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Utvärdering Vatten och VA i RUFS – metodutveckling  

H B Wittgren, Frida Pettersson och Erik Kärrman 

Projekt finansierat av Stockholms läns landstings miljöanslag (proj. nr. 2007-0399) och CIT 

Urban Water Management AB 

Sammanfattning 

I förarbetet till RUFS 2010 analyserades olika strukturalternativ med hjälp av 

modellberäkningar som hade till uppgift att fördela bostäder och arbetsplatser i länet samt att 

möjliggöra analys av vissa effekter som t.ex. tillgänglighet, restider och transportarbete. 

Analysen innehöll dock inte någon analys av alla relevanta planeringsfrågor i RUFS. 

Vattenrelaterade frågor och VA-försörjning ingick inte, varför det fanns behov av en 

konsekvensbedömning med avseende på dessa frågor. Detta projekt initierades som en 

metodutveckling för att utföra denna konsekvensbedömning.  

Projektet har omfattat två väsentligen olika delar. Den första delen har inneburit urval och 

utformning av de utvärderingskriterier som låg till grund för rapporten Utvärdering av vatten 

och VA i RUFS 2010. Två scenarier för Stockholms län 2030, ”Fördelad” och ’Tät”, 

utvärderades, och utvärderingen ingick sedan i underlaget till Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen - RUFS 2010. Samrådsförslag. 

Projektets andra del har haft till syfte att identifiera en metod som är lämplig för 

sårbarhetsanalys av VA-försörjningen i ett regionalt perspektiv. För att vara användbar bör 

metoden så långt möjligt baseras på befintligt dataunderlag. Därför har även en översiktlig 

inventering av tillgången på, framförallt, digitaliserad data som med geografiska 

informationssystem kan presenteras i kartform. 

Inventeringen visar att det i huvudsak finns god tillgång till digitaliserad information av 

relevans för fysisk sårbarhetskartering. Dock finns mycket av den viktiga informationen på 

kommunal nivå, vilket naturligtvis försvårar en länsövergripande kartering. 

För pilottillämpning av den föreslagna metoden för fysisk sårbarhetskartering, har ett område 

med varierad markanvändning och bebyggelse i Stockholms och Huddinge kommuner, och 

inom Stockholm Vattens verksamhetsområde, valts ut. Denna tillämpning sker inom projektet 

Sårbarhetskartering av VA-system i Stockholmsregionen (proj. nr. RTN 2008-0338). 
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SAMMANFATTNING 

Projektet Planering för uthålliga VA-system i omvandlingsområden – användaranpassning av 

VeVa-verktyget genomfördes i form av en behovsanalys med efterföljande 

verktygsutveckling. Målet i detta projekt var att undersöka möjligheter att få det nya VeVa-

verktyget mer överskådligt och transparent, interaktivt och kommunikativt där fyra alternativ 

utarbetades. Syftet med en behovsanalys var att utreda önskad utveckling av verktyget VeVa 

(verktyg för hållbarhetsbedömning av VA i omvandlingsområden) baserad på åsikter av fem 

deltagare från en referensgrupp för projektet. Referensgruppens deltagare representeras av 

avdelningarna Plan, Miljö, VA-huvudman och Samhällsbyggnad från fyra kommuner i 

Stockholms län. 

Behovsanalysen pekade på kommunikativa resultat t ex med koppling till GIS-baserat 

program alternativt ärendehanteringsprogram eller liknande databas hos kommunen. 

Deltagarna hade även önskemål att kunna arbeta med VA-scenarios på olika nivåer, från 

kommunal nivå till omvandlingsområdes nivå. 

Inom ramen för detta projekt valdes ett alternativ där VeVa länkades till GIS hos användaren 

då de övriga alternativen kräver en större investering och en eventuell omarbetning av VeVa 

än det fanns tillgång i detta projekt. Länkningen av indata och resultat från VeVa till GIS-

programmet gör verktyget mer transparant och kommunikativt då man i kartan kan markera 

de VA-system som analysen bygger på, vilka indata som använts och samtidigt se resultatet 

vilket VA-system som är mest lämpat för omvandlingsområdet med avseende på 

miljökonsekvenser och kostnad. 

Från slutmötet med referensgruppen diskuterades önskemål om en handbok där kommunal 

VA-planering beskrivs och hur VeVa används som ett komplement i processen. Det fördes 

även diskussioner hur VeVa skulle kunna fungera som databas för spill- och dagvatten där 

kommuner skulle kunna rapportera in data samt hämta nyckelvärden samt statistik. 
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FÖRORD 

Projektets namn är Planering för uthålliga VA-system i omvandlingsområden – användar-

anpassning av VeVa-verktyget. Projektet finansierades av Miljöanslaget samt egen tid av 

referensgruppens deltagare. Projektorganisationen var följande: 

Erik Kärrman CIT Urban Water Management AB 

Frida Pettersson CIT Urban Water Management AB 

Anna Norström CIT Urban Water Management AB 

Åsa Erlandsson Ecoloop AB 

Mats Johansson Verna Ekologi AB 

 

Referensgrupp för projektet: 

Lars Fladvad  Samhällsbyggnad, Värmdö kommun 

Eva Lehto  Affärsområde Vatten, Telge Nät AB 

Eva Mill  Plan, Ekerö kommun 

Staffan Olsson Miljö, Värmdö kommun 

Lennart Persson Miljö, Norrtälje kommun 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I Stockholms läns kommuner pågår ett omfattande arbete med att planera och genomföra VA-

lösningar för omvandlingsområden. En vanlig fråga är huruvida centrala VA-system bör 

byggas ut (och i så fall när och hur) eller om VA-försörjningen kan hanteras lokalt. Ett 

verktyg har utvecklats kallat ”VeVa” (verktyg för hållbarhetsbedömning av VA i 

omvandlingsområden) i syfte av att ge beslutsstöd för berörda tjänstemän vid utredningar av 

dessa frågor. Resultatet från VeVa-verktyget ger en jämförelse mellan VA-systemen i dagens 

situation och de valda scenarierna i det studerade området med avseende på miljöpåverkan 

och ekonomi. 

 

VeVa utvecklades som ett verktyg för att göra miljöbedömningar av VA (vatten och avlopp) i 

omvandlingsområde i Stockholms län. Idén utgick från URWARE-modellen som utvecklats 

inom MISTRA-programmet Urban Water, för att VA-planerare/tjänstemän inom miljö, plan 

och VA-huvudman skulle få en förenklad tillämpning för att jämföra olika lösningar för VA i 

omvandlingsområden. VeVa gör substansflödesanalys för kväve (N), fosfor (P), biokemiskt 

syrebehov (BOD7) och kadmium (Cd) samt beräknar energianvändning i ett 

livscykelperspektiv. Dessutom beräknas kostnader för investering, drift och underhåll 

omräknat till årskostnad. Miljöaspekter och kostnader som beräknas i VeVa illustreras i  

Figur 1. 

 

 
Figur 1. Schematisk bild av de miljö- och kostnadsaspekter som studeras i VeVa-verktyget. 

 

Verktygets två delar har utvecklats i två etapper, i första etappen för att omfatta miljö- och 

energiaspekter (Kärrman m fl, 2008) och i etapp 2 för kostnader (Kärrman m fl, 2009). 

Verktygsutvecklingen skedde i samarbete mellan Värmdö kommun, Ecoloop AB, CIT Urban 

Water Management AB (nedan kallat Urban Water) och Stockholm Vatten AB med 

finansiellt stöd från miljöanslaget i Stockholms läns landsting. Viktiga delar av 

utvecklingsarbetet togs fram i två examensarbeten av Henrik Löfqvist, Umeå Universitet 
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(Löfqvist, 2006) och Åsa Erlandsson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Erlandsson, 2007). 

VeVa-verktyget finns tillgängligt på Urban Waters hemsida (version med både 

miljöbedömning och kostnadsberäkning utlagd i maj 2008):http://www.chalmers.se/cit/urban. 

 

Utöver ovan nämnda projekt har VeVa-verktyget tillämpats för att jämföra VA-scenarier i 

avrinningsområden och för hel kommun. VA-scenarierna kan bestå av kommunalt anslutna, 

gemensamhetssystem eller enskilda anläggningar alternativt en mix av dem. Denna version av 

VeVa har utvecklats och tillämpats i Sävjaåns avrinningsområde i Uppsalaregionen, och i 

Åbyåns avrinningsområde i Södertälje kommun. Studien i Sävjaåns avrinningsområde 

genomfördes som ett examensarbete av Caroline Holm från LTH/SLU och finansierades av 

Vattenmyndigheten Norra Östersjön samt Uppsala kommun (Holm, 2008). VeVa-verktyget 

har även tillämpats i Söderhamns skärgård och i Hamburgö i Tanums kommun (Kärrman & 

Erlandsson, 2008). Urban Water planerar vidare att utveckla nya versioner av VeVa-verktyget 

för användning i utvecklingsländer. I EU-projektet DIM-SUM (Innovative Decision Making 

for Sustainable Management in Developing Countries) beräknades och analyserades 

miljökonsekvenser av olika VA-system i avrinningsområden i Malaysia, Indien, Nepal och 

Indonesien. I DIM-SUM var Urban Water partner med ansvar för miljösystemanalys och här 

kom ett beräkningsverktyg som delvis utgick från VeVa att uppfylla detta. 

 

Parallellt med detta projekt pågår ytterligare två projekt som är relevanta för VeVa-verktyget. 

Ett projekt heter VeVa Våtkompost och kommer resultera i ytterligare ett scenario i VeVa där 

klosettvatten och latrin från slutna tankar i fritids- och omvandlingsområden komposteras och 

hygieniseras i en våtkompostanläggning. Projektet utförs på uppdrag av Norrtälje kommun 

som redan har en fungerande våtkompostanläggning och undersöker möjlig lokalisering för en 

till. Ett annat projekt är Kostnader för VA i omvandlingsområden – en handledning som 

kommer utfalla i en handledningsbok om kostnader för vatten- och avloppsrestaurering och 

nyanläggning. Dessa kostnader är avhängiga dels av geografisk plats i landet, dels av lokal 

topografi och denna handbok kommer kunna ge nyckeltal för några typområden i Sverige. 

 

Nuvarande version av VeVa-verktyget är begriplig för en tjänsteman som är utbildad inom 

miljöteknik, men personer som har laddat hem VeVa har erfarit att det är ett ganska 

omfattande arbete att sätta sig in i verktyget. Det finns därför stor potential att 

användaranpassa VeVa för att nå en bredare användargrupp. 

 

VeVa-verktyget 

Beroende på det studerade områdets karaktär och förutsättningar väljs scenarier (dvs 

tänkbara åtgärder för framtiden) för VA-lösningar i området. Bland de valbara scenarierna 

finns kommunalt, gemensamt och enskilt VA-system, exempel på enskilda VA-system är 

markbädd, fosforfälla, minireningsverk och infiltrationsanläggning. För de kommunala och 

gemensamma VA-systemen jämförs både LTA- och självfallsledningar. Gemensamt för alla 

VA-lösningar är att de inkluderar dricksvattenproduktion och distribution till fastigheten samt 

avledning av avloppsvatten och rening av avloppsvattnet (Figur 2). 



CIT Urban Water Management AB 

September 2009 
 

 
 

7 

 

 

Figur 2. Schematisk beskrivning av vilka delar av VA-systemet som studeras i VeVa. 

 

VeVa-verktyget är uppbyggt i Excel och består av ett antal flikar med information och 

beräkningar. Det studerade områdets förutsättningar med avseende på befintliga VA-system 

samt vilka scenarier som önskas jämföras för området, matas in/registreras under fliken 

Områdesdata (Figur 3), varefter verktyget beräknar områdets miljöpåverkan och kostnader 

för dagens situation och de valda scenarierna. Förutom den registrerade indata finns även en 

databas med nyckeltal som kan användas. Indata som registrerats kan justeras och nya 

beräkningar görs. Varje värde som används i beräkningarna har en referens vilket gör det lätt 

att spåra data (Figur 3). 

 
Figur 3. Fliken ”Områdesdata” i VeVa-verktyget. Här kan användaren gå in och studera eller ändra 

värdena som beräkningarna baseras på samt finna värdenas referenser. 

 

VeVa-verktyget kan för ett valt omvandlingsområde beräkna och ge underlag beträffande 

följande indikatorer: 
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 Utsläpp av kadmium till recipient 

 Kvalitet på restprodukter som uppkommer (slam, klosettvatten, urin etc) med 

avseende på fosfor, kväve och kadmium 

 Energianvändning i systemet (tillverkning av systemkomponenter, bygg och 

anläggning, drift av systemet, transporter, omhändertagande av restprodukter) 

 Investeringskostnader 

 Drifts- och underhållskostnader 

 

Indikatorerna kan också kombineras till nyckeltal såsom årskostnad per avskild återvunnen 

mängd närsalt och energianvändning per avskild återvunnen mängd närsalt. Resultat från 

VeVa illustreras i stapeldiagram under olika flikar i Excel dokumentet och i Figur 4 visas två 

exempel på resultat från VeVa. 

 

 
Figur 4. Exempel på resultat från beräkningar i VeVa-verktyget. Miljöpåverkan med avseende på 

fosfor till recipient för befintligt VA-system jämfört med scenarierna ses till vänster och årskostnaden 

för de valda scenarierna ses till höger i figuren. 

1.2 Målformulering, inriktning och avgränsning 

Syftet är att VeVa-verktyget skall komma till användning för val av systemlösning för VA i 

omvandlingsområden i Stockholms län för att ge underlag till miljömässigt bra beslut som 

också är kostnadseffektiva. Målet är att undersöka möjligheter att få det nya verktyget mer 

överskådligt och transparent, interaktivt och kommunikativt. 

1.3 Metod och genomförande 

För att utröna vad beställare och användare av VeVa upplevde behov av och såg en 

förbättringspotential i, gjordes en behovsanalys som första steg. En förvaltningsövergripande 

referensgrupp med representanter från plan, miljö och VA kopplades till projektet. 

Förvaltningsövergripande grupper med uppgift att planera för vatten och avloppshanteringen i 

kommunen är också den huvudsakliga målgruppen för projektet. I steg två, med stöd av 

behovsanalysen, gjordes sedan en utveckling av VeVa-verktyget och olika alternativ för 

koppling mellan olika programvaror utarbetades. Ett alternativ valdes inom ramen för detta 
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projekt. Verktygsutvecklingen för VeVa har utförts genom att applicera det valda alternativet 

på ett specifikt område med god kunskap om områdesdata som ett tredje steg. 

 

Projektets genomförande har bestått av följande aktiviteter: 

1. Behovsanalys tillsammans med referensgruppen där intervjuerna genomfördes under 

oktober-november 2008. Referensdeltagarnas behov och förväntningar på verktygs-

utvecklingen sammanställdes och planering för VeVa-verktygets utveckling utfördes. 

 

2. Verktygsutveckling av VeVa utfördes april-juni 2009 där flera alternativ har 

undersökts, bl a web-baserade lösningar och kopplingar till program som används av 

Sveriges kommuner och myndigheter. Målet har varit att göra verktyget mer 

användaranpassat samt att göra resultaten kommunicerbara för olika intressentgrupper 

t ex konsulter och tjänstemän inom miljö, plan och VA inkl fastighetsägare. 

