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Inledning  

År 2016 fastställdes nya allmänna råd (HVMFS 2016:17) från Havs och 
vattenmyndigheterna som ger kommuner vägledning utifrån gällande 
lagstiftning att besluta om ett utökat skydd för de vattenförekomster och 
landområden som är mer känsliga än andra. Detta uttrycks med normal 
skyddsnivå respektive hög skyddsnivå för miljöskydd och/eller 
hälsoskydd. De allmänna råden avser utsläpp av avloppsvatten från 
enskilda och gemensamma anläggningar med dimensioneringen 1–25 
personekvivalenter (pe).  
  

Genom det allmänna rådet är det möjligt att ställa tydligare och högre krav 
på rening av övergödande ämnen samt smittoämnen. Kraven berör de 
fastighetsägare och verksamhetsutövare som har ett avlopp som inte är 
kopplat till ett kommunalt reningsverk.  
  

Detta dokument innehåller bedömningsgrunder och riktlinjer för normal 
och hög skyddsnivå för miljö och/eller hälsa som används vid handläggning 
av ansökan eller anmälan om enskilt eller gemensamt avlopp. Råden ska 
även säkerställa en enhetlighet vid bedömning. Definitionen av de miljö- och 
hälsoskyddsmässiga krav som gäller inom hög skyddsnivå kommer från 
Havs och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten och förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
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Riktlinjerna för handläggningen av enskilda avloppsanläggningar inom 
skyddsområdena i Gävle kommun bör uppdateras kontinuerligt i takt med 
att vattenförekomsternas statusklassning förändras av  
Vattenförvaltningen eller att säkrare beräkningar av fosforbelastning för 
enskilda avlopp blir tillgängliga.  
    

Motiv till skyddsområden  
  

Motiv för miljö  
Övergödning kan bero på överskott av växtnäringsämnena fosfor och 
kväve och visar sig framförallt under sommaren genom till exempel 
algblomning samt genom igenväxning av sjöar och vattendrag. På sikt kan 
övergödning även orsaka syrebrist på bottnar i sjöar och hav vilket kan 
påverka den biologiska mångfalden negativt.1  
  

Näringsämnen finns naturligt i miljön men de överskott av näringsämnen 
som kommer från mänsklig aktivitet som kan skapa övergödning i 
vattendrag. De mänskliga aktiviteter som bidrar med näringsämnen är 
bland annat jordbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp2 (se figur 1 
för redovisning av källornas relativa bidrag i Bottenhavets vattendistrikt).  
  

I förvaltningsplanen för cykeln 2016–2021 i Bottenhavets vattendistrikt 
anges att kustnära områden i Bottenhavets distrikt påverkas alltmer av 
övergödning. Satsningar på arbete med att minska näringsämnenas utsläpp  
bör utvecklas och uppmuntras för att nå bästa resultat på ett 
kostnadseffektivt sätt.3  
  

I figur 1 kan man se källfördelningen mellan mänsklig påverkan och 
bakgrundsbelastning uppdelat för den totala belastningen av sjöar och 
vattendrag samt den belastning som når havet.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 WWF. Övergödning och algblomning. 2018-06-05.  
2 Havs och Vatten myndigheten. Övergödning.2017-05-11  
3 Vattenmyndigheterna i samverkan. Förvaltningsplan 2016–2021 för Bottenhavets vattendistrikt, del 

5Vattenförvaltning 2016–2012 – Strategiska val inom vattenförvaltning kommande år. Dnr: 537-9060-15.   



3  

  

  

  

  
MÄNSKLIG PÅVERKAN  BAKGRUNDSBELASTNING   

  
                   Fosfor netto som når havet (900 ton)  
Figur 1. Källfördelning av fosfor i Bottenhavets vattendistrikt. Diagrammet till vänster var den 
totala tillförseln i distriktet medan det högra diagrammet visar tillförseln till havet.  
  

  
Motiv för hälsa  
Hälsoskyddet är grunden till regelverket för enskilda avlopp och kommer 
från Hälsoskyddslagen som fanns innan Miljöbalken kom 1998. Därför är 
bedömningen av hälsoskydd en invand del vid ansökningar eller anmälan 
om enskilt avlopp. Ett bra byggt enskilt avlopp antas kunna rena bakterier 
och virus i många år, upp till 20–30 år. Det enskilda avloppets livslängd och 
kapacitet att hantera smittoämnen varierar beroende på antal personer 
som använder avloppet och hur mycket avloppet används.  
  

