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Varför rena avloppsvatten?
Ett hushåll använder dagligen ca 700 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand
innan det släpps ut. Oavsett om vattnet används i tvättmaskin eller toalett måste det renas.
Föroreningarna varierar beroende på hur vattnet används och vissa ämnen kan ge stora
negativa effekter om de kommer ut i vattenmiljön. De vanligaste är:
Bakterier
Avloppsvatten innehåller stora mängder bakterier och
andra smittoämnen som utgör en hälsofara om de når
vårt dricksvatten, även strandbad kan drabbas.
Kväve
Kväve är ett näringsämne som bland annat bidrar till
den ökade övergödningen av sjöar, hav och vattendrag.
Kväve i form av nitrat transporteras lätt med
grundvattnet och kan även medföra en hälsorisk i
dricksvattentäkter. Kvävet bör istället återföras som
växtnäring till mark som odlas.
Fosfor
Fosfor är ett näringsämne och det är liksom kväve en
orsak till övergödning. Fosfor är en begränsad resurs
varför användningen måste minskas och återföringen till
odlad mark ökas.

Algblomning i Östersjön sommaren 2007

Olika typer av avloppsvatten
Beroende på vad vattnet använts till kan
avloppsvatten delas in i olika kategorier.
BDT-vatten - Vatten från bad, disk och tvätt.
WC-vatten - Vatten från toalett.
Spillvatten – BDT- och /eller WC-vatten.
Dagvatten - Vatten från ytor utomhus som tak
och parkeringar.
Dräneringsvatten – Ytvatten samt grundvatten
som samlas i ett dräneringsrör för effektivare
avrinning.

Regler för små avlopp
Tillstånds- och anmälningsplikt för enskilda avlopp regleras i 13-16 §§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den 1 augusti 2006 kom Naturvårdsverket med nya
allmänna råd om små avloppsanordningar (1-25 hushåll) för hushållsspillvatten. I de nya
allmänna råden läggs vikt på anläggningarnas funktion istället för som tidigare konstruktion.
Enligt råden är det miljö- och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun som ska bedöma vilka
reningskrav som ska ställas i olika områden inom kommunen. Utgångspunkten är att
reningsbehovet kan variera i olika delar av kommunen, både utifrån hälsoskydds- och
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miljöskyddsaspekter. Krav ställs även på att avloppsanordningen skall vara fackmannamässigt
utförd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan också besluta om tillståndet ska tidsbegränsas.

Enskilt avlopp och enskilt ansvar
Den som har vatten indraget i byggnader och
släpper ut avloppsvatten räknas som verksamhetsutövare och är skyldig att se till att ha en
avloppsanläggning som är godkänd av miljökontoret. Om man hyr en bostad är det dock oftast den
som äger fastigheten eller marken som har juridisk
skyldighet att åtgärda avloppsanläggningen.
Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas
för att undanröja eller förhindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa eller miljön. Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kan kräva att verksamhetsutövaren ska utföra de
undersökningar som behövs för att man ska kunna bedöma den enskilda avloppsanläggningens
funktion.

Vart vänder man sig när man behöver hjälp?
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kan lämna råd och informera om de krav som
gäller för enskilda avloppsanläggningar. Det är dock inte vår uppgift att välja avloppslösning
eller utfärda ritningar eller andra handlingar som behövs för ansökan.
För frågor av byggnadsteknisk natur som val av teknik, mark- och vattenundersökningar etc.
ska man vända sig till en konsult, entreprenör eller liknande. Dem hittar du på Gula Sidorna och
Avloppsguidens hemsida (www.avloppsguiden.se ).

Tillståndskrav för enskild avloppsanläggning
Om ni ska anordna en ny avloppsanläggning, ändra en befintlig anläggning eller ansluta en
vattentoalett till befintlig anläggning måste ni ha tillstånd från Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd enligt miljöbalken.

När krävs tillstånd?
I de fall tillstånd krävs ska ett skriftligt tillstånd finnas innan anläggningsarbetet eller
installationen påbörjas.
Skriftligt tillstånd krävs när du ska:






Anlägga en ny avloppsanläggning för:
- BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten)
- WC- och BDT-vatten till markinfiltration eller motsvarande
- WC ansluten till sluten tank
ändra en befintlig avloppsanläggning (även byte av sluten tank eller ändring i befintlig
infiltrationsbädd) eller väsentligt öka belastningen av avloppsvatten på den,
koppla vattentoalett eller urinseparering till befintlig avloppsanläggning,
installera biologisk toalett (torr toalettlösning) eller anordna latrinkompost.
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När krävs anmälan?
Åtgärd får utföras tidigast sex veckor efter att anmälan lämnats in.
Skriftlig anmälan krävs för att:






göra ändringar om det medför väsentlig ändring av avloppsvattens mängd eller
sammansättning
utföra en mindre ändring av befintlig avloppsanläggning, t.ex. byte av slamavskiljare
komplettering med pumpbrunn
anlägga en ny avloppsanläggning för BDT-vatten i Täby kommun i område utan
detaljplan.
kompostera toalettavfall och biologiskt nedbrytbart hushållsavfall (blankett finns på
www.srmh.se titta under ”avfall”).

Övriga ändringar betraktas som underhåll/renovering och behöver inte anmälas.
Rådfråga alltid miljö- och hälsoskyddskontoret vid åtgärder på befintlig anläggning!

Om en avloppsanläggning byggs utan tillstånd är det ett brott mot miljöbalken och en
miljösanktionsavgift kommer att tas ut. Det är också ett brott mot miljöbalken att släppa ut
orenat avloppsvatten i en sjö, ett vattendrag, ett dike eller i marken. Det är alltid
fastighetsägaren som är ansvarig för avloppsanläggningens utförande, drift och skötsel och att
den inte förorsakar olägenheter eller miljöstörningar.

Innan en ansökan lämnas in
Innan du planerar för en avloppsanläggning på den egna fastigheten bör du undersöka
möjligheten till anslutning av ditt avlopp till det kommunala avloppsnätet eller gemensam
anläggning med grannar. Att lösa avloppsfrågan gemensamt kan ofta vara en fördel om flera
fastigheter ligger nära varandra. Kontakta även oss på Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor om du har frågor.

