
Nössemark 

Hur skall man lösa va-frågan för Nössemark? 

  

 - Fortsatt hantering via enskilda avlopp? 

 

 - Gemensamhetsanläggningar? 

 

 - Kommunalt åtagande? 

 



Nössemark 

Enskilda anläggningar.  
Erfarenheter av funktion samt reningseffekter 

 

-Minireningsverk måste ha en god skötsel och kontroll för 

att uppvisa bra reningseffekt 

-Markbäddar och infiltrationsanläggningar uppvisar ofta en 

försämrad effekt med stigande ålder. Anläggningar äldre än 

15 år har i vissa fall dålig fosforreduktion. 

-Infiltrationsanläggningar med nya filtermaterial bedöms ha 

bättre effekt. 
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Erfarenheter av funktion samt reningseffekter 

Sammanställning från Naturvårdsverkets skrifter 

   

Reningsmetod Fosfor Kväve BOD7 
Koliforma 

bakterier 

Enbart slamavskiljare 
5-10 % 10-15 % 10-20 % 25 % 

Slamavskiljare + 

markbädd/infiltration 
25-90 % 10-85 % 90-99 % 80-85 % 

Minireningsverk, 

Kemisk + biologisk rening 
70-90 % 20-50 % 80-95 % 60 % 
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Naturvårdsverkets nya allmänna råd om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

(NFS 2006:7)  

 

•För anläggningar upp till 25 pe. 

•Gäller från och med 1 augusti 2006. 

•Anpassning till miljöbalken. 

•Anläggningen funktion betonas till skillnad från 
tidigare råd som fokuserade på teknik. 
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Nya allmänna råd 

•Både miljö och hälsa lyfts fram 

•Begreppet skyddsnivå införs, Normal och Hög. 

•Normal nivå innebär 70 % rening av fosfor och 90 % rening 

av organisk material. 

•Hög nivå innebär högre reningsgrad av fosfor och 90 % 

rening av organisk material samt även kväverening. 

•Kommunal nämnd bedömer skyddsnivån. 

•Även BDT-anläggningar bör uppfylla uppställd skyddsnivå 
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Forts. 

•Anläggningarna skall kontrolleras av sakkunnig med visst 

intervall. Provtagning på utgående avlopp skall kunna 

göras. Skötselinstruktion skall finnas. 

•Underhåll och service skall kunna utföras. 

 

SAMMANTAGET: Strängare krav än idag! 
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Vid fortsatt hantering i enskilda anläggningar 

 

-Normal (eller hög) skyddsnivå skall uppfyllas 

-Uppföljning och funktionskontroll med lämpligt intervall 

-Brister måste åtgärdas av anläggningsägaren 

-Även nya anläggningar skall uppfylla kraven 

-Hanteringen av BDT-avlopp måste förbättras 
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Olika typer av anläggningar, kostnader 

Infiltration/markbädd: t.ex Indrän, ca 20 – 30000:- 

Minireningsverk: (jämförelse bio + kem) 

- BAGA, ca 60000:- + slamavskiljare 

- Monobed (bio) ca 37000:- + slamavskiljare 

- Green Rock, ca 65000:- 

- Biotrap, ca 50000:- + slamavskiljare 

- Biodisc, ca 55000:- 

- Biovac, ca 77000:- inkl. uppsamlingstank 

mfl i ungefär samma prisnivåer. Kostnader för schakt, 

ledningar mm tillkommer? 
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Gemensamhetsanläggningar 

•Flera fastigheter delar på en gemensam anläggning. 

•Gemensamhetsanläggning eller förening bör bildas. 

•Krav på anläggningen ställs av kommunen. Bör vara minst 

samma som för enskilda anläggningar. 

•Gemensamt ledningssystem 

•I stort sett samma typ av anläggningar som för enskilda 

hushåll. Kostnader mellan 200000 – 800000:- för upp till ca 

80 pe. Ledningskostnader tillkommer. 

•Kostnad per fastighet kan bli upp till 100 – 150000:- 
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Kommunal lösning 

•Verksamhetsområde för spillvatten skapas 

•Kommunen kan ta ut avgift för anslutning 

•Kommunen har skyldighet att ansluta inom VO 

•Brukningsavgift tas ut för anslutna fastigheter 

•Ett (eller flera) reningsverk byggs 

•Kommunen ansvarar för drift av anläggningen 
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Förslag till reningsverk 

•Mekanisk, biologisk och kemisk rening 

•Eventuell efterföljande filtrering i öppen markbädd 

•Slam från verket transporteras till större reningsverk 

•System för driftövervakning och larmhantering utförs 

 

•Verket kan utformas för etappvis utbyggnad i takt med att 

områden ansluts. 
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Några fördelar med kommunal lösning: 

 

•Enskilda anläggningar med bristfällig funktion tas bort 

•Begränsat antal utsläppspunkter i omgivningen och till 

recipient 

•Bättre kontroll av driften vilket ger en miljömässigt bättre 

lösning 
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Några funderingar kring de olika alternativen 

Vid fortsatt lösning med enskilda avlopp:  

 -beslut om skyddsnivå för befintliga och nya 

 anläggningar 

 -information till och krav på fastighetsägare om bättre 

 funktion av anläggningarna 

 -fortsatt många utsläppspunkter i omgivning och till 

 recipient 

-Gemensamhetslösning: 

 -skall kommunen vara aktiv i arbetet? 

 -krav på utförande och funktion 

 -sannolikt svårt att få bort alla enskilda avlopp 
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Några funderingar kring de olika alternativen 

Kommunal reningsanläggning:  

 -Totalkostnaden för hög? 

 -Hur täcks skillnaden mellan intäkt och utgift?  

 -Taxejustering i ett eller flera steg ? 

 -Utökning av verksamhetsområde i flera steg? 

 

Min bedömning är att detta alternativ är det klart bästa ur 

miljösynpunkt och även med hänsyn till framtida fortsatt 

utveckling av området! 

 