Hälsoskyddet tar stor hänsyn för skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar, 
både vertikalt och horisontellt.4 Även om avståndet är långt kan det finnas 
bergssprickor eller hög grundvattennivå som gör att avloppsvattnet når en 
närliggande vattenbrunn och förorenar denna.   
  

Att ta kontrollera en dricksvattenbrunn genom prover är fastighetsägarens 
egna ansvar. Enligt Livsmedelsverket använder 1,2 miljoner 

                                                             
4 Havs och vatten myndigheten. Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten. HVMFS 2016:17. 5 Livsmedelsverket. Egen brunn. 2019-01-28  

Jordbruk 
    Dagvatten  

  
Industri 

      Atm.dep (på vattenytor)  
  

Reningsverk 
      Myr   

Dagvatten 
      Skog   

Enskilda avlopp 
    Fjäll   

Hygge 
  Hygge   

       Öppen mark   
Jordbruk   
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permanentboende och ungefär lika många fritidsboenden vatten från 
enskilda brunnar.5  
  

Utsläppskrav  
De allmänna råden (HVMFS 2016:17) anger att man inte kan klassa hela 
kommunen med hög skyddsnivå utan bedömningen bör göras efter 
förutsättningar i området. Förutsättningarna kan grunda sig i kommunala 
strategier, översiktliga planer eller bevarande planer. Grundbedömningen i 
kommunerna är alltså att avloppsreningen ska uppnå normal skyddsnivå 
där en hög skyddsnivå beslutas i det enskilda fallet.  
  

Samhällsbyggnadsnämnden ska i varje enskilt fall redogöra för vilka 
skyddsåtgärder som är aktuella för hälsa och miljö. Bedömningen av nivån 
på skyddet bör ske utifrån naturgivna och andra förutsättningar för 
området i fråga. Även förhållandena på fastigheten i fråga ska beaktas. I fall 
där handläggare tar frånsteg från de allmänna råden ska det alltid motiveras 
i tillståndsbeslutet.  
  
Strängare reduktionskrav eller ytterligare behov av skyddsåtgärder än vad 
som framgår av de allmänna råden kan vara motiverade med förutsättning 
i vad som är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt motiverat i det enskilda 
fallet. Åtgärdsprogram framtaget av Vattenmyndigheten kan ligga till 
grund för en sådan bedömning.  
  

Bedömning av normal skyddsnivå för miljö och hälsa  
Kraven för normal skyddsnivå är att utsläpp av avloppsvatten inte får bidra 
till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. genom 
förorening av dricksvatten, grundvatten, badvatten eller att lukt 
uppkommer. Den procentuella reningen för näringsämnen och 
syreförbrukande ämnen presenteras nedan.  
  

Grundläggande krav  

- Dag- och dränvatten ska inte ledas till spillvattenanordningen  
- Avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande delar, är tät för 

att hindra in- och utläckage av vatten  
- Avloppsanordningen är enkel att kontrollera  
- Avloppsanordningen är utformad på ett sådant sätt att underhåll och 

service underlättas  
- Avloppsanordningen är försedd med larm om det uppstår drift- eller 

andra funktionsstörningar i de mån som det behövs.  
- Det finns provtagningsmöjligheter på de avloppsvatten som kommer ut 

från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten 
tank  

  

Normal skyddsnivå för miljö, minsta reningsgrad  

- BOD7, 90%  

- Fosfor (P), 70%  
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- Teknik som begränsar användningen av vatten används  
- Fosfatfria tvättmedel och hushållskemikalier används  

- Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen  
- Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet 

för djur  
  

Om fekalier och urin inte leds till en reningsanläggning utan samlas upp i 
behållare t.ex. genom urinsorterande torrtoalett eller sluten tank, kan 
normal skyddsnivå för miljö och hälsa uppnås. Kvar blir BDT-vattnet 
(bad-, disk- och tvättvatten) och möjligen även spolvatten från toaletten. 
Det saknas mätvärden när det gäller normal skyddsnivå för hälsa. Istället 
är det en sammanvägd bedömning som måste göras.  
  