Ansökan/anmälan
Din ansökan/anmälan måste lämnas in i god tid innan arbetena påbörjas eftersom det krävs
både inspektion och samråd med eventuellt berörda grannar/sakägare innan du kan få ditt
tillstånd. Handläggningen av ansökan/anmälan kan påbörjas först då den är komplett. Använd
gärna checklista (finns på sidorna 7-8) för att försäkra dig om att alla delarna är med innan
ansökan/anmälan lämnas in.

Bilagor till ansökan/anmälan
Har du inte tillräckliga kunskaper själv för att ta fram de redovisningar/bilagor som krävs bör du i
ett tidigt skede kontakta en person med fackmässig geohydrologisk och avloppsteknisk
kompetens. Du kan även fråga gräventreprenören om han kan hjälpa till med redovisningen. På
Gula Sidorna och Avloppsguidens hemsida (www.avloppsguiden.se ) finns företag som gör
vatten- och avloppsutredningar, utför analystjänster (sikt- och vattenanalys) samt entreprenörer
som utför avloppsanläggningar. Observera att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
inte har granskat eller utvärderat företagen. För analystjänsterna bör du anlita ett ackrediterat
laboratorium.
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Tillstånd/beslut
Invänta alltid det lagakraftvunna skriftliga beslutet om tillstånd från Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd innan du påbörjar arbetena med anläggningen. Beslutet vinner normalt laga
kraft tre veckor efter att du och eventuella grannar/sakägare har tagit del av beslutet under
förutsättning att det inte överklagats. Beslutet kan överklagas av både sökanden och berörda
grannar/sakägare. Du ska kunna visa upp tillståndet på begäran av tillsynsmyndigheten. Vid
eventuellt ägarskifte bör den nye fastighetsägaren överta eller få en kopia av beslutshandlingen.
Ett beslut om tillstånd för att anlägga avloppsanläggning gäller i fem år men förfaller efter två år
om inte arbetet med anläggningen påbörjats.

Avgift för handläggning
En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt fastställd taxa. Avgifterna nedan avser
ärenden inkomna under år 2009.










WC ansluten till sluten tank
BDT-vatten (bad-, disk-, och tvättvatten)
WC- och BDT-vatten till markinfiltration eller motsvarande
Flera avloppsanordningar på samma fastighet vid samma
tillfälle (t.ex. WC till sluten tank och BDT infiltration)
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning
Ändring av befintlig godkänd anläggning
Inrätta en gemensam anläggning
Inrätta annan toalett än vattentoalett (t.ex. mulltoalett)
Latrinkompost/slamkompost

3 480:6 960:8 700:6 960:8 700:timavgift
timavgift
870:1 740:-

Timtaxa
Timtaxan för år 2009 är 870:-.
Övrigt om avgifter


Avgift tas ut enligt timtaxa vid anmälan om byte av t.ex. sluten tank eller slamavskiljare.



Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.



Avgift för prövning av ansökan erlägges vid ingivandet.

Besök Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors hemsida (www.srmh.se ) om ni önskar
taxebestämmelserna och taxan i sin helhet.
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Vad ska en ansökan innehålla?
För att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor ska kunna
handlägga en ansökan om tillstånd måste den vara komplett. För
att försäkra dig om att du fått med alla de uppgifter som vi
efterfrågar kan du använda följande sidor som en checklista där
du bockar av de färdigställda och bifogade uppgifterna.
I vissa fall kan det under handläggningens gång framkomma
behov av ytterligare uppgifter. Vi begär då in de kompletteringar
som behövs. Exempelvis kan en noggrannare undersökning av
mark- och vattenförhållanden (geohydrologisk undersökning)
behöva göras om avloppsanordningen ska placeras uppströms
en dricksvattentäkt.

Checklista för ansökningsbilagor
Ansökningsblankett
Blanketten ska vara fullständigt ifylld. Den kan antingen laddas ner på Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddskontors hemsida (www.srmh.se ) eller beställas via växel 08-578 663 00.

Markundersökning
a)

Resultat av siktanalys på jordprov samt uppgift om provtagningsdjup för jordprovet, se
nedan.

b)

Redovisning av grundvattennivån och avstånd från markytan till berg i provgropen vid
avloppets infiltrationsdel, se nedan.

Om du ska installera enbart en sluten tank, är markundersökning inte aktuell.

Vatten- och avloppsredovisning
a)

Redovisning av hur vattenförsörjningen ska lösas, t.ex. med vatten från egen brunn eller
gemensam vattentäkt. (Ska du borra en ny vattenbrunn i Vaxholms Stad, ska du ansöka
om tillstånd, ansökningsblankett finns på vår hemsida www.srmh.se eller kan beställas
via telefon.)

b)

Resultat från kloridanalys (salthalt) av dricksvattnet. Provet tas från den egna brunnen
och närliggande brunnar inom ca 100 meter från planerad anläggning. Ytterligare
information finns på sidan 9.

c)

Ritningar samt teknisk beskrivning av avloppsanordningens dimensionering och
uppbyggnad. Ytterligare information finns på sidan 10. Om en ansökan gäller
minireningsverk eller motsvarande ska uppgifter om anläggningens funktion,
reningskapacitet och underhållsinstruktion från leverantören bifogas.
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d)

Eventuella uppgifter om resurshushållning som:
1) Möjlighet till återvinning av näringsämnen (fosfor, kväve, kalium)
2) Översiktliga uppgifter om energiåtgång för anläggningens drift.
3) Åtgärder för att minimera vattenanvändningen; snålspolande armatur (t.ex.
munstycken, toalettstol m.m.) etc.
4) Användning av sjö- eller regnvatten för spolning av WC.

e)

Om mark utanför den egna fastigheten kommer att nyttjas för avloppsledningar eller
annan del av reningsanläggningen ska kopia på servitut bifogas.

f)

Uppgift om pumpning av avloppsvattnet behövs.

