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PM 2019-09-24  (ver. 03)

Advokat Thorulf Arwidson

Miljökrav på enskild avloppsanläggningar (”små avloppsanläggningar”)

Enligt uppgift finns det i Sverige ca. 900 000 enskilda avloppsanläggningar som inte 

är anslutna till allmänna VA-anläggningar. Samhället anser att utsläppen från dessa 

anläggningar är ett betydande miljöproblem. Framför allt anses det önskvärt att 

minska den totala tillförseln av BOD7 (biologiskt material), kväve och fosfor till 

vattendrag.

De anläggningar det handlar om är i allmänhet sådana med slamavskiljning och 

efterföljande infiltration i marken (infiltrationsanläggning) eller infiltration i en 

särskilt anlagd markbädd (anläggning med markbädd). Numera består de flesta 

brunnar för slamavskiljning av tre kammare och benämns därför ”trekammarbrun-

nar”. Enskilda avloppsanläggningar kan även bestå av ”minireningsverk” och an-

slutning till ”sluten tank”. Även andra tekniska lösningar finns på marknaden. Denna

PM avser endast infiltration i marken och i anlagd markbädd.

I denna PM talas om ”miljökontor” som allmän benämning på en kommuns miljö-

förvaltning (olika namn förekommer i praktiken, exempelvis miljö- och hälsoskydds-

kontor”).

Många kommuner gör nu inventeringar av de enskilda avloppsanläggningar som 

finns och utfärdar förbudsmeddelanden i de fall som miljöförvaltningarna finner att 

avloppsanläggningen inte uppfyller kraven. Beslut om förbud att släppa ut avlopps-

vatten kan överklagas av fastighetsägaren. Överklaganden prövas först av miljöför-

valtningen själv (s.k. omprövningsbeslut) och därefter av länsstyrelsen. Även läns-

styrelsens beslut kan överklagas till någon av landets sex miljö- och markdomstolar 
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(omtalade som MMD). Även en dom av MMD kan överklagas till mark- och miljö-

överdomstolen (MÖD), vilken är en del av Svea hovrätt. För att få ett mål prövat i 

MÖD krävs dock prövningstillstånd av domstolen. Det är svårt att få prövnings-

tillstånd, vilket innebär att endast få mål släpps fram för prövning i MÖD. Dom-

stolen är högsta instans, vilket innebär att mål av det här slaget aldrig kan prövas av 

Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Prövningen i domstolarna 

medför inte någon risk för fastighetsägaren att behöva svara för miljökontorets 

rättegångskostnader. Fastighetsägaren svarar endast för sina egna kostnader.

I dessa sammanhang talar man om olika slag av avloppsvatten. Det är vatten från 

vattentoaletter (WC-vatten) och vatten från bad, disk och tvätt (BDT-vatten). Just 

BDT-vatten kallas ibland även för ”gråvatten”. S.k. dagvatten är regnvatten och 

smältvatten från tak och hårdgjorda ytor. Dagvatten räknas inte som avloppsvatten 

och får i allmänhet inte ledas till infiltrationsanläggningar. 

MÖD är prejudikatbildande instans, vilket innebär att miljökontoren och länsstyrel-

serna noga följer den praxis som utvecklas av MÖD. MÖD:s domar finns att tillgå på

nätet.

Grundläggande regler om krav på avloppsanläggningar finns i miljöbalken.

Fackmyndigheten inom området är Havs- och Vattenmyndigheten. HVM, som 

lämnar omfattande information och rekommendationer. Enskilda avloppsanlägg-

ningar benämnes även i olika sammanhang för ”små avloppsanläggningar”. Natur-

vårdsverket (SNV) är inte längre ansvarig myndighet, men tidigare råd och anvis-

ningar, kan alltjämt vara till vägledning.

När det gäller bedömning av vad som är tjänligt dricksvatten och badvatten finns 

detaljerande tekniska normer att förhålla sig till. Som bekant tar man prover på 

dricksvatten och badvatten (samt annat vatten), som analyseras. Olika parametrar 

analyseras.