Normal skyddsnivå för hälsa, en sammanvägd bedömning av  

- Utsläpp av avloppsvatten ska inte medverka väsentlig ökad risk för 
smitta eller annan olägenhet exempelvis lukt, förorening av 
dricksvatten, grundvatten eller badvatten  

- Hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på egen 
fastighet ska skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.   

  

Bedömning av hög skyddsnivå för miljö  
Vid hög skyddsnivå för miljö ska utsläpp av avloppsvatten inte bidra till en 
väsentligt ökad risk för olägenhet för miljö eller hälsa. Högre krav på 
minskade utsläpp av näringsämnen och syreförbrukande ämnen ska leda 
till en minskad påverkan av de områden som bedömts som känsliga. 
Områden som uppfyller bedömningsgrunderna för hög skyddsnivå för 
miljö är bland annat vattenförekomster med risk för övergödning, där 
näringsämnet fosfor tros vara en av orsakerna till övergödningen.  
  

Minsta reningsgrad inom hög skyddsnivå för miljö  

- BOD7, 90 %  

- Fosfor (P), 90%  
- Kväve (N), 50%  

  

För att kunna relatera till de procentuella reduktionsnivåerna för 
utsläppsmängder och koncentrationer för högt miljöskydd följer nedan en 
sammanställning i Tabell 1 och 2 över den mängd föroreningar som en 
normalperson schablonmässigt ger ifrån sig per fraktion och dygn. 
Schablonen bygger på att varje person använder 170 liter per dygn för 
avloppsvatten från WC och BDT. Mängden föroreningar från enbart BDT är 
räknat på en förbrukning av 120 liter per person och dygn. Med 
föroreningar menas fosfor, kväve och syreförbrukandeämnen (BOD7).  
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I tabell 1 anges vad de olika fraktionerna har för separata halter av 
föroreningar för att sedan presenteras med totala halter i gram per person 
och dygn samt milligram per liter.  
  

  Urin*  Fekalier + 

papper*  
BDT*  Totalt/pers.*  Halter 

mg/liter  

BOD7  5  15  28  48  280  

Tot-P  1  0,5  0,5  2  12  

Tot-N  11  1,5  1,4  14  80  
Tabell 1, Förväntad föroreningsbelastning av avloppsvatten innan rening.  
* antal gram per person under ett dygn  
  

I tabell 2 anges de utsläppshalterna som ska klaras i områden med normal 
respektive hög skyddsnivå för miljö beräknat på att en person medför 170 l 
spillvatten per dygn.  

    Normal 

skyddsnivå  
Hög 

skyddsnivå  

BOD7,  

Syreförbrukande  

Utsläpp, 

gram/dygn 

och pers  

48    

50%  
rening  

24    

90%  
rening  

5  

Utgående  
halt, 

mg/liter  

280  140  30  

Tot-P, Fosfor  Utsläpp, 

gram/dygn 

och pers  

2    

70%  
rening  

0,6    

90%  
rening  

0,2  

Utgående 

halt, 

mg/liter  

12  3  1  

Tot-N, Kväve  Utsläpp, 

gram/dygn 

och pers  

14    

-  

-    

50%  
rening  

7  

Utgående  
halt, 

mg/liter  

80  -  40  

Tabell 2, Reduktion av föroreningar i normal respektive hög skyddsnivå för miljö.  
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Bedömning för hög skyddsnivå för hälsa  
Hög skyddsnivå för hälsoskydd innebär ökade åtgärder för att minska 
riskerna för föroreningar (smittoämnen) nära t.ex. vattenskyddsområden, 
dricksvattenbrunnar och badplatser.  