Situationsplan
Situationsplanen ska vara lättöverskådlig i skala 1:500 eller 1:1000. Kartan kan beställas på
kommunens kartavdelning eller Lantmäteriet. Exempel på ritning finns på sidan 10.
a)

Fastighetsgränser och tillfartsväg (väg för slamtömningsfordon).

b)

Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.

c)

En beskrivning av markförhållandena på fastigheten, ex berg i dagen, eventuella
lågpunkter (ex kärrmark). Uppgifterna markeras på situationsplanen.

d)

Samtliga befintliga och planerade energibrunnar (bergvärme) och dricksvattenbrunnar,
såväl grävda som borrade, inom ett avstånd av ca 100 m från planerad
avloppsanläggning. Avstånd till dessa ska också anges. OBS! Även dricksvattenbrunnar
som för närvarande inte används skall redovisas. Rekommenderade skyddsavstånd
mellan vattenbrunn och avloppsanläggning kan vara mellan 20 m och 200 m. Avgörande
är hur täta jordlagren är i marken.

e)

Förslag till placering av avloppsanläggningen och eventuellt avskärande dränering
(avleder externt yt- och grundvatten från anläggningen). Den bör placeras minst 5 meter
från tomtgräns. Utsläppspunkten för avloppsvattnet skall också markeras.

f)

Diken, täckdiken, vattendrag och strand på den egna fastigheten och i närområdet (ca
100 m från planerad anläggning). Rekommenderade minsta skyddsavstånd är 10–30 m, i
vissa fall krävs längre skyddsavstånd.

g)

Platser för provgropar och uppgift om ur vilken provgrop jordprov tagits ut.

Grannyttranden
Den som berörs av avloppsanläggningen (främst grannar) ska ges möjlighet att yttra sig över
ansökan innan beslut fattas. För att minska handläggningstiden kan sökanden själv inhämta
grannyttranden från berörda grannar. Använd avsedd blankett från miljö- och
hälsoskyddskontoret.

Fullmakt
Om sökande är konsult eller entreprenör ska en fullmakt från fastighetsägaren skickas med. Om
fastigheten ägs av flera delägare ska en fullmakt från alla delägare bifogas.
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Information om ansökningsbilagor
Markundersökning
Provgropsgrävning
För att ta reda på grundvattennivån och jorddjupet
till berg, skall minst två provgropar grävas. De
grävs på den tänkta platsen för
avloppsanläggningens infiltrationsdel.
Provgroparna ska vara ca 1,5 – 2 m djupa.
Provgroparna ska lämnas öppna så att
handläggaren kan besikta dessa vid platsbesöket.
Tänk på att groparna måste vara övertäckta så att
ingen kan ramla ner och skada sig.
Siktanalys på jordprov
Ett jordprov tas från provgropen, som är grävd
på den tänkta platsen för infiltrationsdelen.
Provet tas vid den nivå i gropen där
anläggningens botten (schaktbotten) skall
läggas. Jordprovet lämnas till ett laboratorium
som utför siktanalyser. Exempel på
ackrediterade laboratorier hittar du på
www.avloppsguiden.se , eller så kan du
vända dig till miljökontoret för mer information.
Resultatet av siktanalysen används för att beräkna storleken på infiltrationsytan och
skyddsavstånd till dricksvattentäkter. Resultatet av siktanalysen skall skickas till Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Av svaret skall också provtagningsdjupet framgå.

b Vattenprovtagning för saltanalys (kloridanalys)
Kloridhalten ska analyseras av ackrediterat laboratorium. Provtagning ska ske i enlighet med
laboratoriets anvisningar. Den som vill kan lämna provet till det laboratorium Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor anlitar. Provtagningsflaskor finns då att hämta i kommunhuset i
respektive kommun samt på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, där provet även
kan lämnas. För inlämningstider kontakta alltid miljökontoret, växel: 08-578 663 00.
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c Exempel på längd- och tvärsektion på avloppsanläggning

Exempel på situationsplan
Skala: 1:1 000

45m

Slamavskiljare

80 m

Marklutning

67 m
32 m
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Ärendets gång
1.

Ansökan med bilagor kommer in till Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor och
registreras.

2.

Är inte ansökan komplett kontaktas sökanden med
begäran att lämna in kompletterande
handlingar/uppgifter.

3.

Då samtliga uppgifter i ärendet kommit in kontaktas
sökanden eventuellt för att boka tid för besök.

4.

Miljökontorets handläggare besöker eventuellt fastigheten och gör en besiktning. Vid detta
tillfälle skall ca 2 m djupa provgropar vara grävda.

5.

Om det inte finns några hinder mot att anlägga avloppsanläggningen ska närboende
grannar/sakägare som har haft synpunkter, få möjlighet att yttra sig inom tre veckor.

6.

Ärendet prövas och miljökontoret fattar sedan ett beslut som skickas till sökanden. I beslutet
framgår vilka villkor som gäller för anläggningen.

7.

När beslutet har vunnit laga kraft kan ni påbörja arbetet med avloppsanläggningen i enlighet
med beslutet.

8.

Sökanden/entreprenören kontaktar Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för
slutbesiktning, minst två dagar före planerad återfyllnad.

9.

Miljökontoret slutbesiktar avloppsanläggningen innan den får fyllas igen.

10.

Om ingen slutbesiktning utförs av handläggaren måste, efter överenskommelse med
miljökontoret, blanketten ”entreprenörsrapport” lämnas in snarast efter att anläggningen gjorts
klar. Entreprenörsrapporten bifogas tillståndet. Sökanden ansvarar för att rapporten fylls i och
lämnas till miljökontoret.

11.

När entreprenörsrapporten kommer in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
meddelas den renhållare som ansvarar för slamtömningen i Danderyds, Täbys och Vaxholms
kommuner, att anläggningen är utförd och att slamtömning skall börja utföras på fastigheten.
Tömning av enskilda WC slambrunnar/trekammarbrunnar och slutna tankar måste ske varje år
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medan BDT- (bad, disk och tvätt) brunnar ska tömmas vartannat år. Mer om gällande
slamtömningskrav kan du läsa i ”Renhållningsordningen” på respektive kommuns hemsida.

