
   
  Förord till faktablad om enskilda avlopp

Detta faktablad gavs ut 1989 som en sammanfattning av Naturvårdsverkets allmänna råd 1987:6. Sedan dess har mycket 

hänt både i fråga om teknikutveckling och inom miljörätt. Det är kommunen som ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet 

inom kommunen. Kontakta därför alltid miljökontoret för att få information om vad som gäller i din kommun.

Miljöbalken
Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. I samband med detta upphävdes bland andra de gamla hälsoskydds- och 

miljöskyddslagarna. Miljöbalkens första paragraf säger i korthet att balken syftar till att främja en hållbar utveckling och att 

reglerna i balken ska tillämpas så att detta syfte uppnås. 

Allmänna och särskilda hänsynsregler
I kapitel två anges de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Ägaren av en fastighet 

med enskilt avlopp är en verksamhets utövare i balkens mening. De allmänna hänsyns reglerna ställer krav på att man 

ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som en verksamhet kan tänkas orsaka, att de skydds anordningar 

och försiktig hetsmått som inte är orimliga vidtas för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön, att man för 

verksamhetens lokalisering väljer den lämpligaste platsen, att man hushållar med resurser och strävar efter att sluta krets-

lopp samt att man vid val av produkter väljer den som orsakar minst skada på miljön. Det är verksamhetsutövaren som är 

skyldig att kunna visa att bestämmelserna iakttas (omvänd bevisbörda). 

Det fi nns en särskild hänsynsregel när det gäller avloppsvatten i 9 kap 7 § miljöbalken. Den säger att avloppsvatten ska 

avledas och renas så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Enligt 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) måste ett utsläpp från vattentoa-

lett eller tätbebyggelse föregås av längre gående rening än slamavskiljning om utsläppet sker till vattenområde. Vattenom-

råde defi nieras i 11 kap 4 § Miljöbalken. 13-16 §§ FMH reglerar frågor om tillstånds- och anmälningsplikt.

Teknikutveckling
Kretsloppskrav och utveckling av naturnära tekniker har gjort att de allmänna råden som faktabladen bygger på inte är 

uttömmande. För dimensionering av slamavskiljare, infi ltrationsanläggning eller markbädd fungerar de fortfarande, men 

innan man väljer metod bör man vara medveten om att dessa inte är de enda som fi nns. Som exempel kan urinsorter-

ande system, klosettvattensystem eller torra system underlätta kretsloppslösningar. Minireningsverk, kompletterande 

kemfällning eller fosforabsorberande fi lter kan öka avskiljningen av framförallt fosfor. Rotzons anläggningar eller våtmarks-

lösningar kan både öka avskiljningen av näringsämnen eller fungera som ett polersteg till befi ntliga anläggningar.

Kommande publiceringar
Allmänna råd 1987:6 kommer inom kort att dras tillbaka. Istället kommer delar av innehållet att publiceras på Naturvårds-

verkets hemsida, www.naturvardsverket.se, i Naturvårdsverkets faktaserie. Naturvårdsverket planerar även att ta fram nya 

riktlinjer för enskilda avlopp med utgångspunkt att tydliggöra vad som kan krävas utifrån de allmänna hänsynsreglerna. 

Dessa kommer troligen att fokusera mer på funktion än på teknik.

Med förhoppning om att ni får nytta av detta blad.

Stockholm i februari 2003
För Naturvårdsverket
KERSTIN CEDERLÖF

Direktör, miljörättsavdelningen
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