För större allmänna badplatser används Badvattendirektivets 
bakterienivåer för tjänligt badvatten som nivå för att fastställa att ett 
renat avloppsvatten kan klara hög skyddsnivå för hälsa. Då mäts mängden 
E.coli samt intestinala enterokocker för att påvisa en tjänlig 
badvattenkvalitet.5  

Minsta reningsgrad för hög skyddsnivå inom hälsoskydd innebär att 
ytterligare skyddsåtgärder vidtas utöver de grundläggande skyddskraven. 
Skyddsåtgärderna kan exempelvis genomföras genom:  

- Förbjuda vissa utsläpp genom sluten tank för WC-vatten  

- Göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig för barn och djur  

- Göra anläggningen mer robust   

- Lägga till reningssteg som ytterligare reducerar 
föroreningsinnehållet, till exempel efterpolering  

- Öka uppehållstiden genom exempelvis förstärka infiltrationslagret 
med markbäddssand  

- Utjämna varierande flöden för att undvika maxflöden  

- Bygga en anordning som tar emot bräddat vatten                                                                                             

Avsteg från utsläppskraven  
Nämnden har rätt att göra avvägningar i det enskilda fallet. I bedömningen 
av rimligheten för fastighetsägaren att göra de försiktighetsåtgärderna 
som hög skyddsnivå innebär behöver följande beaktas.  

1. Om avloppsanordningen redan är inrättad i enlighet med tillståndet 
och om den fungerar som det ursprungligen var avsett; exempelvis 
kan krav på långtgående fosforreduktion bli orimligt 
kostnadskrävande i förhållande till den miljönytta som en 
uppgradering av en i övrigt väl fungerande anordning medför.  

  

2. Utsläppets mängd och sammansättning i förhållande till 
omgivningens känslighet;  

Exempelvis om det är fråga om lokalisering i ett mycket glest 
bebyggt område till exempel norra Norrlands inland eller 
annan del av landet med liknande förhållanden.  

  

                                                             
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG. Förvaltning om badvattenkvaliteten och om upphävande 

av direktiv 76/160/EEG. 2016-02-15.  
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Bedömningsgrunder utifrån Allmänna råd från Havs  

och vattenmyndigheten  

Enligt de allmänna råden (HVMFS 2016:17) ska ett område som uppfyller 
ett eller flera av följande kriterier klassas med hög skyddsnivå för det 
skyddade intresset. Skyddsnivån för hälsoskydd behöver inte vara den 
samma som för miljöskydd. Kriterierna är tagna med stöd av 
försiktighetsprincipen i miljöbalken 2 kap 3§.  

l. Utsläppet från anordningar av aktuell typ kan befaras ha negativ 
inverkan på det skyddade intresset i ett område som enligt 3 kap. 2 
 vattenförvaltningsförordning (2004:660) är upptaget i registret  

över skyddade områden.   
Kommentar: Exempel på områden är dricksvattenförekomster med 
uttag över 10 kbm per dag eller betjänar mer än 50 personer, 
rekreationsvatten enligt Badvattendirektivet (76/160/EEG),  
Natura 2000-områden enligt Habitatdirektivet (92/676/EEG) och 
Fågeldirektivet (79/409/EEG), samt områden känsliga för 
näringsutsläpp av t.ex. fosfor. Register hålls av Bottenhavets 

Vattenförvaltning och finns i förvaltningsplan 2009–2015.  

2. Andra yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten än sådana som 
avses 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. 
Kommentar: Att skydda dricksvattentäkter från att sina samt skydda 
mot att nya dricksvattenbrunnar påverkas negativt, som inte 
omfattas i P.I.  

3. Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap.  
Miljöbalken medför ett behov av särskilda försiktighetsmått. 
Kommentar: Anpassa försiktighetsmått för vattenskyddsområden, 
naturreservat eller miljöskyddsområde som skyddar vatten och 
vattenberoende arter.  

4. Utsläpp av renat avloppsvatten sker direkt, utan föregående 
fördröjning i exempelvis dike, till känsligt ytvatten, till exempel 
nära badplats.  

Kommentar: Skydd mot utsläpp som med kort transportsträcka når 
badplatser enligt p. 1, utsläpp i eller nära övergött sötvattensområde, 
utsläpp i eller nära ett grunt område påverkat av övergödning t.ex. en 
havsvik, utsläpp i eller nära en ytvattenförekomst som av 
vattenmyndigheten utpekats ha en inte godtagbar ekologisk status.  

5. Den sammanlagda belastningen i området är eller riskerar att bli, 
hög på grund av antalet utsläppskällor; exempelvis inom så kallade 
omvandlingsområden där fritidsbebyggelse har omvandlats till 
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permanentbostäder och där detta kan medföra successivt 
försämrad vattenkvalitet eller -kvantitet.  

Kommentar: VA-planering är ett bra verktyg att använda och styra 
utnyttjandet av resursen vatten och dess kvalitet.  
  