 

3. Test av VeVa med länkning utfördes i maj 2009 för ett omvandlingsområde i Norrtälje. 

 

4. Referensgruppens slutgranskning av rapporten samt visning av möjlighet av länkning i 

VeVa ägde rum i mitten av september. Rapporten var referensgruppen tillhanda i 

början av september. Under referensgruppsmötet demonstrerades VeVa och 

deltagarnas synpunkter togs tillvara. 

 

5. Utifrån referensgruppens synpunkter justerades VeVa samt rapport vilket försiggick i 

september. 

 

6. Slutrapport från projektet färdigställdes och beskrivning av det slutgiltiga verktyget 

kommunicerades på Urban Waters hemsida då delar av kopplingen för VeVa görs hos 

användaren. Detta ägde rum i september. 
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2 BEHOVSANALYS FÖR VeVa 

Behovsanalysen syftade till att i en relativt öppen intervju med deltagare i referensgruppen 

från olika förvaltningar (plan, VA, och miljö) sammanställa gruppens problemställningar, 

arbetssätt, mål, behov och önskemål av stöd i samband med processen för åtgärdande av 

undermåliga avlopp i omvandlingsområden. Information från behovsanalysen användes sedan 

för att välja inriktning på verktygsutvecklingen. 

2.1 Referensgrupp 

En referensgrupp knöts till projektet som intervjudeltagare och granskare av resultat, 

bestående av representanter från en trolig användargrupp. Referensgruppen var följande: 

Lars Fladvad  Samhällsbyggnad, Värmdö kommun 

Eva Lehto  Affärsområde Vatten, Telge Nät AB 

Eva Mill  Plan, Ekerö kommun 

Staffan Olsson Miljö, Värmdö kommun 

Lennart Persson Miljö, Norrtälje kommun 

2.2 Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna gjordes ett enkelt underlag innefattande; 

- Information om projektet användaranpassning av VeVa-verktyget 

- Beskrivning av vad som ingår i VeVa-verktyget 

- Frågeformulär med fyra huvudfrågor och ett antal underliggande diskussionsfrågor 

 

Underlaget skickades i förväg till kommuntjänstemännen i referensgruppen och tid bokades 

för telefonintervjuer. Intervjuerna utfördes under oktober-november 2008, var intervju varade 

i en timma. Intervjufrågorna för behovsanalysen finns i Bilaga A. 

2.3 Sammanställning av intervjuer 

Arbetet i kommunen? 

Alla de tillfrågade kommunerna arbetar förvaltningsövergripande, mer eller mindre 

framgångsrikt. Till exempel nämndes att en av kommunerna är i startskedet med att ta fram en 

kommunal VA-plan och en av kommunerna har tagit fram en kommunal VA-plan med mål 

och strategier. 
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Knäckfrågor för ett fungerande arbete med åtgärder av omvandlingsområden 

Följande punkter togs upp som knäckfrågor för ett fungerande arbete: 

- Omvandlingsområden är problematiska eftersom de har låg prioritet, att ta fram planer 

för centralorterna är mera prioriterat. 

- Alla de tillfrågade kommunerna är överrens om att ett förvaltningsövergripande arbete 

är en förutsättning för ett fungerande arbete 

- En kommunal VA-strategi är ett bra sätt ta fram och beskriva kommunens 

gemensamma ståndpunkt 

- Det krävs tydliga roller (vem gör vad och varför) 

- Alla måste våga ta sin roll, trots att det innebär obekväma beslut 

- De boende måste ta sitt ansvar som verksamhetsutövare, för att komma dit krävs 

styrmedel (exempelvis piska/morot/information) 

o För att få de boende att koppla upp sig om kommunen drar fram ledning 

o För att på eget initiativ åtgärda sitt enskilda avlopp (områden som inte skall 

anslutas eller inte skall anslutas på många år) 

- Kunniga entreprenörer (för säkerställande av nya enskilda avlopp) 

 

Olika typer av tillämpade åtgärder nämndes: 

- Information på CD-rom och faktablad till vägföreningar och enskilda 

- Förslag på att göra tillstånd för enskilt avlopp 10-åriga, (förslaget godtogs dock ej av 

Länsstyrelsen) 

 

VeVa-resultaten som stöd 

Nedan nämnda punkter beskriver situationer då de tillfrågade önskar stöd/underlag för att 

förenkla processen: 

- Underlag som hjälp för tjänstemännen att vägleda nämnderna och för nämnderna att 

vägleda boende (vid obekväma beslut) 

- Utvärdera och följa upp olika åtgärdsstrategier (för att uppfylla kommande mål från t 

ex vattendirektivet) 

- Pedagogiskt underlag för att kommunicera till boende om; hur det ser ut idag och hur 

det kan bli om vi åtgärdar 

- Förvaltnings- och nämndövergripande arbete för att välja riktning på utbyggnad, 

prioritetsområden, snabbt eller långsamt 

 

Andra underlag som skulle kunna inkorporeras i verktyget 

- Dricksvattentillgång – enskilda brunnar 

- Markförhållanden – infiltrationsmöjligheter 

- Känsliga recipienter 

- Kunna studera alternativ med kommunal vattenförsörjning och lokal avloppslösning 

- Kommunala kostnader för intern kommunikation 

- Fastighetsägarens kostnader för extern kommunikation 
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Tänkbara användare av VeVa 

Beroende på hur långt kommunen kommit med sitt arbete varierar användaren: 

- Konsult i starten av processen 

- Kommunala tjänstemän i förvaltningsövergripande grupp i processen 

- Användaren skulle även kunna vara fastighetsägare i grupp som funderar på bästa 

åtgärd för ”sitt” område 

 

Önskemål om verktyget 

- Vill kunna jobba med hela kommunen och sedan zooma in på områden där man kan 

finjustera 

- Vill kunna studera scenarios på olika nivå, exempelvis tre scenarios på kommunal nivå 

och tre på lokal nivå 

- Önskar kommunikativa resultat gärna som kartbild. 

- Många av kommunerna börjar nu jobba med GIS, verktyget skulle kunna vara GIS-

baserat 

- Vore bra om kommunernas befintliga databaser i framtiden gick att koppla direkt till 

VeVa, ECOS och MiljöReda (de två handledningssystem som Sveriges kommuner 

använder) samt Statistiska centralbyråns (SCB) data om fastigheter, hushåll, faciliteter 

och avloppsstandard. 
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3 VERKTYGSUTVECKLING 

Syftet med verktygsutveckling av VeVa är att göra verktyget mer kommunikativt. Från 

önskemål om verktyget i behovsanalysen ges att flera efterlyser en koppling mellan VeVa-

verktyget och ett geografiskt informationssystem (GIS) alternativt med ett ärende-

hanteringsprogram såsom ECOS eller MiljöReda. I detta projekt har olika alternativ 

identifierats och analyserats med avseende på i) möjlighet till koppling till andra program, ii) 

hur många som kan tänkas efterlysa detta samt iii) ekonomi. 

3.1 Programvaror 

Det finns fler intressanta programvaror som VeVa skulle kunna kopplas till. 

MapInfo Professional (MapInfo) är ett program som används för att digitalisera, analysera 

samt åskådliggöra geografiskt bunden information. 

Solen är en applikation som kan användas i MapInfo för att göra enkla justeringar i 

information samt för att förenkla åskådliggörandet. Solen kan kopplas till ECOS för att 

förenkla hanteringen. 

ECOS är ett program för registrering och hantering av myndighetsärenden t ex tillsynsobjekt 

med avseende på svenskt miljö och hälsoskydd. Idag använder en stor del av Sveriges 

kommuner detta program. 

MiljöReda är på samma sätt som ECOS ett program för ärendehantering av kommunal 

miljöförvaltning. MiljöReda kan kopplas till programfamiljen GEOSECMA där 

kommunikation med MapInfo ingår. Även en stor del av de svenska kommunerna använder 

ärendehanteringsprogrammet MiljöReda. 

3.2 Alternativ till koppling 

Det finns olika alternativ för att göra VeVa mer användarvänligt. Viktigt att tänka på är att 

VeVa är ett beräkningsverktyg för att beräkna den totala miljöbelastningen samt ekonomin för 

ett valt område med bestämd systemgräns, dvs ingenting i VeVa är kopplat till koordinater 

utan endast till ett specifikt område. Detta gör kopplingen till ett geografiskt styrt program 

både lätt och svårt. Lätt på det sätt att det är ett helt område som är valt som system vilket är 

enkelt att markera, svårt på det sätt att fastigheter, befintlig VA-ledning och avloppslösning 

inom systemgränserna som används i beräkningarna inte markeras specifikt i GIS-

programmet. Nedan följer några alternativ hur VeVa kan kopplas till programvaror och 

databaser. 

Alternativ 1: GIS program web-baserat 

En viktig fråga är vilket GIS program som VeVa skulle kunna kopplas till. Solen används av 

många kommuner och denna koppling kan göras med hjälp av företaget Cartesia GIS AB som 

äger applikationen Solen. VeVa kan då göras webbaserat där administrationen kan skötas av 

Urban Water eller Cartesia. Användarna har sedan ett konto för att komma åt programmet och 
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göra beräkningar och analyser. För att kunna göra denna webbasering med koppling till Solen 

bör en kort- och långsiktig analys göras av marknad och användare för att finna den bästa 

lösningen. 

 

Det finns olika alternativ för denna koppling; dels envägs-koppling där information och 

resultat kan hämtas från VeVa-verktyget till visningsprogrammet Solen och visas i GIS-

programmet tillsammans med de kartor och lager som redan finns tillgängligt. Dels finns även 

en tvåvägs-koppling där information (antal fastigheter i området, befintlig VA-lösning etc) 

från valt område i GIS-programmet hämtas till VeVa (Områdesdata), beräkningar på 

miljöbelastning och ekonomi för valda scenarier görs för att sedan hämtas tillbaka till GIS-

programmet för att åskådliggöras tillsammans med tillgängliga kartor. Dessa kopplingar görs 

som nämnt ovan med Cartesia och kräver licens (personlig kommunikation, Kyrk, 2009). 

Alternativ 2: GIS länkning hos användare 

Det finns även möjlighet att göra en koppling mellan GIS-programmet på plats hos 

användaren vilket då kommer vara områdesspecifikt. Detta görs med hjälp av att länka 

information eller dokument från VeVa till en viss plats i kartan. Denna länk ligger som ett 

lager i kartan och kan hämtas av de som har tillgång till användarens system (t ex internt olika 

avdelningar på kommunen). Eftersom det är ett visst område som studeras och analyseras 

måste denna länkning göras om utifall systemgränserna ändras. Här krävs kunskap om de 

båda programmen för länkningen eller ett samarbete mellan GIS-avdelningsrepresentant och 

VeVa-kunnig person. 

Alternativ 3: ECOS och MiljöReda 

Ärendehanteringsprogrammen ECOS och MiljöReda innehåller mycket användbar 

information som efterfrågas i fliken Områdesdata (Figur 3) i VeVa-verktyget, såsom antal 

hushåll, befintlig VA-ledning och avloppslösning men även analysresultat från provtagning i 

recipienter och eventuellt brunnar i området. Dock finns oftast en koppling mellan dessa 

program och ett GIS-program vilket troligen gör koppling mellan VeVa och 

ärendehanteringsprogram överflödig, dvs det krävs endast en koppling mellan VeVa-

verktyget och GIS-programmet. 

Alternativ 4: Web-baserat (hemsida) 

Ett annat alternativ för verktygsutveckling är att web-basera VeVa dock utan stöd av kartor. 

Från en hemsida registreras indata, beräkningar utförs för valda scenarier och resultaten visas. 

Förslag på utförande är att användaren kan välja scenario som visas med ett flödesschema, 

vilket är ”klickbart” (Figur 5). När användaren klickar på en del av flödesschemat, t ex 

hushållet, kommer frågor om indata för antal hushåll i området, VA-standard, samt ledningar 

på fastigheten. Indata registreras och därefter kommer användaren tillbaka till flödesschemat 

och indata kan registreras på de övriga delarna i systemet. När all indata har registrerats kan 

användaren klicka på t ex ”Recipient” för att se beräknade resultat för utsläpp av närsalterna 

N och P, BOD7 samt tungmetallen Cd för de valda scenarierna. 
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Figur 5. "Flödesschema” där avloppsvattnet från hushållet renas i centralt avloppsreningsverk 

(ARV). Pekaren klickar på ”Recipient” och visar ett fönster med resultat för utsläpp för alla 

scenarierna. Även fönster med indata för hushållsspillvatten visas. Figuren är ett montage hur en 

webbsida skulle kunna se ut. 

 

Statistiska Centralbyrån (SCB) 

Från behovsanalysen önskas en eventuell koppling till statistiska centralbyrån för statistik 

över fastigheter, hushåll, faciliteter och avloppsstandard. Information som inhämtats av SCB 

är i mer övergripande skala än vad som ofta efterfrågas i VeVa. Till exempel när körningar 

görs över ett mindre omvandlingsområde är mer lokala data eftersökta. Statistiken hos SCB 

måste då skräddarsys vilket medför stora kostnader (Eriksson, 2009) samt kan endast en viss 

del av områdesdata inhämtas från denna statistik vilket gör kommunen till den bästa 

informationskällan idag. 

Valt alternativ inom ram för projektet 

Inom ramen för detta projekt har metodutvecklingen gjorts enligt alternativ 2, där resultat och 

information från VeVa länkas till Solen hos användaren. För att illustrera processen med 

länkningen har ett område valts för att tydliggöra förloppet. 

3.3 VeVa DEMO 

Metodutvecklingen gjordes i samarbete med Norrtälje kommun då de har en omfattande 

databas baserad i MapInfo samt applikationen Solen. För metodutveckling av VeVa 

applicerades verktyget på ett omvandlingsområde som anses vara ett problemområde med 

Utsläpp till recipient per boende 

Områdesdata – Hushåll och VA-standard 
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avseende på avlopp och ingår i kommunens Program för utveckling av kommunalt vatten och 

avlopp (VA Utveckling, Norrtälje kommun, 2008) som del av Utvecklingsområde 2010 

(Figur 6). Det valda området innefattar två omvandlingsområden (Figur 6). 

I det studerade området finns 400 fastigheter där alla har enskilt avlopp utom 3 st fastigheter 

som har en gemensamhetsanläggning. Av de enskilda avloppen har drygt 80 % sluten tank 

medan resterande i huvudsak har torra toalettlösningar dock råder det stor efterfrågan på att få 

installera vattentoalett. Området består till största del av fritidshus dock är knappt hälften 

permanenta. Vattenförsörjningen i området består av gemensamt vintervatten men också 

gemensamt sommarvatten och enskilda brunnar (VA Utveckling, Norrtälje kommun, 2008). 

De flesta fastigheter har enskilda BDT-avlopp och som i många fall är bristfälliga och inte 

dimensionerade för permanentboende. Några fastigheter har gemensamhetsanläggningar 

(markbäddar och infiltrationsanläggningar) för BDT-avloppet för 3-70 fastigheter (VA 

Utveckling, Norrtälje kommun, 2008). Avrinningen från omvandlingsområdena sker till en 

vik som enligt Översiktsplan för Norrtälje kommun är ett miljöstört vattenområde. 

Vattenomsättningen är begränsad vilket gör att den grunda trösklade havsviken är särskilt 

känslig för övergödning. 