Lokala förutsättningar i val av avloppsanläggningstyp
För att kunna välja lämplig typ av avloppsanläggning och var den ska placeras behövs
information om de förutsättningar som råder på fastigheten.
Skyddsåtgärder
För att undvika att avloppsanläggningen förorenar grundvatten, ytvatten eller orsakar annan
olägenhet bör vissa skyddsåtgärder vidtas.
Dricksvattentäkter
Med utgångspunkt från grundvattnets strömning bör en avloppsanordning placeras nedströms
en dricksvattentäkt. Avståndet från utsläppspunkten till egen och grannars vattentäkt ska inte
vara kortare än 20 m. Hänsyn bör även tas till grannars dricksvattentäkter inom 100 m. För att
tydliggöra riskerna med avloppsanläggningens påverkan på dricksvattentäkter kan det behövas
en utredning av t ex en konsult.
Grundvatten
För att skydda vårt grundvatten från att bli förorenat av avloppsvatten ska avloppsvattnet renas i
tillräcklig omfattning innan det når grundvattnet. Det måste därför finnas ett skyddsavstånd
mellan högsta grundvattenyta och avloppsvattenutsläppet. Vid infiltration av avloppsvatten bör
avståndet mellan spridningsledning och den högsta grundvattenytan inte understiga 1 m. Tänk
på att grundvattennivån varierar under året (normalt högst februari - april) samt att vattenuttag
kan orsaka lokala förändringar av grundvattenströmningen.
Markegenskaper
För att bedöma vilken typ av avloppsanordning som är mest lämplig måste man förutom
avstånd till grundvatten och till berg även ta reda på markens egenskaper. För att infiltrera
avloppsvatten krävs att jorden har tillräcklig infiltrationskapacitet. Är den för finkornig blir
infiltrationsbädden för tät och är den för grovkorning rinner vattnet för snabbt ner till
grundvattnet med otillräcklig rening som följd. För att kunna bedöma möjligheten att anlägga en
infiltrationsanläggning behöver förutsättningarna på platsen undersökas. Detta görs genom att
2-3 provgropar grävs till ca 2 meters djup eller till berg för att hitta den lämpligaste platsen.
Om naturliga förutsättningar för infiltration saknas kan en markbädd med eller utan tätskikt
installeras. Markbäddslösning förutsätter att ett extra reningssteg, en efterpolering installeras
innan utsläpp sker till recipienten.
Vattendrag eller ytvatten
Vid utsläpp till vattendrag, sjö eller hav krävs att recipienten har tillräcklig kapacitet att ta emot
avloppsvattnet. För att tydliggöra riskerna med avloppsanläggningens utsläpp i recipient kan det
behövas en utredning av t ex en konsult.
Skyddsavståndet från ytterkant på avloppsanläggningen till vattendrag, sjö eller hav bör vara
minst 10 meter.
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Fastighetsgränser
Avståndet mellan avloppsanordningen och fastighetsgränsen bör vara minst 4 m.
Avståndet mellan slamavskiljare och bostadshus bör vara minst 10 m.
Skyddsnivåer
Olika områden i kommunerna har olika känslighet för påverkan av näringsämnen och därmed
även avloppsvattenutsläpp. I områden som klarar en kraftigare belastning av näringsämnen
råder en normal skyddsnivå och där ställer vi lägre krav gällande funktionen för enskilda
avloppsanläggningar. I områden som är känsliga för näringsämnesbelastning råder en hög
skyddsnivå och där ställer vi högre krav gällande funktionen för enskilda avloppsanläggningar.
Övrigt
Avståndet mellan slamavskiljare/urintank/sluten tank och farbar väg bör vara mindre än 20 m.
Vid längre avstånd förhöjs slamtömningsavgiften.

14

Avloppsreningstekniker
Följande exempel är några av de lösningar som finns på marknaden och det kommer nya
produkter hela tiden. Det viktiga är att du som kund kontrollerar att den anläggning du tänker
välja genomgått någon form av oberoende utvärdering och att den klarar aktuell skyddsnivå.
Bilderna är hämtade från www.avloppsguiden.se där du kan läsa mer om avloppsfrågor.

Avloppslösningar som rekommenderas för områden med normal
skyddsnivå
Behandling i infiltration
I en infiltrationsanläggning renas avloppsvattnet genom att det filtreras genom markens
naturliga jordlager ner till grundvattnet. Infiltration är en väl beprövad behandlingsmetod för
avloppsvatten. I infiltrationen fördelas avloppsvattnet genom spridningsledningar som ligger i ett
lager av makadam (spridningslager). Reningen sker i jordlagret mellan spridningslagret och
grundvattnet. Infiltrationer fungerar endast i genomsläppliga marklager. Består marken av för
fint- eller grovkornigt material kan en förstärkning med markbäddssand under spridningslagren
räcka för att det ska fungera. Är grundvattennivån hög eller avståndet till berg litet så kan
infiltrationen behöva höjas upp.
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Kemisk fällning och markbädd
En markbädd bygger i princip på samma process som en infiltration, d.v.s. att avloppsvattnet
behandlas genom att det filtreras genom ett sandlager. Skillnaden är att sandlagret byggs upp
med särskild markbäddssand. Avloppsvattnet infiltrerar inte ned i de naturliga jordlagren utan
samlas upp i en dränering och leds till efterpolering, vattendrag, sjö eller hav. Markbädd når inte
upp till normal skyddsnivå vid utsläpp av WC-vatten och får då enbart förekomma i kombination
med urinseparering eller kemisk fällning (bild). Fällningskemikalierna tillsätts i t ex tvättstugan
och fäller ut ”flockar” av fosfor/partiklar som samlas upp i slamavskiljaren. Den ökade mängden
slam kräver dock större volym på slamavskiljaren – 1 hushåll 3 m3.

