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Lathund för tillsyn gällande enskilda avlopp inom 
vattenskyddsområde 
 
Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att 
hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde och det är beslutade 
föreskrifter som gäller. 
 
Kontrollera alltid först föreskrifterna för vattenskyddsområdet. 
 
Nyetablering av enskilda avlopp inom den primära skyddszonen bör inte tillåtas. Samtliga 
åtgärder avseende enskilda avlopp inom den sekundära skyddszonen bör vara belagda med 
tillståndsplikt.  
 
Om den skyddade vattentäkten är en grundvattentäkt bör infiltrationsanläggningar inte 
tillåtas. Utsläppspunkt för det renade avloppsvattnet bör om möjligt förläggas till ett ytvatten 
eller en dagvattenledning nedströms den skyddade vattentäkten.  
 
När det är frågan om en skyddad ytvattentäkt bör det renade avloppsvattnet släppas till ett 
ytvatten eller en dagvattenledning som leds bort från vattenskyddsområdet. I annat fall bör det 
renade avloppsvattnet infiltreras om så är möjligt.  
 
Finns möjlighet att undvika utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett inom 
vattenskyddsområde är detta naturligtvis att föredra så länge det är ett rimligt krav att ställa. 
När utsläpp av WC-avlopp tillåts är det extra viktigt att tillse att patogener inte når ut i mark 
och vatten. Utsläpp av kväve och fosfor kan medföra ökad risk för nitrit och fosfatbildning i 
vattnet vilket kan medföra försämrad dricksvattenkvalitet och till och med risk för otjänligt 
dricksvatten. 

Tillståndsprövning 
Tillståndsprövning enligt vattenskyddsföreskrifterna görs av den kommunala nämnden för 
miljöfrågor i respektive kommun. Detta krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller 
ska tillståndsprövas enligt Miljöbalkens 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 
kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap. (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning 
utfärdad med stöd av Miljöbalken. 
 
Ordinarie tillståndsmall kan användas även för vattenskyddsområden. Det bör poängteras i 
tillståndet att fastighetsägarens ansvar för tillsyn av avloppsanläggningen är högre inom 
vattenskyddsområde. Om förorening av vattentäkten skulle ske kan fastighetsägaren stå som 
ansvarig.  
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Skyddsnivå 
Enligt NFS 2006:7 (Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten) bör hög skyddsnivå gälla om vissa kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier är 
även aktuella för vattenskyddsområde: 
 
1. Utsläppet från anordningar av aktuell typ kan befaras ha negativ inverkan på det skyddade 
intresset i ett område som enligt 3 kap. 2 § förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön är upptaget i registret över skyddade områden. 
 
2. Andra yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten än sådana som avses i 1, 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. 
 
3. Skyddsintresset för områden som är skyddade enligt 7 kap. MB medför ett behov av 
särskilda försiktighetsmått. 
 
Inom vattenskyddsområde bör alltså krav ställas på hög skyddsnivå med avseende på 
hälsoskydd och miljöskydd utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd för små avlopp. Även 
befintliga anläggningar inom primär och sekundär zon bör på sikt leva upp till hög skyddsnivå 
med avseende på hälsoskydd.  
 
Hög skyddsnivå med avseende på hälsoskydd innebär att avloppsanläggningen skall reducera 
utsläppet av bakterier och virus till ett absolut minimum. I praktiken innebär det reducering av 
bakterier till motsvarande ”utmärkt badvattenkvalitet”. Skyddet med avseende på hälsoskydd 
skall ta hänsyn till mikrobiologisk påverkan och särskilt patogena organismer, nitrat (som i 
halter upp mot 100-150 mg/l kan vara hälsofarligt), samt andra ämnen som vissa tungmetaller, 
arsenik, etc. Undantag bör alltså inte göras för hög skyddsnivå avseende kväve, för att minska 
bildningen av nitrat. Fosfor har däremot ingen betydelse för skyddsnivån med avseende på 
hälsoskydd. En bedömning ska dock ske i varje enskilt fall. 

Remissförfarande 
Om vattenskyddsföreskrifterna innehåller restriktioner för enskilda avlopp ska ärendet 
remitteras till huvudmannen för vattentäkten för eventuellt yttrande. Även berörda grannar 
ska höras i ärendet.  