 
Figur 6. Valda omvandlingsområden som ingår i Utvecklings-område 2010 för Norrtälje kommun där 

enskilda avlopp är markerade i kartan (Norrtälje kommuns databas). 
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Då syftet med detta projekt är att göra VeVa mer användarvänligt och inte att analysera olika 

VA-lösningar i detta område testades alla scenarier som finns tillgängligt i VeVa-verktyget 

idag (alla fastigheter fick samma VA-system i varje scenario): 

 Befintligt avlopp 

 Central produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten, både med självfall 

och LTA-ledning (Lätt Tryck Avlopp). 

 Gemensamhetslösning för VA i befintligt nät eller med LTA-ledning. 

 Enskilt vatten, avlopp till sluten tank och BDT till markbädd (MB), fosforfälla (P-

fälla) eller minireningsverk och efterpolering 

Det finns ett avloppsreningsverk (ARV) som skulle kunna ta emot avloppsvatten från 

ytterligare ca 280 pe men om hela det studerade området skall bli centralt anslutna kommer 

anslutningsantalet vara högre än avrinningsverket är dimensionerat för. Dessutom kan det 

finnas önskan om central anslutning från övriga områden i omgivningen. Detta kräver en VA-

ledning till det centrala ARV i Norrtälje stad, Lindholmen (Figur 7), där det idag finns 

kapacitet för en sådan anslutning. 

I Norrtälje kommun är ECOS och Solen kopplade samman vilket gör att områdesinformation 

som används i beräkningarna kan hämtas ur Solen, som i sin tur hämtar data från 

ärendehanteringsprogrammet ECOS. Det valda området markeras med en polygon i Solen 

vilket markerar de objekt som ligger inom det inritade området. Med hjälp av denna 

inringning av objekt kan sedan urval göras och statistik inhämtas om de inkluderade objekten; 

t ex antal hushåll i området, befintligt antal slamanläggningar av viss typ, befintlig VA-

ledningslängd, befintlig allmän VA-anläggning, vattenförsäljning etc. Dessa uppgifter 

används sedan i VeVa-verktyget under fliken Områdesdata för beräkning av miljöpåverkan 

och ekonomi. I Solen kan även föreslagna VA-ledningar läggas in som linjer och på samma 

sätt som ovan kan information inhämtas om valda objekt som t ex längd. När polygoner, linjer 

eller punkter läggs in i Solen kopplas dessa till den karta som finns som underlag, detta ge de 

utritade objekten ytor, längder eller koordinater i valt referenssystem, t ex m
2
, m respektive 

koordinatsystemet SWEREF 99. De utritade objekten läggs i ett eller flera lager som sedan 

kan hämtas av de konton som är kopplade till Solen inom kommunen (de olika 

förvaltningarna inom kommunen har ofta olika rättigheter till kartor och information i Solen). 

Till exempel kan ett lager bestå av ett scenario med projekterad VA-ledning, placering av 

eventuell reningsanläggning samt transportvägar, alternativt kan ett lager bestå av projekterad 

VA-ledning för alla scenarier och sedan ett lager med eventuella reningsanläggningar etc. 
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Norrtälje 

stad 

Lindholmen ARV 

 

 

Figur 7. Föreslagen VA-ledning mellan valt område och Norrtäljes centrala avloppsreningsverk 

Lindholmen. 

När all områdesdata registrerats i VeVa-verktyget och beräkningar gjorts med avseende på 

miljöbelastning och kostnader för de olika scenarierna kan resultaten kopplas till Solen. Detta 

måste dock göras på plats hos användaren (GIS-avdelningen). Resultaten från VeVa sparas 

som dokument och länkas till Solen. Förutom dokument kan också foton och webbadresser  

(t ex VeVa-verktyget på Urban Waters hemsida) länkas till koordinater i kartan. Eftersom 

resultatet gäller för ett valt område (beroende på systemgräns) och inte en specifik koordinat 

är placeringen på länken inte bestämd men kan till exempel länkas någonstans i det studerade 

området alternativt ”utflödespunkten”: ARV, recipient eller liknande. Alla länkar som finns i 

ett område ligger som ett eget lager och dessa måste markeras i Solen för att de ska visas på 

kartan. I Figur 8 visas länksymbolen (gul blixt,   ) kopplad till information (attribut), om 

platsen/objektet. Exempel på information är områdesdata som används i beräkningarna: antal 

anslutna till ARV, tillflöde till recipienten eller annan information som är områdesspecifik, så 

som analysresultat från provtagning. När resultaten för scenarierna länkas till geografiska 

platser är det fördel att även länka ”flödesschema” över de beräknade scenarierna för att få en 

bättre helhetsbild. I Figur 8 visas ”flödesschema” för scenariot där avloppsvattnet renas i 

centralt avloppsreningsverk (ARV). Länken kan ställas in beroende på hur användaren önskar 

ARV 
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att resultatet visas. Figur 9 och 10 visar alternativ där valda resultat för scenarierna visas i 

kartan. 

Varje diagram i kartan kopplas till en länk och användaren väljer vilket resultat som visas i 

bilden. Alla resultat samt flödesscheman för scenarierna länkas till en koordinat och visas som 

en lista i en kolumn till vänster i programmet Solen. Miljöbelastningen bedöms för mängd 

närsalter till recipient (kväve, N, och fosfor, P), organiskt material (biologiskt syrebehov, 

BOD7) samt tungmetaller (kadmium, Cd). Årskostnaden inkluderar kapitalkostnad; tillstånd, 

projektering, besiktning och entreprenad, samt drift och underhåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Länken visar flödesschema för valt scenario: avloppsvatten till centralt ARV samt föreslagen 

VA-ledning i området samt till det centrala ARV: Lindholmen. 
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Figur 10. Länken i kartan visar N, P, BOD7 och Cd som slutligen hamnar i recipienten för de olika 

scenarierna. 

 

 

Figur 11. Länken i kartan visar årskostnaden för de olika scenarierna, dvs kapitalkostnad, drift och 

underhåll uträknad över produkternas livslängd. 

Årskostnad per boende 

Utsläpp till recipient per boende 
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4 DISKUSSION 

Behovsanalysen utfördes som ett första steg för att utreda vilka önskemål om 

verktygsutveckling som finns hos nuvarande och potentiella användare av VeVa. 

Verktygsutvecklingen i detta projekt jämförs här med resultaten från behovsanalysen, 

speciellt referensgruppens önskemål om verktyget. 

Från behovsanalysen framförs önskemål om VeVa-verktyget där en tydlig trend kan urskiljas, 

flertalet önskar koppling till GIS-baserade program och eventuell koppling till 

ärendehanteringsprogram. Målet att resultatet är kommunikativt till såväl politiker som 

fastighetsägare är av stor vikt. I detta projekt har flera alternativ till verktygsutvecklingen 

utifrån behovsanalysen utarbetats dock valdes alternativet med en länkning mellan GIS och 

VeVa-resultat hos användaren då detta kunde göras inom ramen för detta projekt. De övriga 

lösningarna kräver mer utredning hur verktygsutvecklingen bör fortlöpa. 

Deltagarna i referensgruppen önskade att kunna göra scenarios för hela kommunen och sedan 

zooma in på områden där användaren kan finjustera med mer lokala data. I VeVa utgår 

beräkningarna från områdesdata och det studerade området kan vara ett omvandlingsområde, 

ett avrinningsområde eller en kommun. Indata i VeVa-beräkningarna kan länkas som ett 

dokument för att enkelt kunna spåra beräkningarna. Länkar ligger som ett lager som måste 

göras synlig. Därefter kan användaren zooma in på områden och sedan gå in i VeVa och göra 

finjusteringar. Efter ändringar i områdesdata måste resultaten sparas och länkas om. Detta gör 

detta till ett relativt oflexibelt system. 

Kommunikativa resultat med kartbild samt koppling till GIS önskades och erhålles med 

länkning mellan VeVa-resultat och GIS program som illustrerats i detta projekt. Det GIS-

baserade programmet som användes i detta projekt var Solen som används av många 

kommuner dock är VeVa Excel-baserat vilket gör det lätt att koppla till de flesta program. 

Länkarna kan läggas som ett lager i GIS-programmet så alla eller vissa berörda användare på 

kommunen eller förvaltningen kan komma åt resultatet. 

Kommunernas befintliga databaser och ärendehanteringsprogram innehåller en stor del 

information som kan användas som indata till beräkningar i VeVa och en koppling mellan 

dessa två är önskvärd. Dock fås denna förbindelse om VeVa kopplas till GIS, dvs den data 

som inhämtas från GIS-programmet och används i VeVa beräkningarna kommer 

ursprungligen ifrån ett ärendehanteringsprogram eller liknande databas. Förutom 

ärendehanteringsprogram nämns även SCB:s databas vilket skulle vara tänkvärt om det 

studerade området är t ex en hel kommun. På mer lokal nivå, t ex ett omvandlingsområde 

krävs mer specifika data för att behålla en hög noggrannhet i resultaten. Statistiken hos SCB 

måste då skräddarsys vilket medför stora kostnader samt kan endast en viss del av 

områdesdata inhämtas från denna statistik vilket gör kommunen till den bästa 

informationskällan idag. 
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5 SLUTSATSER 

Målet i detta projekt var att undersöka möjligheter att få det nya verktyget mer överskådligt 

och transparent, interaktivt och kommunikativt. Alternativen som utarbetades var: 

 GIS-koppling där man via antingen en två- eller envägskoppling kan hämta indata och 

lämna resultat respektive endast lämna resultat till ett GIS-program 

 GIS-länkning där analysens indata och resultat från VeVa kan länkas till en viss punkt 

i en GIS-karta 

 ECOS/MiljöReda-koppling där information om omvandlingsområdet skulle kunna 

hämtas till VeVa 

 Web-baserat där registrering av indata, beräkning och resultat visas på en VeVa-

hemsida 

Efter behovsanalysen med referensgruppen smalnade önskemål om verktygsutvecklingen ner 

till en tydligare efterfrågan om GIS-koppling och att lättare kunna använda VeVa mot 

kommunernas ärendehanteringsprogram såsom ECOS och MiljöReda. 

Inom ramen för detta projekt valdes alternativet där VeVa länkades till GIS hos användaren 

då de övriga alternativen kräver en större investering och en eventuell omarbetning av VeVa 

än det fanns tillgång i detta projekt. 

Alternativet där indata och resultat från VeVa länkas till ett GIS-baserat program ger mer 

transparenta och kommunikativa analyser då man i kartan kan markera de VA-system som 

analysen bygger på, vilka indata som använts och samtidigt se resultatet vilket VA-system 

som är mest lämpat för omvandlingsområdet med avseende på miljökonsekvenser och 

kostnad. 

6 FORTSATT ARBETE 

Det är oklart hur stor användningen av VeVa är i kommunerna men uppfattningen är att det 

fortfarande finns osäkerheter hur VeVa skulle kunna användas i kommunens VA-planering. 

När kommunerna efterfrågar VeVa-tillämpningar önskar tjänstemännen att analysen utförs av 

en konsult från Urban Water. Från slutmötet med referensgruppen diskuterades önskemål om 

en handbok där kommunal VA-planering beskrivs och hur VeVa används som ett 

komplement i processen. Det fördes även diskussioner hur VeVa skulle kunna fungera som 

databas för spill- och dagvatten där kommuner skulle kunna rapportera in data samt hämta 

nyckelvärden samt statistik. 
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BILAGA A: Behovsanalys 

 

1. Om den tillfrågade 

- Vad är Din roll i kommunens arbete med VA-frågor i omvandlingsområden? 

 

2. Hur arbetar Din kommun gällande VA i omvandlingsområden?  

- Vilka styrkor och svagheter finns med det arbetssätt som bedrivs i Din kommun 

gällande VA i omvandlingsområden? (Vem gör vad?) 

- Vilka är knäckfrågorna för ett väl fungerande arbete?  

o Kan Du formulera kritiska frågor eller framgångsfaktorer? 

o Kan Du beskriva en målbild för hur ett fungerande arbete ser ut? 

- Vilka aktörer är viktiga gällande VA i omvandlingsområden? 

 

3. VeVa-resultaten som diskussionsunderlag/utredning 

- Till vad vill Din kommun/Du använda miljö- och kostnadsunderlag (eller andra 

underlag)? Vem är målgrupp? Du/ Någon annan inom kommunen/ Politiker/ Boende/ 

Annan? 

- Idag beräknas miljöpåverkan och ekonomi, är det vad kommunen/Du behöver? 

 

4. Verktyget VeVa 

- Är det viktigt att programvaran är det är en billig? Är Excel ett bra alternativ? Har Du 

förslag på annan programvara? 

- Hur skulle Din kommun/Du vilja använda verktyget?  

o Ex. sitta i en förvaltningsövergripande grupp och modellera/laborera?  

o Ex. köpa beräknandet av konsult men förvaltningsövergripande kunna laborera 

med olika indata?  

o Är det viktigt att hela verktyget är lättöverskådligt eller är det resultaten och 

dess indata som skall vara lättöverskådlig? 

- Hur skulle verktygets design se ut (hur bör det se ut på skärmen)?  

o Ex klicka på ikoner för att önska scenarios och klicka på (i) för att få upp 

information om olika indata?  

o Ex att bli guidad genom en ”körning” genom att frågor besvaras (likt ett 

installationsprogram) eller som idag ”ett formulär” där man fyller i tomma 

luckor.  

o Eller är det ointressant bara du får kommunicerbara resultat? 
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SAMMANFATTNING 

I Stockholms län liksom i övriga landet finns många undermåliga enskilda avlopp vilka inte uppfyller 

lagens krav och därför orsakar miljö- och hälsoskyddsproblem pga utsläpp av otillräckligt eller alls 

inte renat avloppsvatten. Denna rapport belyser hur kommuner och andra samhällsaktörer kan agera 

för att åtgärda alla undermåliga avlopp inom en rimlig tid. Utgångspunkten är att det finns tre olika 

typer av styrmedel; administrativa, tekniska och kommunikativa. Administrativa styrmedel kan vara i 

form av lagstiftning och tekniska styrmedel kan vara handböcker och tillgång till olika typer av 

effektiva VA-system. Dock sker åtgärdstakten långsamt och konflikter med boende vid 

åtgärdsplanering är inte ovanligt. Det finns också ofta svårigheter med kommunikation både inom 

kommunen och relativt de boende. Detta tyder på att det finns en stor potential till effektivisering av 

kommunernas arbete i att nyttja kommunikativa styrmedel tillsammans med lagkrav och teknisk 

vägledning. 

Målsättningarna med detta projekt var att utveckla kommunernas kommunikativa styrmedel genom 

att 1) Göra en nulägesbeskrivning av; vilka kommunikativa styrmedel som tillämpats av olika 

kommuner gällande åtgärder av undermåliga enskilda avlopp, vad som görs i angränsande projekt 

och vilka tänkbara kommunikativa styrmedel som finns att tillgå, 2) Föreslå en 

kommunikationsstrategi, som skall tjäna som stöd för hur kommuner i Stockholms län med hjälp 

kommunikativa styrmedel kan skynda på åtgärdandet av enskilda avlopp. 