Urinsorterande toalett till sluten tank och behandling i markbädd
I det här avloppssystemet samlas urinen upp i en tank medan resterande avloppsvatten leds till
en slamavskiljare och sedan en markbädd. För att kunna skilja urinen från övrigt toalettavfall
krävs en urinsorterande toalett.
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Kompaktfilter och kompaktfilterboxar
Kompaktfiltermoduler används ibland istället för spridarlagret i infiltrationer och markbäddar. Det
gör att bäddarnas yta kan minskas vilket underlättar då det är ont om plats. Inneslutna så
kallade kompaktfilterboxar är anordningar där nedbrytning av organiskt material och reduktion
av smittämnen sker på en veckad geotextil eller bärarmaterial av mineralull i en box.
Reningsgraden i kompaktfilterboxar har ännu inte verifierats i oberoende svenska mätningar
varför miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig tveksamma till dessa för rening av WC-vatten.

Avloppslösningar som rekommenderas för områden med hög skyddsnivå
Torra toaletter/urinsorterande lösningar och BDT-vatten till markbädd, infiltration eller
kompaktfilter
Det här avloppssystemet bygger på separat hantering av urin, fekalier och BDT-vatten.
Urinen samlas upp i en tank, fekalier och papper samlas i en behållare i eller under toaletten
medan resterande avloppsvatten (BDT-vattnet) leds till en slamavskiljare och vidare till ett
kompaktfilter (bild), markbädd, infiltration eller kompaktfilterbox. För att kunna skilja urinen
från övrigt toalettavfall krävs en urinsorterande toalett. Separerad urin får inte ledas ner i
marken eller till befintlig avloppsanläggning för BDT-vatten. Det är meningen att urinen skall
ingå i kretslopp, genom ytlig återföring till växligheten och att grundvattnet inte ska belastas.
Läs mer om mulltoaletter och urinsepareringen i informationsbladet ”Anvisningar för
anordnande av förmultningstoalett, multrum och mulltoalett med urinseparering” finns på
www.srmh.se .
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WC till sluten tank och BDT-vatten till markbädd, infiltration eller kompaktfilter
I det här avloppssystemet leds toalettavloppet till en sluten tank. BDT-vattnet behandlas i en
infiltrationsanläggning eller kompaktfilterbox. Snålspolande toalett krävs för att undvika att
tanken fylls onödigt fort. Vakuumtoalett kan också användas, vilket minskar grundvattenuttaget
samt utökar slamtömningsintervall.

Minireningsverk med efterpolering (anläggningar rekommenderas endast för
permanentboende)
Principen för ett minireningsverk är att reningen sker i ett slutet system från vilket avloppsvattnet
sedan leds ut till ett efterpoleringssteg. Vissa reningsverk kräver en slamavskiljare medan andra
inte gör det. I reningen sker vanligtvis först en sedimentering där partiklar i avloppsvattnet
avskiljs. Därefter sker en biologisk rening för att reducera organiskt material och kväve.
Kemikalier tillsätts för att fosfor och små partiklar ska fällas ut. För att hygienisera det
avloppsvatten som släpps ut från verken är ett så kallat efterpoleringssteg, exempelvis en
mindre markbädd eller infiltrationsbädd, ett krav.



Miljö- och hälsoskyddskontorets erfarenheter av minireningsverk visar att många
anläggningar idag fungerar dåligt på grund av bristande tillsyn och underhåll.



Krav kommer att ställas på kontinuerlig drift, d v s att anläggningen belastas jämnt över
året.



I övrigt kommer krav ställas på att service av anläggningen sker enligt tillverkarens
instruktioner och sköts av sakkunnig. Även krav på provtagning och egenkontroll
kommer att ställas. Provtagningsresultat ska skickas till miljökontoret årligen och avgift
för tillsyn kommer att tas ut.



Väljer du ett reningsverk ska det ha genomgått ett opartiskt långtidstest under
fältmässiga förhållanden och trovärdiga testresultat ska finnas.
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Övriga upplysningar


Kontroll av minireningsverk ska ske årligen och utföras fackmannamässigt, dvs. av
sakkunnig. Detta kan uppnås genom ett serviceavtal med leverantören.



Dokumenterad kontroll ska göras på alla anläggningar (egenkontroll). Dokumenten skall
styrka att kontroll har utförts på anläggningen, exempelvis att påfyllning av
fällningskemikalier har skett eller att materialet i fosforfiltret har bytts ut. Dokumenten
skall förvaras på fastigheten och kunna visas upp på begäran av miljö- och
hälsoskyddskontoret.



Vid ansökan skall du som sökande kunna visa att den anläggning du tänker välja
uppfyller aktuell skyddsnivå och har genomgått en oberoende utvärdering.



Mer information på: www.avloppsguiden.se

Vilken bedömning sker vid prövningen?
När Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor handlägger en ansökan om tillstånd för en
avloppsanläggning bedöms platsen och utformningen av anläggningen. Hänsyn tas till
hälsoskydd, miljöskydd och dricksvattentillgång. Den gällande lagstiftningen på området,
miljöbalken, strävar efter en hållbar utveckling bland annat genom att nödvändiga
försiktighetsåtgärder vidtas. Flera av Sveriges nationella miljömål har koppling till enskilda
avlopp. Genom att se till att vi har friskt vatten kan vi bidra till att miljömålen uppfylls.
Konstruktion
Förutom att avloppsanläggningen inte skall påverka kringboendes hälsa negativt eller bidra till
övergödning av våra vatten så finns det ett antal grundläggande konstruktionskrav som skall
uppfyllas.


Dag- och dräneringsvatten leds inte till avloppsanläggningen.



Avloppsanläggningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra
in- och utläckage av vatten.



Avloppsanläggningens funktion är enkel att kontrollera och anläggningen åtföljs av en
drift- och underhållsinstruktion från leverantören, som innehåller de uppgifter som
behövs för att säkra anordningens funktion.



Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas.



Avloppsanläggningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess
funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.



Avloppsanläggningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drifteller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten
behållare för avloppsvatten har blivit full.