Tillsynstips 
Befintliga avloppsanläggningar 

Följande punkter bör kontrolleras vid inspektion på små avloppsanläggningar inom 
vattenskyddsområde: 
 

 Finns beslut för avloppsanläggningen?  
 Följs de villkor som fastställdes i beslut för aktuell anläggning? 
 Om ägarbyte har skett – är den nye ägaren informerad om försiktighetsmått och villkor 

och har den nye ägaren fått beslutet? 
 Ett föreläggande blir dock bara gällande för den nya fastighetsägaren om detta är 

inskrivet i fastighetsregistret.  
 Är anläggningen försedd med noggranna och lättförståeliga drifts- och 

underhållsinstruktioner? 
 När slamtömdes avloppsanläggningen senast? 
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 Finns synliga tecken på att anläggningen inte fungerar som den skall – uppslag av 
nässlor, älgört eller andra näringskrävande växter i anläggningens närhet. Syns orenat 
avloppsvatten i utsläppspunkten? 

 Går det att identifiera avloppslukt eller lukt av svavelväte från avloppsanläggningen? 
 
Nya avloppsanläggningar 

 Minireningsverk bör alltid kompletteras med en efterföljande infiltrations- eller 
markbädd, dels för att reducera antalet patogener, dels för att ha en passiv rening i fall 
av driftstörningar. 

 Nya anläggningar inom vattenskyddsområde bör alltid slutbesiktigas på plats av 
miljöförvaltnignen. Endast kvalitetsförsäkran bör alltså inte godtas. 

Kommunalt ledningsnät 
Om risk finns för att kommunalt avloppsledningsnät med självfall kan förorena det skyddade 
grundvattnet genom utläckage av avloppsvatten bör dess status med skäligt mellanrum 
fastställas med hjälp av filmning. Utifrån denna statusklassning görs en aktuell riskbedömning 
inklusive eventuella åtgärdsförslag. En statusklassning bör ske enligt Svenskt Vatten P93 TV-
inspektion av avloppsledningar i mark. För tryckavloppsledningar bör en riskanalys 
genomföras.  

Dagvatten 
Dagvatten innehåller ofta föroreningar och kan därför behöva renas för att inte påverka 
vattenmiljöer negativt. Speciellt viktigt är detta om dagvattenomhändertagandet sker inom ett 
vattenskyddsområde. Nedan följer ett antal punkter som bör beaktas vid handläggning av 
dagvatten inom vattenskyddsområde: 
 

 Dagvatten från områden utanför vattenskyddsområdet bör ej avledas till områden 
inom vattenskyddsområdet. Likaså bör dagvatten från sekundär eller tertiär zon inom 
vattenskyddsområdet ej avledas till högre skyddad zon inom skyddsområdet. 

 
 Dagvatten från miljöfarliga verksamheter inom vattenskyddsområdet bör inte avledas 

till en recipient uppströms en skyddad ytvattentäkt. Det finns en risk att tungmetaller 
och andra föroreningar i dagvattnet inte hinner sedimentera innan de når vattentäkten. 
Om vattenskyddsområdet gäller för en grundvattentäkt bör ovannämnda dagvatten inte 
infiltreras. Finns det möjlighet att avleda dagvattnet till ett område utanför 
vattenskyddsområdet är detta alltid att föredra.  

 
 Byggnadsmaterial som kan generera föroreningar (t.ex. zink- och koppartak) bör 

undvikas. 
 

 Dammar för fördröjning av dagvatten kan öka sedimenteringen av föroreningar samt 
jämna ut flödet. Förekomst av vegetation i dagvattendammar är viktig för att förbättra 
förutsättningarna för rening. Dammarna bör alltså utformas för att främja 
sedimentering.  

 
 Parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor bör planeras med omsorg. Precis som vid 

punkt 1 bör dagvatten från dessa installationer avledas till ett område utanför 
vattenskyddsområdet.  
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 Om dagvattnet från potentiellt förorenade ytor inte kan avledas till ett område utanför 
vattenskyddsområdet bör i de flesta fall någon form av rening ske. Följande metoder 
kan användas för att rena dagvatten: infiltration över grönytor, svackdiken, våtmarker, 
oljeavskiljare (för mindre flöden) och filter i brunnar. 

 
 Förebyggande åtgärder vid verksamheter.  

 
 Beakta att den första avrinningen efter en längre period utan nederbörd kan innehålla 

högre halter av föroreningar än vanligt.  
 
Om dagvatten ska omhändertas inom ett vattenskyddsområde bör samtliga ovanstående 
hänsynstagande övervägas med hänseende på halterna av föroreningar i dagvattnet. 
 