6. Recipient eller omgivning är känslig av andra skäl.  
Kommentar: Recipient eller omgivning är känsliga av andra skäl än 7 
kap. Miljöbalken, så som särskilda skyddade områden enligt 
internationella eller nationella mål om skydd för naturområde. 



 

Skyddsområdenas storlek  
För att minska godtyckligheten i hur områdesgränserna ska fastställas används, så långt det är 
möjligt, befintliga gränser för olika skyddsområden eller planlagda områden. Detta har resulterat 
i Tabell 3 nedan.  
  

Typ av område  Skyddsområdets storlek  Typ av skydd 

Mycket utsläpp från 

enskilda avlopp  
Delavrinningsområdet kring den 

övergödda vattenförekomsten  Miljö  

Låg andel utsläpp från 

enskilda avlopp  
100 m upp från strandlinjen från 

den övergödda vattenförekomsten  Miljö  

Detaljplanelagt område  Gränserna överensstämmer med 

detaljplanen  
Miljö & 

Hälsa  

Naturskyddsområde/ 

N2000  
Gränserna överensstämmer med 

det fastställda skyddsområdet  Miljö  

Tätbebyggt område 

eller små tomter  
Gränsen bestäms av bebyggelsens 

utbredning  Hälsa  

Vattenskyddsområde  Gränserna överensstämmer med 

det fastställda skyddsområdet  Hälsa  

Tabell 3. Generell bedömning av de landområden som ingår i klassningen hög skyddsnivå  

De bedömda skyddsområdena är relativt grovhuggna och det finns möjlighet att både öka eller 
minska skyddsavstånden om det enskilda fallet tillåter. En prövning ska alltid ske när det gäller hög 
skyddsnivå för att följa rimlighetsprincipen i miljönyttan i jämförelse med kostanden för 
fastighetsägaren.  

För vattenförekomster där det inte kan påvisas att en stor del av näringsbelastningen kommer från 
just enskilda avlopp har skyddszonerna från 2008 behållits. Skyddsområdet sträcker sig ca  
100 meter i en kantzon från strandlinjen. I dessa fall har inte hänsyn tagits till lokala 
förutsättningar där till exempel en grusigare jord eller en kraftig marklutning skulle innebära 
behov av ett utökat skyddsavstånd till vattenförekomsten än vad som angetts. I vissa fall har 
skyddsområdet utvidgats ett antal meter för att gränsen inte ska gå rakt igenom en fastighet eller 
följa en naturlig avdelare i området, så som en väg.  
  

I områden klassade med hög hälsoskyddsnivå innefattar skyddet själva bebyggelsen och dess 
dricksvattenbrunnar. Skyddet gäller för grundvattnen mer än ytvatten, eftersom det är få enskilda 
dricksvattenanläggningar tar sitt råvatten från en sjö eller bäck idag.  

Andra bestämmelser för avlopp  
I södra delen av Gävle kommun, runt Dalälven, Figur 2, finns områden som omfattas av 12 Kap 6§ 
miljöbalken, Samrådsområde. Området har egentligen ingen relevans vid handläggningen av små 
avlopp, men kan tänkas vara aktuellt vid större gemensamma avloppsanläggningar.   
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Lagrummet innebär att arbetsföretag som vägbyggnad, uppförande av byggnad, ledning eller 
upplag, bedriva täkt för husbehov, grävning eller tippning, dämning, invallning samt användandet 
av kemiska medel, alltid i god tid skall anmälas för samråd med Länsstyrelsen.  
Fullständiga uppgifter för samrådsområdet finns i Länsstyrelsens beslut, diarienummer 23010689-1998.  

  
Figur 2. Markerat område utmed Dalälven är ett så kallat Samrådsområde.  

I vissa detaljplaner finns bestämmelser för vilken typ av avlopp som får anläggas. Det är därför 
viktigt att alltid kontrollera planbestämmelserna när man handlägger tillståndsärenden. Kända 
områden med detaljplan som förespråkar eller förbjuder vissa avloppstekniker finns vid 
Fårholmen utanför Norrsundet samt för delar av Storsjön. Bestämmelserna har ett högre värde om 
informationen finns i plankartan jämfört med om det står i planbeskrivningen.  
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