I möjligaste mån skall det finnas möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer
ut från anläggningen, om inte avloppsvattnet leds till en sluten tank.
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Hälsoskydd
Resultatet av jordprovet (siktanalysen) används för att beräkna storleken på infiltrationsytan och
skyddsavstånd till dricksvattentäkter. Täta jordlager (lera) kan vara svåra att infiltrera i.
Genomsläppliga jordarter (sand, grus) har bättre infiltrationsförmåga, men kräver längre
skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar och vattendrag. Vid infiltration av avloppsvatten är det i
första hand viktigt att ta hänsyn till risken för förorening av dricksvattentäkter samt ytvatten.
Miljöskydd
Många sjöar, vattendrag och kustvatten är påverkade av algblomning, igenväxning och
uppgrumling. Orsaken till detta är utsläpp av näringsämnen, till exempel kväve, fosfor och
kalium s.k. närsalter. Närsaltutsläpp till sjöar, vattendrag och grundvatten beror bland annat på
utsläpp från enskilda avloppsanläggningar. Huvuddelen av närsalterna i ett WC-avloppsvatten
kommer från urinen. En familj på fyra personer genererar ca 2000 liter urin per år vilket
innehåller ca 22 kg kväve, 1,6 kg fosfor och 4 kg kalium (proportionerna motsvarar
handelsgödsel).
Normal eller hög skyddsnivå
Många kommuner har inventerat och bedömt om normal eller hög skyddsnivå skall gälla för
olika områden. Syftet med indelningen är att skydda känsligare miljöer och att anpassa
avloppslösningar efter vad naturen kan ta emot. I beslutet framgår vilka krav som ställs. Om du
vill veta vilka krav som gäller för din fastighet, kontakta Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor, växel: 08 578 663 00.
Oavsett om normal eller hög skyddsnivå gäller så ställs följande grundkrav:
 Teknik som begränsar användningen av vatten ska användas, t ex vattensnåla
armaturer.
 Fosfatfria tvättmedel och hushållskemikalier ska användas.
 Avloppsanordningen bör möjliggöra återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner
eller andra restprodukter.
 Åtgärder ska vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för människor,
djur eller miljön.
Beroende på om normal eller hög skyddsnivå gäller ställs därutöver följande reningskrav:
Ämnen att minska (reduceras)

Normal skyddsnivå

Hög skyddsnivå

Fosfor (P)

70% reduktion

90% reduktion

Syreförbrukande ämnen (BOD7)

90% reduktion

90% reduktion

Inga krav

50% reduktion

Kväve (N)

Om din fastighet ligger inom något av följande områden så råder hög skyddsnivå:
 tillrinningsområde till känsliga sjöar eller vattendrag
 omvandlingsområde (tätbebyggt med enskilt VA)
 strandskydd (100 – 300 m från strand)
 naturreservat, Natura 2000-område eller liknande
Om din fastighet inte ligger inom ovanstående områden råder normal skyddsnivå.
Nästan alla fastigheter belägna i Vaxholms Stad omfattas av hög skyddsnivå.
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Risk för salt i grundvattnet
Om uttaget av sött grundvatten blir för stort inom ett område tar vattnet antingen slut eller så får
man inträngning av saltvatten. Genom att mäta salthalten (klorid) i egen och närliggande
dricksvattenbrunnar får man kunskap om risk för saltvatteninträngningen. Om risken är hög, bör
man tänka på mjukare vattenuttag. Vid denna bedömning utgår miljökontoret från
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för grundvatten, rapport 4915.
Kloridhalt i mg/l

Bedömningsgrund

Under 20 mg/l

Låg halt

20-50 mg/l

Måttlig halt

50-100 mg/l

Relativt hög halt

100-300 mg/l

Hög halt

Över 300 mg/l

Mycket hög halt

Riktlinjer för fastigheter med
saltvatteninträngning/grundvattenbrist:
Om vattnet från en dricksvattenbrunn innehåller 50 mg klorid per liter eller mer har den en
påverkan av saltvatten (saltvatteninträngning) vilket medför att man bör vidta vissa
försiktighetsåtgärder för att minska påverkan av saltvatten.


Inom de områden som har begränsad tillgång på bra grundvatten ska
toalettavloppsfrågan antingen lösas med urinseparerande torrtoalett eller
vattentoalettsteknik där man spolar med regn- eller havsvatten och lämpligen även
nyttjar extremt snålspolande toaletteknik.



Befintliga vattentäkter med saltvatteninträngning ska förses med anläggning för mjukt
upptag av vatten, dvs ackumulatortank och pumpkapacitetsbegränsning på 10 l/min
(vilket inte orsakar en grundvattennivådipp).



Enligt leverantörer av avsaltningsanläggningar är det bäst att flera fastighetsägare
installerar en gemensam avsaltningsanläggning för att få bra drift, kontroll och skötsel
av den. En sakkunnig bör sköta avsaltningsanläggningen.



Det är olämpligt av hälsomässiga skäl att en fastighetsägare installerar en enskild
avsaltningsanläggning av havsvatten avsedd att fungera som enda vattenkälla till en
fastighet.



Avsaltning av grundvatten är aldrig ok. Anledningen till detta är att det bidrar till att
försämra grundvattensituationen för hela grannskapet.
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Riktlinjer för fastigheter i Vaxholm inom öarna
Tynningö, Ramsö och Skogsön:
En grundvattenutredning för öarna Tynningö, Ramsö och Skogsön färdigställdes den 2007-0914 av Tyréns för Vaxholms stad. En utredning av de enskilda avloppens påverkan på Tynningös
marar färdigställdes samtidigt av SWECO VIAK för Vaxholms stad.

Utredningarna visar att det råder begränsad (dålig) tillgång på grundvatten på hela Ramsö samt
på Tynningö inom vissa strandområden och uddar samt osäker grundvattentillgång på
Skogsön. De visar vidare att hela tillrinningsområdet för Tynningös marar är mycket känsligt för
avloppsutsläpp. Detta påverkar fastigheternas nyttjande enligt nedan:



På hela Ramsö samt Tynningös uddar och vissa strandområden är det förmodligen inte
lämpligt med avstyckningar (ökat grundvattenuttag).



