

“inkörningstid”? Tex injusteringar etc. 

9. Vilken skyddsnivå klarar systemet av? 

 

Svar från Bernd Neugebauer, sakkunning inom växtreningsverk för enskilt avlopp 

1. Växtfiltretäxtreningsverk är en värdefull alternativ till infiltration eller andra 

rengöringsprocedurer. 

växtreningsverk består av en pumpbrunn med larm, växtfiltret och efterföljande 

kontrollbrunnen. Växtfiltret kan kopplas till en existerande slamavskiljare ( om den är i bra 

skick ).det gäller normal skyddsnivå och kostar drygt 70.000 kr plus moms. 

med högre skyddsnivå kopplas till en damm som recipient och ytterliggare reningssteg och 

kostar ungefär 82.000 kr plus moms. 

om det behövs en ny trekammarbrunn så blir kostnader sammanlagd omkring 105.000 kr plus 

moms -  i samband med ROT-avdrag hamnar priset under 90.000 kr plus moms. 

 

2. Driftkostnader är lågt för att reningsprocessen kräver ingen energi. bara pumpen, som sitter 

i pumpbrunn och slå på 2 till 4 gånger om dagn i max. 30 sec , kräver energi. det räknas med 

0,5kwh / PE / år. 

 

3. I första året kontroll och spola rör var tredje monad, därefter 2ggr om året med spola rör, 

tillsynsarbete, siktkontroll och lite trägårdsarbete med plocka ogräss tills vassen har etablerat 

sig. 

 

4. Det första bra fungerande anläggning finns sedan 1980 och fungerar fortfarande - minst 

trettio år. ( det finns tillverkare som påstår att växtreningsverk ska hålla femtio år - då håller 

jag med,   för att det finns ingenting som kan gå sönder i en sådan anläggning ) 

 

5. Ingen - tvärtom! Växtreningsverket anpassar sig inte bara bra i landskapet utan de skapar 

även ytterligare livsrum för fåglar, insekter och amfibier. Dessutom verkar de reglerande på 

mikroklimat genom sin höga kapacitet till avdunstning. Undersökningar beträffande vassen 

och dess täta population visar en förmåga till avdunstning med 800 till 1.000 liter vatten per 

kvadratmeter i vassytan och under vegetationsperioden ! Därmed kommer nästan 25% av det 

årliga förekommande avloppsattnet att dunsta bort. Det släpps inte ut i miljön. 

 

6. Växtfiltret kräver en minst yta av 5 kvm per person till max. 10 kvm. 
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7.  Förutsättning är en trekammarbrunn. 

Vass tycker om ljus så att det krävs ett ställe där solen skinar minst hälften om dagn. 

Om det finns för mycket berg under kan växtfiltret läggas på marknivå med en vall av 

jordmassa omkring. 

 

8. Växtreningsverk kann tas i drift på en gång det installeras. Efter drygt 2 år blir 

anläggningens reningspresterande stabilt i samband med tillväxt av rötterna. 

 

9. Systemet  klarar normal skyddsnivå bättre än vad krävs. Vattnet är så pass rent att man kan 

betekna det som biotopvatten med badvattenkvalitet. 

Systemet utmärker sig för att ta bort e-coli bakterier, läkemedel- och antibiotikarester. 

för övrigt se 1. 
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Bilaga G 
Frågor till Rene Killian, sakkunning inom växtreningsverk för enskilt avlopp i Danmark  

1. What is the cost of constructing the system? (approximate price) 

2. What are the operating costs for the system? 

3. What annual care and maintenance is required? 

4. What is the lifespan of the system? 

5. Is there any environmental impacts of the system? 

6. How big area requires the system? 

7. Is there any other demans required to install the system? 

8. Can the system be put into operation and use at once it is installed or is it required some 

sort of "headstart"? Tex adjustments, calibrations etc. 

9. What is the phosphorus and nitrogen reduction in the system? 

 

Svar från Rene Killian, sakkunning inom växtreningsverk för enskilt avlopp i Danmark  

1. turn-key: this is including new tank, new pumping unit, new VFCW, labour: 50000 DKK 

ex. Moms 

enclosed a pricelist with components and price 

2. pump: 10 kWh/PE/year incl. recirculation 

3. removing weeds in first 2 years: apprx.. 2 hours per year. cleaning pipes every year after ST 

is emptied: 1 hour each year. 

4. ca. 25 years for sand and plants; ca. 50 years for all plastmaterials 

5. yes there is a littel bit in the production; a bit in establishing and a litle bit in O & M. But 

less than sewersystem or minirensværk. 

6. 16 m2 for 5 persons (PE) 

7. in DK we need a 'sewermaster' to install it.  

8. No it can be started right away; after a month the bacteria will develop; but first month the 

sand in the medium will do it 

9. Phosphorus: with help of either PAX15 (chemical) or with chalck, like fx. Polonite. 

Nitrogen: thank to recircualtion and the roots of the plants nitrogen gets reduced to ca. 50 

mg/l. With help of horisontal flow we can reduce it more if needed. 

 

 

 

 

 

 

 