När det däremot gäller avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar finns det 

inte några tekniska föreskrifter som anger hur mycket vattnet måste renas. Skälet till 
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detta är att de olika förhållandena på fastigheterna i hög grad varierar. Avgörande 

faktorer kan exempelvis vara det totala flödet av avloppsvatten, närheten till vatten-

recipienter (diken, bäckar, åar och sjöar), markens genomsläpplighet, grundvatten-

nivåer och närheten till annan bebyggelse, vattentäkter och vattenbrunnar. Miljökon-

toren bedömer därför från fall till fall vilka krav som kan ställas på anläggningen. 

Erfarenhetsmässigt är miljökontoren obenägna att alls ange vilka reningskrav som 

ställs, utan gör endast bedömning av anläggningens ålder och utförande. Miljökon-

toren bildar sig en uppfattningen om en anläggning är tekniskt rätt utförd och intakt. 

De lämnar inte några anvisningar eller råd om hur anläggningen skall vara utförd för 

att bli godkänd, utan tar ställning först till de förslag till utförande som en entre-

prenör kan lämna. Miljökontoren förlitar sig på att en anläggning utförd av en kunnig

entreprenör kommer att få en funktion som ger den rening som kontoret förväntar 

sig. Vilken reningsgrad som krävs kan man dock i allmänhet inte få kännedom om.

I den allmänna debatten brukar man i första hand uppmärksamma att enskilda avlopp

belastar miljön genom utsläpp av syreförbrukande biologisk substans (BOD7 eller 

BOD5), fosfor (Tot-F), kväve (Tot-P) och bakterier (E Coli). För kommunala 

reningsverk anges alltid i tillstånden vilka högsta nivåer av dessa ämnen som är 

tillåtna. Det kan nämnas att halten BOD7 brukar anges till ca. 10 mg/l utsläppt 

vatten. 

Miljöbalkens allmänt hålla bestämmelser är så utformade att det är fastighetsägaren 

som inför kommunen ska visa (bevisa) att en godtagbar rening sker så att det inte 

uppkommer olägenheter för omgivningen och miljön. Det brukar omtalas som 

”omvänd bevisbörda”, vilket innebär att det inte är kommunen som behöver visa att 

anläggningen är funktionell och ger erforderlig rening. Det är fastighetsägaren som 

måste visa att anläggningen fungerar på ett godtagbar sätt (är funktionell). En enskild

fastighetsägare har dock stora svårigheter att visa på anläggningens funktion.

Utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenom-

råden eller grundvatten är, enligt 9 kap. 1 § MB, miljöfarlig verksamhet.

Kraven på rening följer av 9 kap. 7 § 1 st.  miljöbalken och förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet.
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9 kap. 7 § 1 st.

 Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så

att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 

ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken, MB, ska alla som bedriver en verksamhet iaktta de 

begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att antaga att en

verksamhet eller åtgärd kan medföra sådan skada eller olägenhet.

I enlighet med 2 kap. 7 § MB gäller kraven i bl.a. 3 § i den utsträckning det inte kan 

anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till 

nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 

sådana åtgärder. Denna regel brukar omtalas som kravet på proportionalitet, såldes 

en avvägning mellan nyttan av åtgärden och kostnaderna för utförandet av åtgärder-

na.

2 kap. 7 § 1 st 

 Kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 

anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas 

till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostna-

derna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet 

eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas 

även till detta förhållande. 

Den rättsliga grunden för tillsynsmyndigheten (miljökontoret) att utfärda förbud och 

förelägganden återfinns i MB 26 kap. 9 § 

26 kap. 9 §

https://lagen.nu/1998:808#K2P6S1
https://lagen.nu/1998:808#K2P5
https://lagen.nu/1998:808#K2P2
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En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än 
vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Förelägganden och 
förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål 
som har rättskraft enligt 24 kap 1§.    

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndig-
het från att meddela sådana brådskande förelägganden eller förbud som är 
nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkom-
mer.

Även i 26 kap. 9 § finns det en regel om proportionalitet, eller intresseavvägning 

(”Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas”).