Fastigheter som ligger i gränszonen för område med begränsad (dålig) tillgång på
grundvatten ska komplettera sin avloppsansökan med en mer utförlig geohydrologisk
undersökning. Detta gäller dock inte där miljökontoret på ett tidigt stadium ser att det
råder saltvatteninträngning i närliggande vattentäkter.



Inom de områden som har begränsad tillgång på bra grundvatten ska
toalettavloppsfrågan lösas så att inte grundvattnet behöver nyttjas. Det kan ske
antingen med urinseparerande torrtoalett eller vattentoalettsteknik där man spolar med
regn- eller havsvatten och ev. även nyttjar extremt snålspolande toaletteknik.



Om din fastighet ligger i Vaxholm inom Tynningös marars tillrinningsområde men har
bra tillgång till grundvatten så godkänner miljökontoret urinseparerande torrtoalett eller
sluten tank för WC samt höggradig rening av BDT-vatten i form av infiltration eller
markbädd och fosforfälla. I detta område är det extra viktigt med fosfatfria tvättmedel
och andra hushållskemikalier.
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De vanligaste frågorna

1. Hur lång tid tar handläggningen?
Svar: Om ansökan är komplett med alla handlingar och inga fler undersökningar behöver göras,
får du räkna med ca 3-4 veckor innan du får ditt beslut.
2. Jag har bråttom med att påbörja avloppsanläggningen, får jag börja med anläggandet
när miljöinspektören har varit här på den första besiktningen?
Svar: Nej. Enligt miljöbalken får du inte inrätta ditt avlopp utan skriftligt tillstånd och det kan
medföra straffansvar.
3. Varför får jag ingen slamtömning?
Svar: Om du inte får slamtömning, så har du troligen inte fått någon slutbesiktning av
anläggningen heller. Du ska kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor så snart
som anläggningen är färdigställd. Miljöinspektören gör en slutbesiktning och skriver ut ett
slutbesiktningsintyg som skickas till renhållaren. Först då kan slamtömningen göras.
4. Hur länge är tillståndet giltigt?
Svar: Ett tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning gäller i fem år, men förfaller om
anläggningen inte har påbörjats inom 2 år.
5. Vilken typ av anläggning är bäst på min tomt?
Svar: Det finns många olika typer av anläggningar (en del av dem beskrivs i detta
informationsblad) och det är du själv i samråd med sakkunnig person som avgör vad som
passar er. En bra början är att gå in på www.avloppsguiden.se , där du fritt kan jämföra bland
olika anläggningstyper, få en uppfattning om prisläget osv.
6. Bästa placering av min anläggning är nära min grannes tomt, men kan jag placera den
där?
Svar: Enligt miljöbalken ska berörda grannar ges tillfälle att yttra sig över din ansökan innan
tillstånd ges, ett så kallat grannyttrande. Därför ska du kontakta berörda grannar för att få deras
eventuella synpunkter. Beslutet är överklagningsbart för både dig som sökande och för berörda
grannar. Anläggningen bör inte ligga närmare än 5 meter från fastighetsgränsen, men kan
läggas närmare om man har skriftligt samtycke från berörd granne. Om möjligheten inte finns
att installera anläggningen på den egna fastigheten, kan den även placeras på grannfastighet
(ett servitutsavtal krävs).
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Ordförklaring
Anmälan - Lämnas in om ändring ska göras på befintlig tillståndspliktig avloppsanläggning om det
medför en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning, eller om större
ändringar ska göras. T ex byta slamavskiljare, komplettera med pumpbrunn eller motsvarande.
Ansökan - Lämnas in i de fall där tillstånd krävs.
Avloppsanordning - Det samma som avloppsanläggning, d v s samtliga delar som ingår i en
anläggning; rörledningar, slamavskiljare, pumpbrunnar, tankar, infiltrationsanläggningar m fl.
komponenter.
Avloppsvatten - Utgörs av spillvatten, kylvatten och dagvatten från hushåll, industrier eller annan
mänsklig aktivitet. För små avlopp används ofta spillvatten och avloppsvatten synonymt.
Avsaltning av havsvatten – teknik som förvandlar havsvatten till dricksvatten. Används som
alternativ vattenförsörjning när det inte finns möjlighet för grundvattenupptag på fastigheten.
Avsaltning av grundvatten är ej tillåten.
Badvattenkvalité - Enligt badvattenförordningen (2008:218) och föreskrifter och allmänna råd om
badvatten (NFS 2008:8). Gränsvärde: E. coli 100/100ml, Intestinala enterokocker: 100/100ml.
BDT-vatten - Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten.
Biologisk rening - Reduktion av syreförbrukande ämnen (BOD) och eventuellt kväve (N) med hjälp
av mikroorganismer i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar mm.
Blandat avloppsvatten - Avloppsvatten från hushåll som innehåller både klosett- och BDT-vatten.
BOD - Biokemisk syreförbrukning; parameter som anger vattnets innehåll av syreförbrukande
organiskt material. BOD7 är biokemisk syreförbrukning mätt under sju dygn.
Dagvatten - Regn och smältvatten som inte infiltrerar grundvatten eller tas upp av vegetation, utan
istället rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar och parkeringsplatser.
Efterpolering - Vissa reningsprocesser kräver att avloppsvattnet hygieniseras i ett
efterbehandlingssteg innan det släpps ut, ett så kallat efterpoleringssteg. Här sker avdödning av
hälsovådliga bakterier och andra smittämnen.
Egenkontroll – ett "system" för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på miljön.
Enskilt avlopp - Avloppsanläggning utanför kommunalt VA-område. Oftast för ett hushåll, men kan
också behandla avlopp från en grupp av hushåll.
Fekalier - Fast avföring från människor.
FMH - Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Fosfor - Växtnäringsämne, kemisk beteckning P. Bidrar till övergödning.
Fördelningsbrunn - Brunn som fördelar avloppsvattnet jämnt över alla spridningsledningar i en
infiltrationsbädd.
Gråvatten - Annan benämning på BDT-vatten.
Hushållsspillvatten - Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar som till övervägande delen