Nulägesbeskrivningen baserad på studier i 11 kommuner visade att tillsynsarbetet utförs på mer eller 

mindre samma sätt i alla kommuner, här beskrivs arbetet i fem faser:  

1. Prioritering mellan områden, 2. Information till boende i prioriterade områden, 3. Inventering av 

utvalt område, 4. Återkoppling med resultat från inventeringen och ev. föreläggande, 5. Uppföljning 

Från intervjuerna i de 11 kommunerna listades lyckade kommunikationsinsatser för att påskynda 

åtgärdandet av enskilda avlopp. Dessa kunde sammanfattas som: Kommunövergripande 

arbete/politisk förankring, Ökad påtryckning t ex genom att skriva in avloppsstatus i fastighetsboken, 

Informationsspridning via mäklare, entreprenörer, bra broschyrer, annonser etc, Medvetenhet och 

motivation 

Rapporten ger förslag på en kommunikationsstrategi som innehåller följande delar: 

Kommunikationsmål inriktade på intresse, kunskap, intentioner och normer, Beteendeinriktade 

kommunikationsmål, Myndighetsinitierad kommunikation, Förmedlare av information, 

Efterfrågestyrd kommunikation, Sambandet mellan målgrupp, beteendemål och kanaler/aktiviteter 

samt förslag på en Aktivitetsplan. 
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FÖRORD 

Denna rapport slutrapporterar projektet ’Kommunikation som medel för åtgärdande av 

undermåliga avlopp’ RTN 2008-0337. Vilket är delfinansierat av Miljöanslaget, Stockholms 

läns landsting.  

I projektgruppen har följande personer medverkat:  

Erik Kärrman  CIT Urban Water Management AB 

Åsa Erlandsson Ecoloop AB 

Lars Palm   Högskolan i Halmstad 

Staffan Olsson Bygg- och miljökontoret, Värmdö kommun 

Stefan Jonsson Miljökontoret, Södertälje kommun 

Marika Palmér Rivera Kontaktperson för Avloppsguiden  

Lennart Persson Kontaktperson för Naturvårdsverkets projekt ’Rena Avlopp’ 

Mats Johansson Verna Ekologi AB   

 

Projektgruppen tackar finansiärer och deltagare vid workshops, som anordnades inom 

ramen för projektet.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I Stockholms län liksom i övriga landet finns många undermåliga enskilda avlopp vilka inte uppfyller 

lagens krav och därför orsakar miljö- och hälsoskyddsproblem pga utsläpp av otillräckligt eller alls 

inte renat avloppsvatten. Östersjön som är recipient för Stockholms läns kommuner lider av 

övergödningsproblematik och enskilda avlopp står för en relativt stor del av belastningen. 

Kommunerna har ett ansvar för att all VA-försörjning i kommunen, både allmänna och enskilda 

anläggningar, uppfyller lagens krav och ska styra utvecklingen så att såväl lagstiftningen följs och 

kommunala miljömål uppfylls.  

Det finns olika alternativa åtgärder; utbyggnad av det kommunala systemet; gemensamhetssystem 

eller uppgradering av enskilda avloppslösningar. Närheten till centralorten, avstånden mellan 

hustomterna och geologiska förutsättningar inverkar på vilka åtgärdsalternativ som är möjliga för ett 

omvandlingsområde. Dessutom har den kommunala översiktsplaneringen stor inverkan på framtida 

områdesstrukturer, huruvida de skall ombildas till åretruntområden, avses tillväxa eller bibehålla 

karaktären som fritidshusområden. Detta påverkar valet av VA-system. Under de senaste åren har i 

många kommuner stort fokus lagts på att få till stånd ett förvaltningsövergripande arbete, med målet 

att uppnå en gemensam ståndpunkt för hantering av vatten och avlopp. Ett fungerande 

förvaltningsövergripande arbete är en förutsättning för att åtgärder skall kunna vidtas, men det är 

inte den enda. I slutändan är det de boende som är verksamhetsutövare gällande enskilda avlopp 

och för att nå ut till enskilda medborgare så att de känner sig delaktiga och ansvariga krävs ’piskor’, 

’morötter’ och ’effektiv kommunikation’ (Johansson, 2008). 

Med lagkrav dvs med ’piskan’ kan kommunen tvinga boende att åtgärda sina avlopp. Detta är dels 

förenat med obekväma politiska beslut då kostnaden för de boende ofta är oväntad och kan relativt 

sett bli stor. Dessutom är det traditionella sättet med krav och förelägganden utifrån miljöbalken 

förenade med mycket formalia och administration vilket gör det till en långsam metod för att åtgärda 

problemen om det finns många dåliga avlopp.  

Med erfarenheter från Lokala investeringsprogrammet (LIP) vet vi att om man kan ge incitament dvs 

’morötter’ i form av t ex ökad byggrätt eller ekonomiska fördelar så underlättar detta möjligheterna 

att få fastighetsägare att bygga om sitt avlopp (NV, 2005). Ökad byggrätt fungerar enbart kopplat till 

planförändringar och bygglovshantering vilket berör ett mindre antal fastigheter per år och några 

riktade ekonomiska bidrag av den typ som finns på andra områden och i andra länder finns inte i 

Sverige idag. Under 2009 har öppnats möjligheten att få s k ROT-avdrag eller HUT-avdrag också för 

åtgärdande av sitt avlopp om det görs på den egna tomten.  

I både Södertälje kommun med mer än 5 000 enskilda avlopp och Värmdö kommun med över 15 000 

enskilda avlopp gäller att den allra största andelen enskilda avlopp inte uppfyller lagens krav. 

Södertälje och Värmdö kommuner har båda under många år aktivt arbetat med att inventera och 

förelägga husägare med undermåliga avlopp, men har trots stora insatser svårt att lösa VA-

problemen inom en rimlig tid. Beräknat utifrån dagens arbetstakt kan det komma att dröja mer än 30 

år innan man löst problemen, vilket ses som orimligt lång tid (RTK, 2003).  
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Hur ska kommunen och andra samhällsaktörer göra för att åtgärda alla undermåliga avlopp inom en 

rimlig tid? Enligt Palm finns det tre olika typer av styrmedel; administrativa, tekniska och 

kommunikativa (Palm, 2006). I frågan om åtgärder för enskilda avlopp finns, administrativa styrmedel 

i form av lagstiftning, och tekniska styrmedel igenom handböcker och tillgång till olika typer av 

effektiva VA-system. Dock sker åtgärdstakten långsamt och konflikter med boende vid 

åtgärdsplanering är inte ovanligt. Ett exempel på problematik är då kommunen i ett område dragit 

fram kommunal ledning, de boende betalar den obligatoriska anslutningsavgiften men ändå avstår 

att koppla upp sig. Det finns också ofta svårigheter med kommunikation både inom kommunen och 

relativt de boende (KSL, 2004). Detta tyder på att det finns en stor potential till effektivisering av 

kommunernas arbete i att nyttja kommunikativa styrmedel tillsammans med lagkrav och teknisk 

vägledning. 

1.2 Målformulering och avgränsning 

Målsättningarna med detta projekt var att utveckla kommunernas kommunikativa styrmedel:  

2) Göra en nulägesbeskrivning av; vilka kommunikativa styrmedel som tillämpats av olika 
kommuner gällande åtgärder av undermåliga enskilda avlopp, vad som görs i angränsande 
projekt och vilka tänkbara kommunikativa styrmedel som finns att tillgå. 

3) Föreslå en kommunikationsstrategi, som skall tjäna som stöd för hur kommuner i Stockholms 
län med hjälp kommunikativa styrmedel kan skynda på åtgärdandet av enskilda avlopp. 

 
Nulägesbeskrivningens omfattning begränsas till 11 kommuner, där tjänstemän från miljökontoren 

intervjuats.  

1.3 Metod och genomförande 

Utgångspunkten för det arbete som bedrivs i projektet baseras på kommunikationsplanering på 

vetenskaplig grund (Palm, 2006). Projektet utgörs av:  

• Nulägesbeskrivning – Sammanställning av svenska kommuners kommunikativa angreppssätt 
att få boende att åtgärda undermåliga avlopp, nulägesbeskrivningen togs fram genom 
telefonintervjuer 

• Omvärldsanalys – Översikt över användbara kommunikativa styrmedel samt exempel på hur 
kommunikativa styrmedel används i andra branscher samordnade med andra styrmedel 

• Koncept på kommunikationsstrategi - Workshops med representanter från kommuner i 
Stockholms län; Avloppsguiden, Naturvårdsverkets callcenter-projekt ”Rena avlopp”. 
Framarbetande av en kommunikationsmodell för hur kommunikativa styrmedel samordnade 
med varandra och med andra styrmedel kan tillämpas av kommuner på det aktuella 
problemet. 

 

1.3.1 Nulägesanalys/Intervjuer 

Under våren 2009 genomfördes telefonintervjuer med tjänstemän från miljökontoret från 11 svenska 

kommuner, med tyngdpunkt på Stockholms län. Syftet var att sammanställa olika kommuners 

arbetssätt med att åtgärda enskilda avlopp, med fokus på tillsyn av enskilda avlopp. 
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Kommunerna som intervjuas i Stockholms län valdes utifrån att de hade enskilda avlopp och genom 

att de var nåbara vid de tillfällen rundringningen utförds. Kommunerna utanför Stockholms län som 

intervjuades valdes främst utifrån redan etablerade nätverk och genom att i litteraturen vara 

omnämnda för ’goda exempel’.  

I telefonintervjun ställdes öppna frågor kring:  

1. Allmänt hur kommunen arbetar med undermåliga avlopp; 
� Hur många enskilda avlopp som finns i kommunen 
� Vilken typ av uppgifter som finns om avloppen 
� Om och hur förvaltningsövergripande arbete bedrivs i kommunen 
� Strategi för utbyggnad av kommunalt VA 
� Strategi för undermåliga avlopp i klusterområden/omvandlingsområden 
� Strategi för undermåliga avlopp som ligger solitärt 

2. Vilka steg som görs inom ramen för tillsyn 
� Ex allmänt utskick; möte i samfällighet; inventering på fastighet; utskick av beslut; 

utskick av påminnelse; föreläggande 

3. Övriga kommunikativa åtgärder som görs i kommunen 
� Politisk förankring, uppföljning 
� Sätt att öka/tydliggöra kraven 
� Prioritering av åtgärder 
� Sätt att bättra spridningen av kommunikation 
� Saker som ökat medvetenheten och drivet att åtgärda 

 

Vid telefonintervjun ombads kommunerna även skicka de informationsbrev/broschyrer som vid 

tillsynsförfarandet skickas till boende.  

1.3.2 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen genomförs i form av en litteraturstudie och sammanställning av tidigare forskning 

och tillämpning inom området kommunikation.  

1.3.3 Workshops 

I februari 2009 träffades projektgruppen inklusive medverkande experter för en första workshop. 

Syftet med workshopen var att diskutera nuläget; vilka kommunikativa åtgärder som görs i olika 

kommuner idag (kap 4) samt omvärlden; vetenskaplig teori kring kommunikation och vad som görs i 

andra branscher (kap 5). Utifrån diskussionen i workshop 1 kunde sedan ett koncept till 

kommunikationsstrategi arbetas fram.   

 

Den 1 juni 2009 hölls en andra workshop med medverkande från projektgruppen och med 

tjänstemän från miljökontor i Stockholms läns kommuner. Syftet att diskutera resultaten från den då 

färdigställda nulägesbeskrivningen samt att diskutera en konceptuell kommunikationsstrategi för 

miljökontorens arbete med enskilda avlopp. Utifrån synpunkter från workshop 2 har sedan 

kommunikationsstrategin (kap 6) reviderats.  
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I Bilaga 2 redovisas medverkande på workshop 1 och workshop 2.  

1.4 Angränsande projekt 

Detta projekt kommer nyttja de synergieffekter som samarbete med de parallellt startade 

utvecklingsprojekten om små avlopp och kommunikation/information som Naturvårdsverket  

respektive Avloppsguiden startar upp.  

Naturvårdsverkets projekt ’Rena avlopp’ syftar till att testa en ny kommunikationsväg i form av 

telefonrådgivning, idén är hämtad från hur man idag arbetar med energirådgivning,. I NV-projektet 

avses att under 2009 prova telefonrådgivning i 3 kommuner. Projektet slutfördes och 

avrapporterades under 2009, (Bengtsson och Lewander, 2009).  

Avloppsguiden kommer under vintern dels utveckla de ’öppna fastighetsägarsidorna’ på webbplatsen 

www.avloppsguiden.se och dels ta fram ett informationsmaterial om vilka lagar och regler som gäller 

små avlopp riktat till fastighetsägare (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2009). Inom 

avloppsguidens aktiviteter kommer samverkan ske med konsumentverket och konsumentvägledare 

och en fokusgrupp bestående av fastighetsägare ska involveras. Genom att samordna detta projekt 

med de två ovannämnda undviks dubbelarbete, resurser samutnyttjas och andra synergier 

identifieras. 

2 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen sammanställer hur olika kommuner arbetar idag, med fokus på kommunikativa 

åtgärder. Följande kapitel redogör för resultaten från utförda telefonintervjuer, i Bilaga 1 redovisas 

sammanställningen av intervjuerna i tabellform.   

2.1 Allmänt om hur kommunen arbetar med undermåliga avlopp 

Antalet enskilda avlopp i de intervjuade kommunerna varierar mellan omkring 250 och ca 15 000 st. 
Detta innebär givetvis olika stort kommunalt fokus på enskilda avlopp och därmed olika tilldelning av 
resurser. Den tillgängliga informationen om avloppen varierar likaså. De kommuner med få enskilda 
avlopp har i större grad inventerat och karterat samtliga avlopp, medan kommunerna med flera 
tusen avlopp inte hunnit insamla information om alla avloppens status.  

Av de tillfrågade kommunerna har flertalet ett väl fungerande förvaltningsövergripande arbete och 
en god politisk förankring. Dock efterfrågas på flera håll en kommunal VA-strategi som stöd för 
inriktning och därmed hur de bäst åtgärdas och när. Problem med olika budskap omnämndes; att 
kommunen tidigare gått ut med att ett område ska få kommunalt VA, när så inte skett på flertalet år 
gick miljökontoret ut och förelade om åtgärder vilket resulterade i stor irritation från de boende.  

Majoriteten av kommunerna planerar för utbyggnad av det kommunala nätet. Utbyggnad görs 
nästan enbart i områden med högt bebyggelsetryck. I de flesta kommuner handlar det om 
kommunalägda nät men Upplands Väsby ger exempel på hur samfälligheter tillåts bygga ut för sitt 
område som sedan kopplas på det kommunala nätet. Den många gånger långsamma 
utbyggnadstakten omnämns i intervjuerna som ett stort problem att förhålla sig till. En kommun 
nämner att avlopp som avses anslutas i en tioårsperiod inte föreläggs, en annan kommun nämner att 
alla undermåliga avlopp föreläggs, även om de inom några år ska få kommunal anslutning.  