Allmänna råd återfinns i HVMFS 2016:17 ”Havs- och vattenmyndighetens allmänna 

råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten” (utkom 18 maj 2016). 

Eftersom både miljökontoren och fastighetsägarna nästa alltid saknar närmare känne-

dom om en äldre anläggnings funktion, blir det i praktiken så att miljökontoren scha-

blonmässigt endast gör bedömning av vissa delar i det tekniska utförandet. Det är i 

allmänhet sådant som att slamavskiljaren inte ska vara sprucken eller ha rötter som 

har växt in, att det finns s.k. t-rör i utloppsröret från den tredje kammaren, att mark-

bädden har tillräcklig utsträckning (yta) och höjd, att det finns luftningsrör och att 

utloppet från markbädden går till en inspektionsbrunn. Dessutom brukar miljö-

kontoret ange att en markbädd som har en viss ålder inte kan anses funktionell på 

grund av ålder. Vissa miljökontor anger att en markbädd inte kan anses funktionell 

efter 20 år och andra anger tiden till 40 år. Det är överhuvudtaget svårt att få reda på 

när en anläggning uppfyller kraven.

Anläggande av en ny infiltrationsanläggning kan medföra kostnader i storleksord-

ningen 60 000 – 120 000 kr för den enskilde fastighetsägaren. Om man ska följa den 

bedömning som vissa miljökontor gör skulle den tekniska och ekonomiska livsläng-

den för en anläggning endast vara 20 år, medan andra miljökontor menar att livs-

längden mycket väl kan vara 40 år.

Det är märkligt att miljökontoren, med stöd av den omvända bevisbörderegeln i 
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miljöbalken, endast ser till det tekniska utförandet utan att ens försöka bedöma den 

tekniska funktionen. Enligt vissa miljökontor går det inte att på ett tillförlitligt sätt 

mäta föreningshalten i det vatten som går ut från en infiltrationsanläggning och en 

markbädd. Andra kommunen menar dock att det går att mäta föroreningshalten i 

utgående vatten. Företag som utför vattenanalys menar att det går att analysera 

vattnet i den inspektionsbrunn som ofta finns i slutet av en markbädd. 

Det förekommer dock att miljökontor lämnat tillstånd till enskilda avloppsanlägg-

ningar med föreskrift om att fastighetsägare själv ska ta vattenprover en gång per år 

och redovisa resultatet till miljökontoret. En sådan kommun är Värmdö kommunen. 

När föreskrift om vattenprover lämnas anger även kommunen vilka högsta förore-

ningshalter som ej får överskridas. Värmdö kommun ställer i dag krav på provtag-

ning på de anläggningar där WC-vatten leds till mark (minireningsverk och mark-

bäddar). De parametrar som ska provtas är BOD7, tot-N och tot-P. Om en avloppsan-

läggning har en s.k. fosforfälla ställs även krav på provtagning av pH. Vid behov kan

det ställas krav på provtagning av bakterier (E. coli och intestinala enterokocker). 

Kommunen hänvisar till Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små av-

loppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). Reduktionskrav och 

halter utgår från vilken skyddsnivå som råder för den aktuella fastigheten. Kom-

munen anser att för stora delar av kommun gäller hög skyddsnivå, på grund av bland 

annat tunna jordlager och närheten till kust.

Det kan vara upplysande att ta del av vad MD Växjö tingsrätt skrev allmänt i dom 

2014-02-27 i mål M 3747-13: 

 

”Även om en infiltrationsanläggning uppnått en hög ålder finns det inget som 
säger att reningsgraden i densamma inte skulle vara tillräcklig. Däremot avtar 
markens reningsförmåga efter hand, och kraven på en avloppsanläggnings 
funktion har ändrats med tiden. Man får därför räkna med mer eller mindre 
omfattande renoveringar av avloppssystem allteftersom effektiviteten avtar. 
Hur omfattande renoveringar som krävs får avgöras med utgångspunkt från 
förhållandena i det enskilda fallet. Utsläpp i det nu aktuella fallet sker, enligt 
vad som framkommit i målet, inte i vattenområde. Eventuella ingripanden mot 
anläggningen får därför grunda sig på de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
miljöbalken. Även om bevisbördan för att det inte uppkommer någon olägen-
het vid utsläpp av avloppsvatten ligger på den som släpper ut avloppsvattnet, 
måste det finnas några indikationer, utöver hög ålder, på att anläggningen 
förorsakar skada eller olägenheter för människor eller miljön för att ett förbud 
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att släppa avloppsvatten till anläggning ska kunna beslutas.”