utgörs av toalettvatten och/eller bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).
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Hygienisering - Process där sjukdomsframkallande mikroorganismer avdödas så att ingen risk för
smittspridning föreligger.
Infiltration - Rening av avloppsvattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och diffust
sprids via marken till grundvattnet.
Jordprov - Det samma som texturanalys, analys där kornstorleken bestäms genom siktning.
Kemisk fällning - Tillsats av fällningskemikalie som bildar en svårlöslig kemisk förening med fosfat i
avloppsvattnet.
Kompaktfilter - Prefabricerat filter för biologisk behandling av avloppsvatten. Ibland inneslutna i box
eller byggda med tätskikt i botten. Ersätter ibland infiltrationer eller markbäddar.
Kornfördelningsdiagram - Resultat från jordprovsanalys.
Kväve - Ett växtnäringsämne, kemisk beteckning N. Bidrar till övergödning.
Latrin - Urin och/eller fekalier samt eventuellt toalettpapper som samlas upp från torra toaletter och
liknande.
Markbädd - Rening av avloppsvattnet genom filtrering genom sand, grus och/eller makadam.
Vattnet samlas sedan upp och leds ytligt ut till en efterpolering och sedan vidare till ett vattendrag, en
sjö eller havet.
Miljöbalken - Sveriges samlade miljölagstiftning, förkortas MB och trädde i kraft den 1 januari 1999.
Miljöbalken ersatte femton tidigare lagar, bland annat naturresurslagen. En av grundtankarna med
miljöbalken var att den skulle ersätta tidigare miljölagstiftning som blivit svår att överblicka. Viss
miljölagstiftning finns även på andra håll, till exempel i plan- och bygglagen (PBL).
Minireningsverk - Prefabricerad anläggning som bygger på nedskalad teknik från stora reningsverk,
ofta mekanisk, biologisk och kemisk rening, ibland bara biologisk eller bara kemisk rening.
Ntot - Total kvävemängd, både partikelbunden och löst.
pe - Personekvivalent, föroreningsbelastning som används vid dimensionering av enskilda avlopp
och motsvarar den mängd som en person avger schablonmässigt på ett dygn.
Provgrop - Normalt 2-3 stycken, som grävs vid projektering av nyanläggning av avloppsanläggning.
Detta för att lokalisera lämplig plats för infiltration till mark.
Ptot - Total fosformängd, både partikelbunden och löst.
Pumpbrunn - Brunn försedd med pump, från vilket avloppsvatten pumpas till en högre belägen
infiltration eller markbädd.
Recipient - Mottagare vid utsläpp av avloppsvatten. Det kan vara vattendrag, sjöar, eller hav. Även
markområden och grundvattnet kan utgöra recipient.
Robusthet - Avloppsanordningen ska vara tillförlitlig och driftsäker under en överskådlig framtid och
dess funktion skall kunna kontrolleras. För att säkra anordningens funktion ska drift- och
underhållsinstruktioner lämnas av leverantören. Regelbunden service och kontroll av anläggningen
ska utföras fackmannamässigt, d v s av sakkunnig, t ex genom serviceavtal. Anläggningen ska vara
användarvänlig för en bred användargrupp.
Sakkunnig - Person som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på annat sätt har
tillräckliga kunskaper för att utföra det arbete som avses.
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Siktanalys - Det samma som texturanalys.
Situationsplan - Skalenlig översiktlig karta eller skiss över tomten och den planerade anläggningen
där också till exempel dricksvattenbrunnar, fastighetsgränser och tillfartsvägar mm finns utritade.
Slam - Fasta partiklar och fett som avskilts från avloppsvattnet.
Slamavskiljare - Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet. Till exempel tvåeller trekammarbrunn.
Sluten tank - Tank som samlar upp toalettvatten, ansluts helst bara till extremt snålspolande
toaletter.
Spillvatten - Samlingsnamn för allt avloppsvatten i ett hushåll, se avloppsvatten.
Stenkista - Mycket enkel infiltrationsanläggning där infiltration sker okontrollerat vilket leder till
otillräcklig rening. Får endast användas för dagvatten.
Svartvatten - Annan benämning på toalettvatten.
Syreförbrukande ämnen - Organiska ämnen i avloppsvatten som förbrukar syre när de bryts ned
och därför kan ge upphov till syrebrist i vattendrag. Förkortas BOD.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor - Förkortas SRMH. Myndighetsförvaltning inom
Danderyds kommun, Täby kommun och Vaxholms Stad som utövar tillsyn och ger information utifrån
miljöbalken och livsmedelslagen. Kontoret bildades 2007-01-01 och ersatte dåvarande miljö- och
hälsoskyddsenheter på respektive kommun
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd - Förkortas SRMHN. Har det politiska
övergripande ansvaret för miljö och hälsoskyddsarbetet i Danderyds kommun, Täby kommun och
Vaxholms Stad. Nämnden tar beslut i övergripande frågor inom verksamhetsområdet. I stor
utsträckning har nämnden delegerat beslutsrätten till enskilda tjänstemän och nämndens
arbetsutskott.
Texturanalys - Undersökning då ett jordprov siktas för att bestämma kornstorleken.
Tillstånd - Ges t ex för att anlägga och använda en avloppsanläggning efter det att en ansökan blivit
beviljad. Villkor kan ställas på driften av anläggningen.
Trekammarbrunn - Slamavskiljare där vattnet passerar genom tre kammare. För WC + BDT-vatten.
Tvåkammarbrunn - Slamavskiljare där vattnet passerar genom två kammare. Endast för BDTvatten.
Urinseparering - Avskiljning av urin i toaletten.
Vakuumtoalett - Toalett där vatten inte används för att transportera avfallet utan endast för att skölja
skålen. Undertryck i ledningarna skapas med hjälp av vakuumpumpar.
Vattentäkt - Vatten från t ex grundvatten som används till dricksvatten.
WC-vatten - Avloppsvattnet från toaletten, det vill säga urin, avföring, toalettpapper och spolvatten.
Även kallat svartvatten.
Övergödning - För hög tillförsel av näringsämnen, främst från fosfor och kväve till mark och
vattendrag, vilket leder till problem såsom algblomning och syrebrist i sjöar och hav.