Kommunikation som medel för åtgärdande av undermåliga avlopp 

November 2009 
 

 
 

11 

Klusterområden som inte ligger inom utbyggnadsplan hanteras antingen inte alls (i väntan på 
kommunalt inriktningsbeslut), med tillsynsförfarande och därmed nya enskilda avlopp eller i vissa fall 
genom gemensamhetssystem. Ekerö ger exempel på ’väntan på inriktningsbeslut’. Det finns mellan 
20-30 områden med behov av åtgärd på Ekerö, trots att dessa sannolikt utgör mera problem än 
solitärt liggande fastigheter lägger miljökontoret tiden för tillsyn på de solitära hushållen. Många av 
de tillfrågade kommunerna har vid något tillfälle lobbat för gemensamhetssystem i klusterområden. 
Responsen från de boende har dock i flertalet fall varit låg, problemen som beskrivs är; Boende sällan 
intresserade; Svårt att få förvaltningar att driva frågan; Kräver engagemang från flera förvaltningar 
och politisk förankring. En kommun som lyckats med implementering av gemensamhetssystem är 
Norrköping, framgången förklaras med att kommunen utvecklat en metodik för att hantera denna 
typ av ärenden genom kommunalt finansierad ’VA-rådgivning’. En konsult i samverkan med några 
boende från ett specifikt område jobbar fram förslag på hur VA-frågan för området skulle kunna 
lösas.  

De flesta av de tillfrågade kommunerna utövar både tillståndsprövning och tillsyn på enskilda avlopp, 
antalet tillståndsprövning varierar från kommun till kommun från 30 st per år till 150 st per år. Takten 
för tillsyn varierar likaså, några av kommunerna har inte resurser att alls utöva tillsyn medan de som 
utövar tillsyn har en takt på allt mellan 30 st per år till 500 st/år.  

2.2 Kommunernas tillvägagångssätt att utöva tillsyn   

Kommunernas metoder för att utöva tillsyn har vuxit fram ur år av den egna kommunens- och andra 
kommuners lärdomar, medgångar och motgångar i arbetet. Tillsynsarbetet utförs på mer eller 
mindre samma sätt i alla kommuner, här beskrivs arbetet i fem faser:  

1. Prioritering mellan områden 

I ett första steg bestäms vilket/vilka områden i kommunen som skall prioriteras. Gamla inventeringar 
och kunskap från bygglov och klagomål ligger ofta till grund.  

2. Information till boende i prioriterade områden 

Nästa steg innebär genomgående någon form av utskick. Ex:  

� Allmänt infoutskick om att gällande område är prioriterat och kommer att ses över 

� Allmänt infoutskick med om att inventering kommer att göras samt en enkät om det egna 
avloppet  

� Allmänt infoutskick med enkät om det egna avloppet och inbjudan till möte  

� Allmänt infoutskick med enkät och provflaska för kloridtest i dricksvatten 

� I Upplands Väsby där inventering av alla avlopp redan utförts och informationen inlagts i 
ärendesystem görs personliga utskick till boende med föreläggande om att inkomma med 
uppgifter om fastighetens avlopp.  

3. Inventering av utvalt område 

Nästa steg innebär för de flesta kommunerna inventering och utvärdering av inventeringen. I 
Norrköping hålls emellertid ett informationsmöte för det gällande området innan inventeringen drar 
igång.  

� Inventeringen sker vanligen av miljöinspektörerna, fördelar med att använda studenter 
omtalades under workshop 1 – de anses utge ett mindre hot än en miljöinspektör. En 
nackdel som i lyftes fram under intervjuerna var svårigheten för miljöinspektören att sedan 
kunna ta beslut utan att varit på plats.  
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� Flera kommuner lyfte även fram problematiken med för stora inventeringsprojekt, då fler 
avlopp inventerats än vad kommunens resurser räckt till att följa upp, detta har i vissa fall 
resulterat i dubbelarbete då avloppen efter något år måste inventeras igen, och i andra fall i 
att processen helt avstannar i brist på resurser.   

4. Återkoppling med resultat från inventeringen och ev. föreläggande 

Därefter skickas personliga brev med uppgifter från inventeringen och i de fall avloppen kräver 
åtgärd en pålaga i form av uppmaning eller föreläggande. En tidsfrist anges för när olika aktiviteter 
ska vara utförda, i vissa fall anges en tidsfrist då tillståndsansökan ska vara inlämnad, i andra fall 
anges en tidsfrist då avloppet skall vara åtgärdat.  

� Vissa kommuner förespråkar pålagor i form av uppmaning då det gör fastighetsägarna 
mindre jagade och därmed mera vänligt inställda att åtgärda.  

� Andra kommuner förespråkar pålagor i form av föreläggande för att tydligt visa vad som 
gäller och för att slippa skicka en massa påminnelser. Upplands Väsby kommun förordade 
uppdelade föreläggande; först föreläggande om inlämning av uppgifter; sedan föreläggande 
om inskickande av förslag på åtgärd sedan föreläggande om åtgärdande. Beroende på 
formuleringen av föreläggandet kan överklaganden bli komplicerade, genom att ’förbjuda 
utsläpp av avloppsvatten’ håller man sig bäst till lagen.   

� I vissa kommuner tas en avgift ut för inventeringen, Värmdö fakturerar idag 2 timmar och 
höjer vid årsskiftet 2009-2010 till 3 timmar per avlopp.  

5. Uppföljning 

I en av de intervjuade kommunerna, Norrköping, hålls sedan ett uppföljningsmöte där information 
delges till alla i området om hur många avlopp som var undermåliga respektive bra.  

2.3  Andra åtgärder/aktiviteter som kommunerna framhåller som 

framgångsrika  

När de intervjuade fick frågan om deras kommun gör något annat som kan antas vara framgångsrikt 
för att påskynda åtgärdandet av enskilda avlopp kom lite blandade uppgifter upp, de redovisas nedan 
i kategorier vilka formulerats efter intervjuerna: 

Kommunövergripande arbete/politisk förankring 

� Positiv miljönämnd som följer upp antalet tillsynsärendet som årligen utförs.  

� Viktigt att vara synkade på miljökontoret så att alla sätter samma krav. Viktigt att förstå 
vilken roll en miljöinspektör har.  

� Genom att ha alla avlopp inventerade och karterade med koordinater är det lätt för VA-
verket att beräkna täthet och ledningslängd för utbyggnad.  

Ökad påtryckning 

� I Sigtuna skrivs avloppssituationen in i fastighetsboken hos Lantmäteriet. Kravet som är ställt 
på avloppet ligger då på huset och inte på ägaren av huset, vilket gör att uppgifterna kommer 
mäklaren tillhanda om huset går till försäljning.  

� För att motivera boende att koppla på sig till en samfällighetsägd kommunal anslutning (då 
man med lagkrav inte kan tvinga de boende att koppla på) föreläggs dessa hushåll för att 
tydliggöra att det finns en kostnad oavsett vilket alternativ de väljer.  
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� Utskick till fastighetsägare undertecknade av politiker och tjänstemän och 
politikerrepresentanter på möten ger extra tyngd.  

Informationsspridning 

� Informationsmöten med mäklare har ökat kunskapen av avlopp vid husförsäljning.  

� Informationsmöten med entreprenörer har medfört bra maskinjobb och ytterligare en kanal 
för förmedling till fastighetsägare om lagstiftning, teknik och att miljöinspektörerna är snälla.  

� Entreprenörsutbildningar där de som gått utbildningen får göra slutbesiktningen åt 
kommunen.  

� Lättlästa och trevliga broschyrer 

� Tydliga broschyrer med lagkrav och instruktioner 

� Trevligt telefonbemötande 

� Info på samfällighetsmöten 

� Info om lagkrav och var man hittar info i almanacka som årligen skickas till alla 
kommuninvånare.  

� Annons om vilka områden som ska inventeras i kommunala utskick/tidningar 

Medvetenhet och motivation 

� Algblomning i kommunens badsjöar har medfört goda insikter kring 
övergödningsproblematik 

� Lokalt engagemang kring sjöar och vikar, i Österåker nämns att det ibland inkommer begäran 
från samfälligheter om att inventera avloppen i ett område.  

3 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysens mål var att lyfta fram en vetenskaplig syn på kommunikation som styrmedel och 

hur kommunikation tillämpas i andra branscher.  

3.1 Styrmedel 

Kommunikation är ett styrmedel med begränsad effektivitet. Sociologen Anna-Lisa Lindén skriver att 

som drivkraft leder information och kommunikation till långsamma förändringar. Ju mer vanemässig 

och väl integrerad i sättet att leva en handling är, desto långsammare är frivilligvägen (Lindén 2009).  

För att förmå människor att ändra sitt miljöbeteende krävs i regel starkare styrmedel än 

kommunikation i form av utbildning, informationskampanjer, personlig påverkan och nätverk.  

Karin Skill skriver att medborgarna i en demokrati helst ska göra miljövänliga val för att de vill, inte 

för att de tvingas eller övertalas (Skill, 2006). Men tyvärr räcker det inte att förlita sig på frivillighet i 

miljöarbetet; då går det för långsamt att uppnå miljömålen. Samhället har därför olika styrmedel för 

att påverka människor att ändra beteende och livsstil och därmed öka takten i förändringsarbete mot 

hållbar utveckling.  

Dessa andra styrmedel är: 
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� Tekniska styrmedel i form av produktutveckling i riktning mot miljöanpassade drivmedel, 
giftfria målarfärger och bättre, bekvämare och säkrare cyklar och cykelbanor.  

� Administrativa och ekonomiska styrmedel i form av trängselskatter, nolltaxa på lokalbussar, 
krav på sopsortering, höjda gränsvärden och subventioner av miljöbilar. 

Kommunikativa styrmedel används oftast inte som ett alternativ till tekniska och administrativa 

styrmedel utan som ett komplement. Att cykla till jobbet underlättas av särskilda cykelbanor, av 

cykelställ i anslutning till arbetsplatsen, möjligheter att medföra cykel på lokaltåg, kraftigt höjda 

bensinpriser och av andra tekniska, administrativa och ekonomiska styrmedel. Men om ingen känner 

till möjligheterna kommer dessa åtgärder att vara verkningslösa.  

Att kommunikativa styrmedel är svaga jämfört med andra styrmedel hindrar inte att de ofta kan vara 

kostnadseffektiva. 

3.1.1 Kombinationer av styrmedel  

Ett exempel på framgångsrik användning av en kombination av styrmedel är 

sopsorteringskampanjerna i Sverige. Redan i början av 1960-talet startade en nationell kampanj som 

fortfarande pågår med en viss intensitet: Håll Sverige Rent. Syftet med kampanjen var att ändra 

människors vana från att kasta iväg skräp och avfall till att använda papperskorgar och 

avfallsstationer istället. Att skräpa ner blev kriminaliserat. Människor som skräpade ner ställdes till 

svars, dömdes och bestraffades. Nedskräpning, särskilt i naturen, upphörde nästan helt. Stora 

informationskampanjer och uppsättning av papperskorgar i tätorter och sopsäckar längs landsvägar 

bidrog till att människor ändrade beteende till förmån för renare gator, torg och natur. 

Ett annat exempel på samordning av tekniska, administrativa och kommunikativa åtgärder är 

Mobility Management, en metod som används i många kommuner för att miljöanpassa 

transportsystemet. Syftet är att påverka efterfrågan på transporter, till skillnad från traditionell 

trafikplanering där man i första hand arbetar med att tillgodose efterfrågan till exempel genom att 

bygga fler vägar – utan att ifrågasätta behovet av ständigt ökande transportarbete. 

Mobility Management kan ses som ett komplement till tekniska lösningar och fysiska åtgärder. Det är 

mjukvaran, bland annat kunskapsuppbyggnad och attitydpåverkan, som möjliggör ett bättre 

utnyttjande av hårdvaran, det vill säga de fysiska åtgärderna. Huvudverktygen som används är 

information, kommunikation, samordning och organisation. En viktig del av konceptet är samarbete 

mellan olika aktörer inom näringsliv och organisationer.  

3.1.2 Att öka acceptansen  

En viktig roll som kommunikativa styrmedel har, och som är synnerligen aktuell när det gäller 

avloppsfrågan, är att öka acceptansen för de ökade kostnader i form av tid, pengar och ansträngning 

som starkare styrmedel (lagstiftning, bestämmelser, beskattning, subventioner) i regel innebär för 

allmänheten. Ju mer negativt åtgärderna påverkar den egna livsstilen och den egna plånboken, desto 

svårare är det få acceptans för dem. 

3.2 Målgrupper 

Man kan grovt dela upp målgrupper i  
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� slutmålgrupper 

� målgrupper som påverkar andra målgrupper 

3.2.1 Slutmålgruppen  

Slutmålgruppen är den grupp vars beteende i slutändan som skall påverkas. Ju noggrannare 

slutmålgruppen preciseras efter olika egenskaper, desto mer kostnadseffektiv blir kommunikationen.  

Demografiska egenskaper 

Den vanligaste och mest grundläggande formen av målgruppsdefinition är efter demografiska 

egenskaper som kön, ålder, yrke, inkomst, familjesammansättning, nationalitet, bostadsort, 

bostadsform, bilinnehav, med mera.  

Exempel på informationsprojekt riktade till demografiskt definierade delar av allmänheten är:  

� Information till villaägare om miljövänlig uppvärmning av villor i Kalmar 

� Information till lågstadieföräldrar i samband med ”vandrande skolbuss” i Lund och andra 
orter 

� Övergripande information till boende i Skellefteå om vad man konkret kan göra för att uppnå 
de lokala miljömålen  

� Information om energival och energisparande åtgärder riktad till fastighetsägare och 
byggföretag i Kristianstad kommun 

 

I detta fall är den helt dominerande demografiska målgruppsdefinitionen att vara ägare till en 

fastighet utan godkänt avlopp. 

Psykografiska egenskaper 

Psykografiska egenskaper är livsstil, personlighetsdrag, självbild och grundläggande värderingar, i 

synnerhet värderingen ”ansvar för det gemensamma bästa”. Problemet är att det till skillnad mot när 

det gäller demografiska egenskaper inte finns listor på ”good citizens”. 

3.2.2 Målgrupper som påverkar andra målgrupper  

De målgrupper som störst specifik vikt är de som verbalt eller på annat sätt har förmågan att påverka 

andra målgrupper.  

Beslutsfattare  

Den målgrupp som väger allra tyngst är beslutsfattare: politiker, chefstjänstemän, företagsledare 

med flera som kan fatta beslut och vidta åtgärder som påverkar andra människors beteende. 

Stockholms miljöprogram har en kommunikationsstrategi där dessa grupper kallas nyckelaktörer:  

”… personer eller grupper som har särskilda förutsättningar att själva agera eller att få andra att 

agera. Om nyckelaktörerna kan motiveras att arbeta aktivt med Miljöprogrammet är dessa de 
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viktigaste kanalerna gentemot alla andra målgrupper, de som i dagliga handlingar verkligen avgör 

om miljömålen nås eller inte.”  

Bland nyckelaktörerna finns: 

� Bolags- och förvaltningsdirektörer 

� Ledningsgrupper 

� Informatörer 

� Miljösamordnare 

� Agenda 21-samordnare 

� Kvalitetssamordnare 

� Nyckeltalsansvariga 

� Budgetansvariga 

� Upphandlare/inköpare 

� Konsumentvägledare 

Opinionsbildare 

Många beslutsfattare kan också verbalt påverka varandra och andra medborgare och anställda. De är 

opinionsbildare som kännetecknas av att de har tillgång till medierna. Andra opinionsbildare är 

forskare, experter, journalister och nationella, regionala och lokala celebriteter.  