Särskilt om ”proportionalitetsregeln”

Bestämmelsen i 9 kap. 7 § 1 st gäller alla former av avloppsvatten, fanns tidigare i 

från HskL 7 §, och dessförinnan i  39 § i 1958 års hälsovårdsstadga. I  9 kap. 7 § 1 st 

bemyndigas regeringen att införa tillstånds- eller anmälningsplikt för inrättande och 

ändring av sådana anläggningar. Detta bemyndigande har utnyttjats i FMH 13 §, där 

det ställs tillståndskrav för avloppsanordningar dit vilka WC ska anslutas eller för att 

i efterhand ansluta WC. Vidare föreskriver FMH 13§, 3 st anmälningsplikt för annan 

slags avloppsanordning, och kommunen kan i sina lokala hälsoskyddsföreskrifter 

meddela tillståndstvång även för dessa. Bestämmelsen omfattar olika typer av torra 

avloppssystem. Till avloppsanordning i 13 §, 1 st hör rörledningar, slamavskiljare, 

brunnar, tankar, infiltrationsanläggningar och liknande. Till skillnad från reglerna i 2 

kap, så finns inget avvägningsmoment i 9 kap. 7 §, formuleringen "olägenheter för 

människors hälsa eller miljön" är en rättslig standard och inte ett avvägningsmo-

ment. Den avloppsanläggning som orsakar olägenhet för människors hälsa är helt 

enkelt inte tillåten. Som konstaterats ovan, så innebär denna formulering numer att 

man ska väga in allt som följer av MB 1 kap. 1 §, vilket betyder att också misshus-

hållning med näringsämnen som finns i avloppsvattnet är ett skyddsintresse enligt 

denna bestämmelse. Bestämmelsen har alltså fått en avsevärt vidare betydelse än vad

den hade i hälsoskyddslagen. I bedömningen enligt denna regel ska man enligt praxis

också ta hänsyn till vilka olägenheter som i ett större sammanhang kan bli följden av 

att tillstånd ges.

Regeringsrätten (mål 353-1976, dom 1977-06-22) avslog med stöd av 1 och 7 § 

HskL som grund en ansökan om att få tillstånd att anordna vattentoalett på fastig-

heten på en skärgårdsö. Domstolen konstaterade inledningsvis att vid "prövningen av

en ansökan om tillstånd till installation av vattentoalett bör - om inte särskilda om-

ständigheter i det enskilda fallet föranleder annat - förhållandena inom det större 

område, i vilket den aktuella fastigheten naturligt ingår, läggas till grund." Vidare 

konstaterade man att: "Bedömningen får göras med beaktande av vad som kan bli 

följden på sikt av en generell tillståndsgivning av ifrågavarande slag för fastigheter 

inom området." Det är främst en bebyggelseutveckling, från fritidshus till permanent-
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boende, som åsyftas. Om en fastighet medges tillstånd, är risken stor att många andra

följer efter. Kommunens planer för ett visst område ska därför tillmätas betydelse vid

tillståndsgivning beträffande enskilda avlopp. Regeringsrätten avslog ansökan med 

motiveringen att man fann "att de på längre sikt föreliggande riskerna för att bostäder

inom det aktuella området kan komma att lida brist på vatten av godtagbar beskaffen-

het vid en ökad exploatering för permanentboende, i förening med att det får bedö-

mas som sannolikt att en generellt höjd VA-standard leder till en snabb utveckling i 

denna riktning, gör det befogat att avslå NN:s ansökan om tillstånd att få installera 

vattentoalett." 
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