Riktlinjer för enskilda avlopp i
Höörs kommun

Riktlinjerna har tagits fram i samband med arbetet med den nya VA-planen

Områden med
hög prioritet för
kommunalt VA.
Statusar från 2016

Områden med
måttlig prioritet
för kommunalt
VA. Statusar från
2016
Prioriteringarna grundar sig på WSPs
behovsanalys, status på befintliga avlopp och
möjligheten att anlägga enskilt avlopp med
hänsyn till platsens förutsättningar

Syfte – riktlinjerna ska…
• Hjälpa till för att upprätthålla en långsiktigt hållbar VA-försörjning
även i områden som inte omfattas av kommunens
verksamhetsområden för VA
• Bidra till att förbättra förutsättningarna för att uppnå god status på
våra vattenförekomster
• Fungera som verktyg och underlag för hur avloppsfrågorna ska
hanteras i samband med nyexploatering samt vid förbättringar av
redan befintliga avloppsanläggningar.

Riktlinjerna gäller för…
• Små avloppsanordningar, det vill säga som betjänar upp till 5 hushåll
(antas motsvara 25 personekvivalenter)
• Definitionen av en personekvivalent utgår från den
föroreningsbelastning i form av BOD (syreförbrukande ämnen) som
en person beräknas orsaka per dygn - motsvarande 70 g BOD7/person
och dygn.

Riktlinjerna är vägledande –
beslut fattas i varje enskilt
ärende

Kommunens tillsynsansvar
• Tillstånds- och tillsynsnämnden ansvarar för tillsyn av enskilda
avloppsanläggningar – syftet är att säkerställa att dessa lever upp till
miljöbalkens grundläggande krav på godtagbar avloppsrening
• Kontinuerlig inventering och krav på bristfälliga avlopp.
• Ca 3000 enskilda avlopp i kommunen, omkring 2300 av dessa är av
äldre modell, sannolikt i behov av åtgärder

Lagstiftningen
• Utsläpp av avloppsvatten räknas som en s.k. miljöfarlig verksamhet
enligt 9 kap. 1 § miljöbalken. De krav som ställs vid anläggning av
enskilt avlopp måste därför ha sin grund i vad lagstiftningen säger.
• Enskilda avlopp omfattas av flera olika lagar och förordningar, bl.a;
• Miljöbalken
• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
• Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17)

Skyddsnivå – normal och hög
NORMAL SKYDDSNIVÅ
Miljöskydd

Hälsoskydd

A. Teknik som begränsar användningen av vatten används,
t.ex. vattensnåla armaturer.
B. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier
används.
C. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7 eller
BOD5), se avsnittet ”Kommentar till biokemisk
syreförbrukning”, bilaga 2.
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.

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.

HÖG SKYDDSNIVÅ
Miljöskydd
G. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 %
reduktion av fosfor (tot-P).
H. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 %
reduktion av kväve (tot-N).

Enligt Havs- och
vattenmyndighetens allmänna råd
(HVMFS 2016:17)

Hälsoskydd
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.

Inom områden med hög
skyddsnivå ska endast
avloppsanläggningar där prov
kan tas på både ingående och
utgående vatten godkännas.

Riktlinjer för när hög skyddsnivå för
miljöskydd ska gälla i Höörs kommun
• Vid anläggning av infiltrerande avloppsanläggning inom 300 m från
vattendrag som enligt vattendirektivet inte uppnår eller riskerar att inte
uppnå god ekologisk status.
• Vid anläggning av infiltrerande avloppsanläggning inom 100 m från andra
vattendrag eller sjöar som inte omfattas av vattendirektivet och som är
vattenförande året om eller har god status.
• Inom naturreservat och Natura 2000 områden.
• Inom kommunens vattenskyddsområden.
• Inom områden med sammanhållen bebyggelse (≥20 hus med max 300
meter mellan) utan kommunalt VA där den sammanlagda belastningen är
eller riskerar att bli hög på grund av antalet utsläppskällor.

Riktlinjer för när hög skyddsnivå för
hälsoskydd ska gälla i Höörs kommun
• Vid anläggning av infiltrerande avloppsanläggningar inom 300 meter från
enskild dricksvattentäkt.
• Inom kommunens vattenskyddsområde eller inom dricksvattenförekomst.
• Vid anläggning av infiltrerande avloppsanläggning inom 300 meter från
badvatten.
• Vid utsläpp av avloppsvatten till recipient/ytvatten som kan påverka
badvatten.
• Inom områden med sammanhållen bebyggelse (≥20 hus med max 300
meter mellan) utan kommunalt VA där den sammanlagda belastningen är
eller riskerar att bli hög på grund av antalet utsläppskällor.

Övrigt
• Stoppområden – områden som inte är lämpliga för inrättande av
enskilt avlopp. Ex. framtida utbyggnadsområden, nära känsliga
vattendrag. Om WC-utsläpp inte kan godkännas kan andra lösningar
bli aktuella:
• WC med snålspolande toalett kopplad till sluten tank samt lokal rening av BDT-vatten.
• Torr toalettlösning samt lokal rening av BDT-vatten.
• Anordningar med sluten tank (Tillåts endast i specifika fall där omständigheterna kräver det
med hänsyn till mängden vatten som behöver transporteras till reningsverk )

• Tidsbegränsning av tillstånd – kan ske vid behov. Ex. inom
utbyggnadsområde för kommunalt VA eller om vald reningsteknik
bedöms ha begränsad livslängd.