Opinionsbildarens roll i ett miljökommunikationsprojekt är trefaldig: 

1. Opinionsbildaren påverkar beslutsfattare direkt, dels genom personlig påverkan, dels genom att 

framträda i elitmedier som främst vänder sig till beslutsfattare. 

2. Opinionsbildaren påverkar allmänheten direkt. TV-metereologer, nuvarande och före detta 

prominenta politiker som Al Gore, artister och idrottsmän når många genom breddmedier som 

dagspress, populärpress, TV och radio. 

3. Opinionsbildaren påverkar beslutsfattare indirekt. Beslutsfattare låter sig påverkas av vad de tror 

är allmänhetens/väljarnas inställning i en fråga – en inställning som i sin tur till större eller mindre del 

skapats av opinionsbildare.  

Förmedlare 

Förmedlare är också en form av opinionsbildare, men de arbetar i mindre skala än opinionsbildarna. 

De påverkar inte i första hand genom medierna utan genom att verka inom sina egna nätverk. 

Förmedlare kan vara t.ex. Föreningsmänniskor, medlemmar i miljöorganisationer och 

friluftsmänniskor, som kan fungera som förmedlare och förebilder för vänner, grannar och 

arbetskamrater m.m. styrelsemedlemmar i byalag och vägföreningar. I Hässleholm är medlemmarna 

i föreningar som Göingebygdens biologiska förening (GBF), Agenda 21-forum Hässleholm, 

Friluftsfrämjandet och Fältbiologerna viktiga målgrupper för kommunens miljökommunikation. 
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Förebilder 

Förebilder fungerar som goda exempel genom att vara föregångare när det gäller nya vanor, till 

exempel att cykla till jobbet, samåka, byta oljepannan eller avloppssystemet mot ett mer 

miljöanpassat alternativ eller att engagera sig i en miljöorganisation. Förebilderna påverkas främst av 

förmedlarna. 

3.2.3 Att kombinera målgrupper 

Ett miljökommunikationsprojekt vänder sig sällan till endast en målgrupp. En vandrande skolbuss-

kampanj i en kommun kan ha följande målgrupper indelade efter olika principer: 

� Beslutsfattare är de skolpolitiker och skolchefer som kan främja projektet genom att avsätta 
medel för det. 

� Opinionsbildare är, förutom flera av beslutsfattarna, även lokala journalister, 
styrelsemedlemmar i föräldraföreningen med flera. De förväntas offentligt uttrycka sitt stöd 
för kommunikationsprojektets mål. 

� Förmedlare är lärare, skolläkare och skolsköterskor, miljöombud med flera som 
vidarebefordrar budskapet framförallt genom personlig påverkan. 

� Förebilder är de föräldrar som först ansluter sig till projektet och därigenom påverkar andra 
att ta samma steg. 

� Slutmålgruppen är de som regelmässigt tar bilen för att skjutsa sina barn till skolan.  

 

Självfallet kan en och samma person tillhöra flera målgrupper. En känd politiker kan förutom som 

beslutsfattare också fungera som opinionsbildare och förebild (om han som förälder ansluter sig till 

projektet) eller ingå i slutmålgruppen (om han inte gör det). 

3.3 Budskap 

Även om slutmålet är att slutmålgruppen byter avloppssystem, så behöver inte varje enskild 
kommunikationsinsats ha detta mål. Andra beteendemål kan vara att diskutera avloppsfrågan med 
grannar, aktivt söka information om frågan på olika håll, delta i möten och i referensgrupper. 

På vägen till slutmålet finns också ett antal kommunikationsmål, som rör intresse, kunskaper, 
attityder, intentioner och handlingsberedskap. 

Kristianstads kommuns kommunikationsmål om klimatfrågan är dessa: 

� Öka intresset för klimat- energifrågor samt kunskapen om växthuseffekten,  

� Öka kunskapen om hur vi arbetar med klimatfrågan i Kristianstad, 

� Skapa en positiv bild och tro på möjligheten att bidra till förändring, 

� Öka kunskapen och om vad var och en kan göra för att minska sitt bidrag till växthuseffekten 

� Motivera till handling 

(Klimat i Fokus 2006 – 2008, Klimatkommunikationsstrategi för Kristianstads kommun). 

I den mall som miljösamverkan Västra Götaland lagt upp för projektledare i alla delprojekt lyfts 
kunskapsmålen fram: 
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Det kan ofta finnas mer än en målsättning för kommunikationen i delprojektet. Det första steget bör 

vara att formulera de viktigaste av dessa målsättningar. Exempel: "Verksamhetsutövarna får bättre 

kunskap om…", "Fastighetsägare ska få kännedom om risken med… 

I samband med samhällskommunikation i allmänhet och miljökommunikation i synnerhet är de 
beteenden och beteendemönster som skall påverkas mera komplicerade och hårdare knutna till 
individens livsstil än enstaka köphandlingar. Påverkansprocessen tar tid, ibland flera år, och det är på 
intet sätt säkert att den leder till önskat resultat.  

Man kan se processen som en trappa, där det nedersta steget är uppmärksamhet och slutsteget 
konsolidering av beteendeförändringen. 

Olika målgrupper har vid en given tidpunkt nått olika långt på trappan. Vissa saknar helt intresse för 
frågan, andra har otillräckliga kunskaper, ytterligare andra har ”rätt” kunskaper men ”fel” attityder 
eller ”rätt” attityder men saknar intentionen. 

Det finns därför anledning att för en given målgrupp avgränsa kommunikationsmålet till att gälla ett 
bestämt steg på trappan för öka precisionen i budskapsstrategin. 

Är det så att intresset hos målgruppen redan är högt och kunskaperna tillräckliga finns det ingen 
anledning att inkludera intressehöjande och kunskapspåverkan bland målen. Ofta, inte minst när det 
gäller miljöfrågor, är även attityderna redan de av sändaren önskade. Målen bör då handla om 
intentioner och handlingsutlösning och strategierna väljas därefter. 

3.3.1 Att skapa uppmärksamhet och intresse  

Uppmärksamhet kan ses som en trestegsraket: 

� Målgruppen upptäcker kommunikationen. 

� Målgruppen förstår vad kommunikationen handlar om. 

� Målgruppen intresserar sig för det som kommunikationen handlar om. 

 

Budskap som är anpassade till uppmärksamhetsmål bör ha alla eller i varje fall några av följande 
egenskaper. 

� Budskapet ska kännetecknas av personifiering, budskapet skall handla om enskilda personer 
eller familjer snarare än om kollektiv – hellre om en enda familj med avloppsproblem än om 
statistik över alla hushåll. 

� Budskapet ska gärna ha formen av en berättelse, dvs. beskriva ett händelseförlopp, inte bara 
ett statiskt tillstånd.  

� Budskapet ska om möjligt kunna relateras till mottagarens egen verklighet. Sopsortering är 
ett exempel på ett vardagligt miljöproblem, utrotningshotade djur och växter på ett mindre 
vardagligt. Vattenkvaliteten i Östersjön är ett abstrakt problem, till dess mördaralgerna gör 
det omöjligt att bada vid kusterna, då problemet blir högst konkret och akut. 

� Budskapet ska peka på konsekvenser för målgruppen. Jämfört med hälsa och privatekonomi 
är miljö en fråga, där konsekvenserna för beslut och beteenden, ligger långt fram i tiden och 
drabbar kollektivt snarare än individuellt.  

� Budskapet ska skapa känslor. Känslor skapas av hot och löften som ju ofta är två sidor av 
samma mynt. De löften som kan förknippas med god miljö är oprecisa och abstrakta. Hoten 
är tydligare och skarpare och därför är det inte fel att arbeta med hotbilder, så länge som 
metoder att komma undan hoten presenteras. 
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� Budskapet skall vara diskuterbart. För att en fråga ska diskuteras på arbetsplatser, i familjer, 
på skolgården och bland vänner ska det vara möjligt att ha mer än en åsikt i frågan. Att det 
finns många åsikter om hur växthuseffekten bör bekämpas är ur denna synvinkel ingen 
nackdel. 

3.3.2 Kunskapsmål  

Framgångsrik kunskapsöverföring förutsätter att intressemålet uppnåtts – att målgruppen har blivit 
intresserad av frågan. Ju starkare intresse, desto större acceptans från målgruppens sida även av 
omfattande och komplicerade budskap.  

En form av innehåll i kunskapsprojekt är VAD-information, grundläggande ”skolbokskunskaper” t.ex. 
om växthuseffekten och dess konsekvenser, avloppsalternativ och dessas konsekvenser 

VARFÖR-information är pläderande men sakbetonade budskap t.ex. om varför vissa åtgärder måste, 
vidtas.  

Ytterligare en innehållstyp i kunskapsprojekten är HUR-information – kunskaper om hur man själv 
tacklar miljöproblemen 

Den stora flaskhalsen i samband med kunskapsmål som bygger på VAD- och VARFÖR-information, är 

målgruppernas motivation. Om inte målgrupperna redan är intresserade av och har goda kunskaper i 

ämnet krävs det i första skedet intresseskapande innehåll, som bygger upp en efterfrågan hos 

målgrupperna på mera informationstäta budskap.  

För HUR-information är konkretion och individualisering nyckelord. Undersökningsföretaget ARS, 
som för Naturvårdsverkets räkning undersökt svenskarnas miljöattityder, visar att 95 procent av de 
tillfrågade efterfrågar information om hur man kan bidra till en bättre miljö.   

Vem som helst kan räkna ut att ett nytt avloppssystem kostar pengar. Vad fastighetsägaren vill veta 
vill är hur mycket vad kostnaden blir för just hans familj.  

3.3.3 Attitydmål  

Miljö är ett område där strängt taget alla har positiva attityder. Ingen kan vara negativ till god miljö. 
Enligt en undersökning från Vägverket från 1995 anser 95 procent av svenskarna att det är viktigt att 
agera miljövänligt och miljövänligheten knappast ha minskat sedan dess. 

Även attityderna till att göra något för att förbättra miljön brukar vara positiva – så länge åtgärderna 
inte anses innebära allt för stora besvär eller kostnader för målgruppen, som t.ex. trängselavgifter i 
Stockholm för många bilister i och runt Stockholm. Det finns en tendens att man lättare accepterar 
generella åtgärder än sådana som direkt drabbar privatekonomin. Såväl Expressen som Aftonbladet 
startade vintern 2007 varsitt klimatupprop som fått mer än en halv miljon undertecknare. Men 
Expressens namninsamling för billigare bensin ”Bensinupproret”, som startade 2005, har fått över en 
miljon undertecknare.  

Nya kunskaper 

Attityder påverkas främst av nya kunskaper, d.v.s. sakinformation i den fråga saken gäller. Med andra 
ord: framgångsrik kunskapsöverföring leder till framgångsrik attitydpåverkan. Det gäller även när 
budskapet handlar om något annat än om miljö. De slagkraftigaste argumenten för de flesta 
cykelprojekt handlar inte om miljö utom om bättre hälsa och bättre ekonomi. Det vanligaste motivet 
att välja kravmärkta livsmedel är att konsumenten anser att de är mer hälsosamma än andra, inte att 
de är mer miljövänliga. 
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Normer 

En metod som bör användas, när det finns möjlighet till det, är att anknyta det önskvärda eller det 
icke önskvärda beteendet till normer. En norm kan beskrivas som ett förbud eller ett påbud som 
gäller i en grupp. De flesta normer är varken utskrivna eller utsagda, men ändå kända av 
gruppmedlemmarna, t.ex. normen att inte skvallra på en kamrat. Beteende i enlighet med gruppens 
normer belönas med gillande, brott mot gruppens normer bestraffas med förlöjligande eller 
utfrysning – i värsta fall med uteslutning.  

En familj, som sopsorterar, gör det kanske i första hand för att inte utsättas för grannarnas tysta 
ogillande, i andra hand av miljöhänsyn. Om en förälder till en spelare i ett knattelag tror att de andra 
föräldrarna har bestämt sig för att samåka till träningar och matcher styrs förälderns beteende av en 
norm i första hand, inte av något miljöengagemang. Ett sådant kan uppstå efterhand som en 
rationalisering av det ändrade beteendet.  

Störst inflytande har de normer som gäller i individens primärgrupper: kamratgruppen, 
arbetsgruppen och familjen. 

Attitydmålet kan vara att förstärka en redan positiv eller negativ attityd, att förändra en negativ 
attityd till en positiv eller vice versa eller att skapa en attityd till en ny företeelse eller ett nytt 
handlingsalternativ. Detta kan ske genom sakargument, men det finns två bumerangeffekter som 
kommunikatören måste akta sig för. 

� Besserwissereffekten, som inträder när mängden av sakargument blir större än vad 
mottagaren kan absorbera och som förstärks när budskapet mest består av redan kända 
argument. Mottagaren blir uttråkad och slutar lyssna. 

� Ännu allvarligare är moraliseringseffekten, som inträffar när mottagaren känner sig angripen 
av budskapet. Ingen vill höra att man skadar miljön, effekten blir att mottagaren blir negativ 
till myndigheten eller miljöorganisationen och den ”felaktiga” attityden stärks. 

3.3.4 Intentionsmål 

Inte ens den som har ”rätt” attityd följer alltid den rätta vägen. Intentionen saknas, ofta beroende på 
att man inte tror att man klarar av att gå över till det ”rätta” beteendet. 

Den logiska strategin när intentionen saknas hos målgrupperna är inte ett fortsatt bombardemang av 
sakargument, utan att påvisa att andra människor i samma situation som mottagaren klarar av att 
ändra sitt beteende.  

3.3.5 Handlingsutlösningsmål 

Till och med när den rätta intentionen finns, är det inte säkert att det rätta beteendet följer 
automatiskt på denna. Principbeslutet är fattat, men det handlingsutlösande beslutet låter vänta på 
sig.  

När mottagaren ”står vid stupet utan att våga hoppa” bör strategin vara att inte bara se till att det 
önskade beteendet är lätt att genomföra, utan också få beteendet att framstå som lätt att 
genomföra.  

En metod för detta kan vara att slå sönder ett större beteendekomplex i flera delbeteenden eller 
ordna delbeteenden i en slags svårighetsordning. 

Att begära av en människa hon att från den ena dagen till den andra skall gå över från att alltid ta 
bilen till jobbet till att alltid ta cykel eller investera sexsiffriga belopp i ett nytt avfallssystem leder 
knappast till någon handlingsutlösning. Sannolikheten för att lyckas ökar med användandet av en 
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”fot-i-dörren-strategin” för att tex köpa en ny Volvo kan följande beslutsstöd krävas; att gå till 
bilhallen, få hem och läsa broschyr, provköra bilen osv. För att en fastighetsägare ska åtgärda sitt 
avlopp kan motsvarande beslutsstöd behövas; att läsa en trycksak, söka information på en hemsida, 
gå på ett möte, beställa tid för individuell rådgivning. 

3.3.6 Kundvård 

I kommersiella sammanhang är kundvård viktig och en metod som används är 
relationsmarknadsföring. Kort sagt innebär att denna form av marknadsföring att kunden belönas 
efter köpet med hjälp av kundtidningar, kundklubbar m.m. Belöningarna är för det mesta symboliska 
– en klapp på axeln för kunden valt rätt bilmärke. 

Översatt till miljökommunikation innebär kundvård att i synnerhet den som tidigare inte levt ett 
särskilt miljöanpassat liv, men som ändrat sitt miljöbeteende till det bättre, får veta, att denna 
förändring uppskattas och gör nytta för miljön. 

