
Enskilda avloppslösningar 
i känslig miljö

Innehåll:
• Varför rena avlopp?

- Lagar, regler
• Olika lösningar

- Slamavskiljare och infiltration
- Slamavskiljare och markbädd
- Minireningsverk
- Separerande system

- Torra lösningar
- Snålspolande- /vacuumsystem
- BDT-rening

Gemensamhetslösningar Avbryt gärna!

Jonathan Alm
jonathan@vattencentrum.se



Varför behöver vi rena 
avloppsvatten?

Bildkälla:  havet.nu

Bildkälla:  Göteborgs Universitet

Bildkälla: Stefan Walkowski



Reningskrav beroende på skyddsnivå

Förhöjd nivå hälsoskydd - Detaljplanelagt område

=> Restriktioner mot infiltration av toalettvatten

Normal
skyddsnivå

Hög skyddsnivå Åland

BOD7 90 % 90 % 90 %

Fosfor 70 % 90 % 80 %

Kväve - 50 % 40 %

Miljöskydd - Strandskydd



Tre huvudspår:
• Minireningsverk

• Slamavskiljare + markbaserad rening

• Separerande system



Minireningsverk



Aktivslamprocess
- Biologisk process med mekanisk 
syresättning, ofta under omrörning

• Bryter ner organiskt material

• Påbörjar kväverening

• Bryter ner oönskade bakterier

Minireningsverk



Fosforrening
- Kemisk process för att fastlägga fosfor

• Aluminium- eller järnbaserad 
kemikalielösning

• Säck med kalkgranulat

Minireningsverk



+

• Oberoende av 
markförhållanden

• Kräver mindre yta

• CE-certifierad 
reningseffekt

Minireningsverk

-

• Teknikintensivt

• Kostnad för 
serviceavtal

• Kräver kalksäck/ 
fällningskemikalier



Slamavskiljare och markbaserad rening

Robust teknik med 
mångårig erfarenhet



Slamavskiljare WC+BDT
Krav: Minst 2 kbm
Funktion: Avskilja slam. 

Minskad slamflykt => ökad livslängd på 
efterföljande bädd



Infiltration

Passiv, robust teknik

Lång erfarenhet

Begränsad livslängd

Moduler används 
ofta



Markbädd Tät eller otät

Sämre fosforrening 
än infiltration

Begränsad livslängd

Behov av 
utsläppspunkt

Moduler används 
ofta



Slamavskiljare och markbaserad rening

Robust och välkänd teknik
Reningsgrader svåra att mäta
Beroende av lokala förutsättningar

Kan kompletteras med fosforavskiljning (kemikalier eller kalk)
för att uppfylla hög miljöskyddsnivå



Separerande system

Toalettfraktionen omhändertas 
separat från BDT-vatten (Bad- Disk 

och Tvättvatten)

Toalettfraktion

• 90 % av näringen

• Nästan alla smittämnen

• Små volymer

BDT-vatten 
• 90% av vattnet

• Lågt näringsinnehåll

• Låg smittorisk



Torrdass
Toalettlösningar

Enkel lösning men kan 
upplevas ofräsch

Tunga lyft

Multrum
Relativt enkelt

Långa tömningsintervall 
men kan vara svårtömd

Krav på bygghöjd

Kretslopp?



Förbränningstoalett

-
• Energikrävande

• Behöver påsar

• Vissa (äldre?) modeller 
kan sprida obehaglig lukt

• Dyra i inköp

Separerande system, toalettlösningar

+
• Utmärkt 

övergångslösning
• Enkel installation
• Högt andrahandsvärde
• Ingen smittorisk
• Fosforåtervinning möjlig



Vacuumsystem

Separerande system, toalettlösningar

+

• Inget näringsläckage

• Möjliggör kretslopp

• Behöver inte självfall

-

• Dubbla avloppssystem

• Låter vid spolning



Robusta BDT-lösningar

Separerande system, BDT-rening

Anläggningar som kan 
hantera större flöden

Lämpliga för 
permanenthushåll



Robusta, kompakta BDT-lösningar

Anläggningar som kan hantera 
större flöden, mindre yta

Lämpliga för permanenthushåll



”BDT-på burk”

-

• Effektiviteten oklar

• Robusthet oklar

• Kan inte användas för 
stora flöden

• Kräver skötsel

+

• Enkla, billiga produkter

• Enkel installation

• Ingen slamsugning 
behövs



Större system ger robustare drift
Kan bli billigare
Färre utsläppspunkter – lägre 
kontaminationsrisk
Delat engagemang
Drift kan lejas ut

Gemensamma lösningar

Lantmäteriförrättning:

- Ansökan lantmäteriet

- Blanketter på hemsidan eller besök

- Kan också bilda förening

- Historiskt användes servitut, 
billigare men sämre reglerat



Rådgivning UCV
- Utställningen öppen vard. 10-12, 13-16
- Kvällsöppet torsdagar - 19
- Tidsbokning 1 timme (Norrtälje kommun)
- Vattendagar

Frågor?

Kaserngatan 11

Kontakt:
Jonathan.alm@campusroslagen.se

mailto:Jonathan.alm@campusroslagen.se