En positiv effekt av ”kundvård” kan bli att den nyligen omvände kan fungera som en ambassadör för 
det nya beteendet. 

 

3.4 Kommunikationskanaler  

Miljökommunikationsprojekt drivs i regel genom flera olika kanaler, som i bästa fall kompletterar och 
förstärker varandra.  

3.4.1 Massmediebaserade projekt 

Inslag av masskommunikation i miljöprojekt kan bestå dels av köpt utrymme i media, dels av 
redaktionell publicitet. 

Köpt utrymme 

Kommunikationsprojekt, som bygger på köpt utrymme, är dyra. Miljökommunikatörer har sällan de 
ekonomiska resurser som krävs för att driva massmediekampanjer, som är tillräckligt omfattande för 
att få genomslag. 

Massmediekampanjers styrka är att de kan nå många människor under kort tid, men 
kostnadseffektiviteten är låg när målgruppen är begränsad och väl definierad.  

Redaktionell publicitet 

En mycket kostnadseffektiv kanal, som många hoppas på men som inte alltid är så lätt att få tillgång 
till, är redaktionell publicitet. 

3.4.2 Nätverksprojekt  

Med nätverksstrategi avses en rad aktiviteter som har det gemensamt att de bygger mer på spridning 
av budskapet genom personlig påverkan än på massmedier. Vanligen sker kommunikationen öga mot 
öga eller öra mot öra, men allt fler nätverk – framför allt yrkesmässiga – finns idag på nätet. 

Ett nätverk är helt enkelt ett antal människor som har en relation till varandra. Nätverk kan vara 
formella: arbetsplatser, föreningar och utbildningsanstalter, eller informella: gamla lumparkompisar, 
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kafferumsgäng, skolkamrater, vänkretsar, föräldrarna till barnen i en lågstadieklass eller i ett 
knattelag. 

En medlem i ett nätverk behöver inte nödvändigtvis kommunicera med alla andra i nätverket, men 
åtminstone med någon. 

Personlig påverkan är en dyr metod, räknat per nådd individ, jämfört med massmedier. För att 
metoden skall bli kostnadseffektiv är det viktigt att den begränsade grupp som har nåtts i första 
skedet fungerar som förebilder och vidareförmedlare av budskapet. 

Nätverksprojekt bygger på en slags kedjebrevsprincip: ett begränsat antal eldsjälar och förebilder 
påverkar andra i sin sociala omgivning, som i sin tur påverkar människor sin sociala omgivning osv. 
Att sätta igång kommunikationsprocessen och få den att överleva kommer i första hand, den exakta 
formuleringen av budskapet är mindre viktig. 

Förhoppningen är att åstadkomma påverkans- och spridningseffekter i första hand inom ett nätverk 
sedan från ett nätverk till ett annat. Nätverk, i synnerhet sådana som bygger på personlig kontakt, 
kan stödja och skapa normer – vad som är önskvärt att betrakta som ett normalt beteende till 
skillnad mot ett avvikande beteende. Ett ”cykla-till-jobbet-projekt" kan börja med att några eldsjälar 
på en arbetsplats påverkar sina arbetskamrater till att börja cykla. Därefter kanske arbetsplatsen, en 
kommunal förvaltning, en centrumbutik eller en mekanisk verkstad inspirerar eller till och med 
utmanar andra liknande arbetsplatser i kommunen. Inget hindrar att kommunen i sin tur blir en 
förebild för grannkommunen. 

3.4.3 Dialogprojekt  

Det grundläggande målet för ett dialogprojekt är att skapa mötesplatser mellan en myndighet och 
olika grupper av medborgare för diskussioner om hur i första hand lokala, men också nationella och 
internationella, miljöproblem ska kunna lösas.  

Inom kommunal planering finns idag ett lagstadgat krav (enligt plan- och bygglagen) på samråd med 
medborgarna. Det kommunala planeringsarbetet, men även miljö- och Agenda 21-arbetet har många 
metoder för att utveckla medborgarnas medverkan. Allt från formella samrådsmöten till 
stadsvandringar, diskussionsgrupper och interaktiva hemsidor. 

Dialogprojeket kan vara tillfälliga, t.ex. ett stormöte, eller varaktiga på samma sätt som 
nätverksgrupper. 

Termen dialog har en positiv värdeladdning, eftersom det primära syftet med ett dialogprojekt är att 
ge medborgarna inflytande över den egna miljön.  

Ett dialogprojekts syfte kan vara strategiskt – att få till stånd en dialog som ligger lika mycket i 
myndighetens intresse som i medborgarens och kan ha ett stort värde även för myndigheten. 

� Att människor ges en möjlighet att påverka skapar ett ökat engagemang och intressen hos 
dem för den fråga saken gäller. Även om det bara är ett tiotal deltagare i ett dialogprojekt, så 
för dessa sina erfarenheter vidare till grannar, arbetskamrater, vänner och släktingar, i 
synnerhet på mindre orter.  

� Dialog är ett dyrt men ofta effektivt attityd- och beteendepåverkansmedel. Budskapet kan 
skräddarsys till varje mottagare och motargument kan bemötas allteftersom de framförs. 

� De lokala mediernas intresse för ett projekt ökar, när ”vanliga” ortsbor får vara med. Störst 
effekt uppstår, när det kan bevisas att dialogprojektet faktiskt har lett till förändringar som 
annars inte skulle ha inträffat. 



Kommunikation som medel för åtgärdande av undermåliga avlopp 

November 2009 
 

 
 

23 

� En orsak till att konflikter eskaleras är att parternas argument och motiv vantolkas i negativ 
riktning – motparten framstår som mer kompromisslös och mer extrem än vad den 
egentligen är. Dialogen ökar sannolikheten för att de egna argumenten når motparten i 
oförvanskat skick och för att motpartens argument och motiv ska uppfattas rätt av den egna 
organisationen. Det är viktigt att stryka under att dialogens mål inte är att övertyga 
motparten om att de egna argumenten är överlägsna utan att hålla ett forum öppet där 
parterna kan mötas. Motparten ska förmås att lyssna på myndighetens synpunkter – men ett 
pris denna måste betala för detta är att lyssna på motpartens. 

� En dialog är inte detsamma som en förhandling. Dialogprojekt är av värde även om 
motparten inte viker sig. Även om de sakliga motsättningarna inte försvinner, så hålls de i 
alla fall på en svalare nivå om kommunikationskanalerna är öppna.  

� Dialog motverkar den bild av Goliat mot David och det intryck av maktfullkomlighet som 
många människor har av myndigheter och får därigenom en profileringseffekt. En vanlig 
anklagelse, ibland befogad, ibland inte, mot myndigheter och organisationer är att de inte 
lyssnar, att de inte går att komma till tals med.  

 

”Miljökommunikation” av Hallgren & Ljung (2005) ger ett antal intressanta exempel på dialogprojekt 
där en myndighet varit ena parten och en medborgargrupp den andra. Bl.a. handlar det om medling 
mellan skogsägare i ”Tvärskog” och det ”stora skogsbolaget” med den formella rätten på sin sida och 
hur den konflikt som uppstod kunnat undvikas med processledning och dialog i ett tidigt skede. Man 
måste också vara medveten om att konflikter mellan Goliat – myndigheter/storföretag – och David – 
den ”lilla människan” har stort nyhetsvärde och ofta kan ge stor negativ massmedial publicitet 
oavsett sakfrågans faktiska status. 

Att förekomma med medborgardialog är åtminstone ett gott försök att undvika konflikt. Hallgren & 
Ljung menar att just miljö- och naturresursfrågor nästan alltid leder till konflikter. I regel är det 
obekväma frågor som gör att ett mindre eller större antal individer får försaka något t.ex. en utsikt 
som störs av närheten till utbyggd vindkraft. Och eftersom det i stort sett alltid är myndigheter, stat 
och kommun som fattar beslut med miljökonsekvenser hamnar man också ofta i en konfliktsituation 
med negativ publicitet som följd. Att tidigt implementera en dialogsituation ger bättre odds för att 
kunna hantera upprörda känslor. 

Framgången för ett dialogprojekt är på intet sätt garanterad hur goda avsikterna än må ha varit. 

En frestelse och en fara i ett dialogprojekt är att skapa för stora förväntningar hos. Om inget av deras 
förslag blir genomfört, skapas en besvikelse och en bumerangeffekt, som kan leda till att projektets 
nettoeffekt blir negativ. Bilden av den oresonliga myndigheten förstärks. 

3.5 Efterfrågestyrd kommunikation 

Medan effektstyrda verksamheter som reklam, opinionsbildning och profilering utgår från ett 
sändarperspektiv med målet att påverka målgrupper och intressenter, utgår efterfrågestyrda 
kommunikationsprojekt från mottagarens perspektiv med målet att tillfredsställa målgruppernas 
informationsbehov. Ett efterfrågestyrt informationssystem innebär att den som vill ha en viss 
information själv söker upp den. Kommuninvånaren förväntar sig korrekta uppgifter om öppettider, 
telefonnummer, senaste ansökningsdatum, taxor m.m. vid rätt tidpunkt, i begriplig språkdräkt och 
genom ändamålsenliga kanaler. Ingen tackar myndigheten när denna form av 
informationsverksamhet löper tillfredsställande – att den ska fungera utan problem ser 
målgrupperna som självklart – däremot kan mycket anseende förloras när den misslyckas. 
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Efterfrågestyrd kommunikation är alltså en viktig, men inte alltid särskilt prestigefylld, verksamhet för 
miljökommunikatören. 

I Stockholms miljöförvaltnings kommunikationsstrategi görs skillnad mellan olika typer av 
informationsbehov: 

Strategin innebär således att man i huvudsak utgår från målgruppens behov. Det är betydelsefullt att 

notera att alla målgrupper inte nödvändigtvis känner något uttalat behov som bör tillfredsställas. Det 

kan därmed finnas skäl att skilja på behov och outtalade eller icke insedda behov. 

De dominerande kanalerna för efterfrågestyrd kommunikation är än så länge trycksaker i form av 
kataloger, t.ex. telefonkatalogen och tidtabellen samt den bemannade telefonen. Efterfrågestyrning 
är alltså ingenting nytt, kataloger, prislistor m.m. av olika slag funnits i många decennier. 

Olika typer av mötesplatser som ”informationsbutiker” är bra att använda för detta ändamål.  

I Karlstad har man t.ex. etablerat ”Rådrummet”, som är Karlstad kommuns samlade rådgivning 
gällande konsument-, avfalls-, energi- transportfrågor samt Agenda 21 
(www.karlstad.se/radrummet).  

Det medium som är på väg att bli det dominerande – men ännu inte är det – när det gäller 
efterfrågestyrd kommunikation är Internet. Idag har c:a 80 procent av den vuxna befolkningen 
tillgång till Internet. Att ha tillgång till Internet är dock inte samma sak som att använda Internet. De 
äldre, invandrare och de lågutbildade använder Internet i lägre utsträckning än andra. Därför kan inte 
viktig samhällsinformation än så länge enbart förmedlas via nätet.  

Ett bra exempel på ett ändamålsenligt användande av webbplatsen som medium är den för 
Stockholm, Göteborg och Malmö gemensamma hemsidan www.miljofordon.se . Här finns alla 
miljöfordon på svenska marknaden, olika miljöfordonsdefinitioner, olika parkeringsförmånsregler 
samt adresser till alla tankstationer i Sverige. Sidan är mycket uppskattad bland användarna enligt en 
undersökning och den används även i hög grad av allmänheten. På liknande sätt fungerar 
www.avloppsguiden.se. 

Efterfrågestyrd information har den begränsningen att den förutsätter en aktiv och motiverad 
målgrupp. Det är inte självklart att traditionella metoder för informationsspridning är underlägsna i 
alla lägen.  

3.6 Samordning av åtgärder 

Praktiker och forskare är överens om att bäst kommunikationseffekt och kostnadseffektivitet uppnås 
när olika åtgärder stöder varandra. Framgångsrikt mediearbete ökar intresset för miljöfrågor och 
underlättar för utbildnings- och informationsprojekt samt gör det lättare att rekrytera deltagare till 
nätverks- och dialogprojekt. 

För att hemsidor skall fungera måste målgrupperna styras till dem genom andra kanaler. Detsamma 
gäller informationstäta publikationer med teknisk och juridisk terminologi. 

4 Kommunikationsstrategi 

Kommunikationsstrategin är en syntes av nulägesanalysen (intervjuer av miljökontorens arbete idag); 

omvärldsanalysen (vetenskapliga teorier om kommunikation samt kommunikation i andra branscher) 

och projektets två workshops där nulägesanalys, omvärldsanalys och ett koncept till 

kommunikationsstrategi diskuterades med viktiga aktörer. Kommunikationsstrategins syfte är att 

vara ett stöd för miljökontorens arbete med kommunikation till fastighetsägare, utifrån en analys av 

mål, målgrupper och situation ges förslag på budskap och medieval.  
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4.1 Kommunikationsmål inriktade på intresse, kunskap, intentioner 

och normer 

Målen handlar om att påverka målgruppernas intresse, kunskaper, attityder, intentioner och normer 

i riktning mot ”fastighetsägare ska ha godkända avlopp”. – Målgrupperna som avses är i första hand 

fastighetsägare med ännu ej godkända avlopp, i andra hand deras grannar och i tredje hand 

allmänheten. 

Kommunikationsmålen om intresse, kunskaper, attityder, intentioner och normer är relaterade till 

varandra. Intresse för en fråga är förutsättning för att människor ska göra sig besvär med att ta till sig 

mera informationstäta budskap som har kunskapshöjande effekter. Attitydbildning och 

attitydförändring är i regel – dock inte alltid – baserade på kunskaper. Att ha en positiv attityd till ett 

handlingsalternativ är en nödvändig – men inte tillräcklig – förutsättning för en intention att välja 

alternativet. 

Budskap som påverkar intresse, kunskaper och attityder är t ex: 

� Undermåliga avlopp är olagliga 

� Undermåliga avlopp skapar negativa miljökonsekvenser 

Det mest kostnadseffektiva sättet att sprida dessa budskap – i synnerhet miljöbudskapet – är genom 

medier, i synnerhet lokala medier. Medieuppmärksamhet kanske inte påverkar människors beteende 

på kort sikt men kan skapa intresse för frågan och i bästa fall föra upp frågan på samtalsagendan. 

Ju konkretare och ju mera näraliggande miljökonsekvenserna är och ju starkare koppling till den 

enskilde fastighetsägarens beteende, desto större effekt på intresse, kunskaper och attityder. 

Starkast blir påverkanseffekten om läget är sådant att fastighetsägaren själv och dennes grannar kan 

drabbas. Badplatser i kommunen som riskerar att drabbas av – eller redan drabbats av – 

algblomning, bakterier i vattnet, fiskevatten som förstörs, är exempel på näraliggande miljöhot som 

kan kopplas till den enskilde fastighetsägarens hantering av avloppsfrågan.  

Under våren 2009 (t.o.m. 23 maj 2009) har enligt nyhetsdatabasen Sesam enskilda avlopp omnämnts 

i 202 inslag (varav 12 i Norrtälje tidning). Merparten av artiklarna handlar om kommunala åtgärder 

för att komma åt undermåliga enskilda avlopp och de flesta nämner på ett mer eller mindre 

framträdande sätt miljökonsekvenser som motiv till åtgärderna.  

Ett typiskt exempel: 

Avlopp längs ån ska undersökas 

 

Miljökontoret i Lindesberg kommer att göra en omfattande undersökning av 

avloppssystemen hos de fastigheter som är belägna i direkt närhet till Bottenån. 

Anledningen är att man nu en gång för alla skall utreda vad som gör att badvattnet vid 

Loppholmarna kraftigt försämras i takt med att vattnet värms upp. 

-Det kan i värsta fall finnas fastigheter med raka rör ut i ån, kommenterar Fredrik 

Forsberg som är miljöinspektör i Lindesberg. 

 

Lindesbergs kommun har lagt detta uppdrag på Miljökontorets bord i hopp om att kunna skapa 

en inbjudande badplats av Loppholmarna. Tidigare år har man dessvärre fått konstatera att 

vattenkvaliteten inte är vad den borde vara (Lindenytt, 2009-03-30). 



Kommunikation som medel för åtgärdande av undermåliga avlopp 

November 2009 
 

 
 

26 

Artiklarna är i regel resultat av lokaltidningarnas reguljära bevakning av kommunala beslut och 

åtgärder. Kommunala tjänstemän är oftast källan, men få försök förefaller ha gjorts att aktivt 

bearbeta lokala medier. Men undantag finns, t.ex. Värmdö kommun som aktivt bearbetat lokala och 

nationella medier. 

Minskade eller helt försvunna möjligheter till bad och fiske i närmiljön tillhör de få miljöhot som är 

här och nu, och möjligheterna att få lokala medier att behandla dem torde vara synnerligen goda. 

Fastighetsägarnas inställning i utgångsläget kan förenklat beskrivas i tre steg: 

1. Ointresserad av och okunnig om frågan 

Gruppen påverkas på sikt direkt av massmedierna och indirekt genom samtal som genererats av 

publiciteten, 

2. ”Fel” attityd: ”det blir för dyrt, systemet drabbar orättvist” 

Denna grupp kan ha goda kunskaper i sakfrågan, men dessa kunskaper har inte resulterat i en positiv 

attityd till att åtgärda avloppen. 

Ett exempel på argumentation av denna typ:  

– Orättvis jakt på enskilda avlopp 

Hur gör ni med våra gamla och ensamstående med barn, ska de belåna huset? Hur mycket 

subventioneras vatten/avlopp med vid byggandet av hus i tätorten? Vi är många grannar som känner oss 

mindre värda för att vi bort på landet”, skriver Andersson. Det bor cirka 30 familjer längs vägen och nu 

ska nästan samtliga byta avloppsrening. Hon erinrar om att Olofström har som miljömål att minska 

kväveutsläppen med 30 procent. Men det blir svårt även om alla med enskilda avlopp byter ut dem, 

anser Andersson och hänvisar till en skånsk kommun där jordbruket står för 55-62 procent av utsläppen 

av kväve och fosfor medan de enskilda avloppen står för 2-3 procent. (Sydöstran, 2009-04-16). 

 

Denna grupp är sannolikt svår att omvända med sakargument, eftersom den redan är bekant med 

dessa. Större möjlighet att lyckas är att påverka gruppen genom normtryck (se nedan) uppmaningar, 

förelägganden och hot om vite, som flera kommuner, t.ex. Upplands Väsby, använt. 

3. Rätt attityd, fel intention. ”Borde åtgärda avloppet, men dyrt, besvärligt och mycket 
pappersexercis.” 

Man kan säga att denna grupp har den önskade attityden, men inte den önskade intentionen. 

Gruppen påverkas av sakargument som undanröjer eventuella missuppfattningar och överdrifter 

rörande kostnader, teknik och administration. I det tryckta material som vi gått igenom finns mycket 

av relevant sakinformation som säkert har effekt i den mån informationen blir läst. Framför allt 

påverkas gruppen genom normtryck. 

De normer som får effekt om de förankras i grannmiljön är: 

� Det är varje fastighetsägares skyldighet att hålla sitt avlopp i sådant skick att miljön inte 
påverkas negativt 

� Det är ett brott mot solidariteten att inte åtgärda avlopp som behöver åtgärdas, en norm 
som innebär att normbrytaren stigmatiseras i högre eller lägre grad. 
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Det generella budskap som har störst möjlighet att skapa och påverka normer är: Andra åtgärdar sina 

avlopp. 

Hur andra, i detta fall grannarna och andra fastighetsägare i kommunen i samma situation, löser sina 

avloppsproblem har en stark normpåverkande effekt.  

När det gäller de närmaste grannarna kommer till att börja med blotta installationen av en godkänd 

anläggning att ha en normpåverkande effekt på omgivningen. 

Processen förstärks om den som installerat en godkänd anläggning verbalt försöker påverka sina 

grannar.  

"…På "min" ort, diskuteras det emellanåt bland de som varit där länge, vilka av de undermåliga avloppen 

som skall anmälas till miljökontoret, och vilka som skall komma undan. Människorna har stenhård kontroll 

på varandra. Det som avgör är vilka man umgås med, inte miljön".  (Sundsvalls tidning 2009-04-16). 

Det är emellertid inte mycket myndigheterna kan bidra till denna process. Vad som är möjligt för en 

kommunal myndighet är att förbättra sin ”kundvård” genom att symboliskt belöna den som ”köpt” 

myndighetens förslag. I sin allra enklaste form genom ett tackbrev (”Tack för att du valde…”) eller i 

form av ett diplom och/eller någon form av certifiering – i allra bästa fall något som är väl synligt 

utifrån. Diplom och certifieringar kan skapa nyfikenhet hos dem som ser dem, något som i sin tur kan 

generera samtal om avloppsfrågan. Diplom och certifieringar minskar också tröskeln att föra 

avloppsfrågan på tal från den certifierades sida. 

En annan möjlighet, i synnerhet när målgrupperna är utvidgade och inte enbart består av grannar 

som känner varandra, är att låta lokala medier förmedla budskapet att fastighetsägare åtgärdar sina 

avlopp. En snabb genomgång av Sesam-materialet visar att det är sällsynt att ”vanliga” 

fastighetsägare kommer till tals och framstår som miljöhjältar. Nästan alltid är det endast 

kommunala tjänstemän och politiker som citeras. Det torde finnas goda möjligheter att i samband 

med reportage om lokala miljöhot framhålla enskilda fastighetsägare som tagit konsekvenserna av 

sitt miljöengagemang och åtgärdat sina avlopp. Det torde inte heller vara svårt att få fastighetsägare 

att ställa upp som ”avloppsförebilder”. 

Inget hindrar heller myndigheten från att använda namngivna eller anonymiserade enskilda 

fastighetsägare som förebilder i sitt informationsmaterial. Så har Värmdö gjort genom en CD-rom 

med intervjuer med boende, politiker och tjänstemän som distribuerats till fastighetsägare. 

4.2 Beteendeinriktade kommunikationsmål 

De beteendeinriktade kommunikationsmålen handlar om att utlösa handlingar hos de målgrupper 

som redan har den rätta attityden och intentionen, men som ännu inte fattat det handlingsutlösande 

beslutet. 

”Ska åtgärda avloppet, men inte just nu.” 

Denna grupp har intentionen att åtgärda avloppen, men handlingsutlösningen dröjer. De budskap 

som är effektiva i detta läge är s k HUR-budskap, alltså budskap som inte handlar om varför man bör 

åtgärda sina avlopp utan HUR man går till väga – icke minst administrativt. 

HUR-budskapen blir effektivare ju mer anpassade de är till varje mottagares situation.  
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Det är viktigt att skilja mellan myndighetsinitierad och efterfrågestyrd kommunikation. I den idealiska 

kombinationen av myndighetsinitierad och efterfrågestyrd kommunikation används den 

myndighetsinitierade för två ändamål: att ge information och att styra målgruppen till att själv söka 

svar på de frågor som inte besvaras i den myndighetsinitierade informationen. 

4.3 Myndighetsinitierad kommunikation 

Den myndighetsinitierade kommunikationen består i första hand av brev till målgruppen, i något fall 

av telefonsamtal. 

4.3.1 Brev och utskick 

Eftersom målgrupperna i regel är kända hushåll för hushåll och situation för situation är brev 

adresserade till varje aktuell fastighetsägare ett naturligt medieval, som används av samtliga 

kontaktade kommuner.  

Brevens innehåll brukar vara motiv för kommunens agerande, administrativ HUR-information och 

teknisk/ekonomisk HUR-information.  

I materialet från de kontaktade kommunerna finns många goda exempel på ”frequently asked 

questions” och på instruktiva tidsaxlar som reder ut de administrativa rutinerna. I innehållet ingår 

ibland ganska utförliga allmänna trycksaker av läromedelskaraktär som en slags överkurs. 

Trycksakerna innehåller också hänvisningar till webbplatser och telefonnummer till de kommunala 

handläggarna. 

Utskicken är enligt vår mening sakliga och instruktiva, men kan upplevas som något oöverskådliga. 

Ett exempel på hur man utifrån ett kommunikationsmodell skulle kunna lägga upp informationen i 

ett utskick skulle kunna utformas som Tabell 1 beskriver. 

 

Tabell 1. Förslag på delar för ett massiv 

1. Varför har jag fått 
brevet och hur ska jag 
läsa det? 

Varför försändelsen skickas till just mottagaren, som presenterar 
materialet i försändelsen och förklarar hur materialet ska 
användas – en slags bruksanvisning. 

2. Administrativ               
HUR-information 

Med hänvisningar till nät- och telefonkällor samt uppmaningar att 
använda dessa källor. 

3. Ekonomisk                    
HUR-information 

Som i stora drag förklarar vad olika tekniska och administrativa 
åtgärder kostar och hur man själv kalkylerar kostnader och var 
man kan få rådgivning om ekonomiska frågor i samband med 
avloppsåtgärder. 

4. Teknisk                             
HUR-information 

Hur klassificerar man sitt eget avlopp, vem vänder man sig till 
om man inte klarar av detta själv, vem hjälper en att åtgärda 
fastighetens avlopp m.m. OBS Riktad till den tekniskt okunnige 
med hänvisningar till nät- och telefonkällor samt uppmaningar att 
använda dessa källor. 
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5. Teknisk information Till den tekniskt intresserade och kunnige, Ett alternativ är att 
hänvisa fastighetsägaren till en webbplats, men den tryckta 
överkursen kan försvaras kostnadsmässigt eftersom målgruppen 
i regel är begränsad till antalet. Det är dock viktigt att 
”överkursen” hålls åtskild från ”baskursen”, helst genom att 
placeras i ett eget häfte, så att inte den tekniskt ointresserade 
helt skräms bort också från basinformationen. 

 

Störst effekt ger självfallet försändelser, där inte bara kuvertet är personligt adresserat utan också 

brevet. En sådan försändelse, som i allmänhet markerar slutpunkten i den skriftliga 

kommunikationen och som ofta innehåller ett myndighetsbeslut, har oftast en ganska formell ton. 

4.3.2 Telemarketing 

Telemarketing är en relativt kostsam metod – mellan 50 kr och 100 kr för ett kort samtal att jämföra 

med 5-15 kr för ett utskick. Metoden, som har använts i experimentsyfte inom projektet ”Rena 

avlopp” i Norrtälje, Linköping och Skellefteå, kan ändå motiveras ekonomiskt så länge målgruppen 

som ska ringas upp är av begränsad storlek. 

Några av fördelarna med telemarketing är: 

� Mottagaren kan ställa frågor och begära förtydliganden, och uppringaren kan rätta till 
missförstånd. 

� Metoden ger användbar återkoppling, t.ex. om vanliga missförstånd och viktiga 
sakförhållanden som det råder okunskap om, som kan användas i utformningen och val av 
innehåll i andra kanaler 

4.3.3 Events 

”Avloppslördag” som lyfts fram som en modell av Naturvårdsverkets tillsynskampanj och som 

prövats i flera kommuner, bl a Kungälv, är ett forum där tjänstemän, politiker, entreprenörer, 

teknikleverantörer möter boende i kommunen. 

Knallsuccé för ”avloppslördag” 

Hur får man hundratals människor att strömma till nämndhuset på en lördag? Jo, man pratar skit och visar upp 

en massa minireningsverk. 

- ”Avloppslördag” är en knallsuccé, säger kommunalrådet Anders Holmensköld (M). 

Ett par entreprenörer kom till kommunen med en idé. Sju veckor senare ställde elva tillverkare av reningsverk 

och nio entreprenörer samt länsstyrelsen och kommunens miljöenhet ut utanför och i nämndhusets entré. 

– Allt har gått som på räls, säger Conny Magnusson från Trevco AB, en av initiativtagarna. Vi företagare får så 

många frågor om enskilda avlopp. Christer Carlsson, från entreprenadfirman Bröderna Carlsson och jag ville 

göra något och frågade kommunen. Första mötet hölls för sju veckor sedan.– Vi är mycket nöjda med hur det 

här har blivit, säger Christer, inte minst för att det är så dyrt att delta på Svenska mässan. Detta är en utmärkt 

form för att nå kommuninvånare. (Kungälvs kommuns hemsida). 
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4.4 Förmedlare av information 

Ytterligare en metod att få ut information är att använda förmedlare i form av maskinoperatörer och 

gräventreprenörer som kan ge teknisk HUR-information och mäklare som kan ge ekonomisk och 

administrativ HUR-information. Metoden har bl.a. använts i Sigtuna och Norrköping och är en viktig 

anledning till at så många kommuner engagerat sig i genomförandet av Maskinentreprenörernas 

Diplomutbildning om små avlopp. 

4.5 Efterfrågestyrd kommunikation 

Ett sätt att ytterligare öka informationens träffsäkerhet är att förmå fastighetsägare att själva söka 

upp just den information de behöver. 

4.5.1 Nätet 

Ett ytterst kostnadseffektivt sätt att sprida sakinformation är via nätet, t.ex. kommunernas egna 

hemsidor och avloppsguiden.se. Att utforma dessa webbplatser optimalt är ett mindre problem än 

att förmå målgrupperna att besöka dem. Det räcker inte att tala om att en webbplats finns, 

målgruppen måste utlovas en belöning att besöka webbplatsen, som minst motsvarar besväret att 

söka upp den.  

Ett sätt att öka besöksfrekvensen är genom sökmotoroptimering, vilket innebär att innehavaren av 

webbplatsens innehavare ser till att befinna bland de främsta träffarna i samband ett visst sökord, 

t.ex. avlopp. avloppsguiden.se är idag bland de allra främsta på sökordet avlopp. 

4.5.2 Rådgivning 

Telefonrådgivning till osäkra fastighetsägare vilka själva tar kontakt innebär en relativt hög kostnad 

per samtal, men också maximal träffsäkerhet, ännu högre än vid telemarketing, eftersom alla som 

ringer har konkreta frågor de vill ha svar på. I samband med kriskommunikation har ibland ett lågt 

utnyttjande av en telefonservice setts som ett tecken på framgång för den medierade 

kommunikationen, men i detta sammanhang får ett högt antal samtal ses som tecken på att 

rekommendationerna att ta kontakt med kommunens representanter varit effektiva. Samtliga 

kontaktade kommuner ger telefonrådgivning och ingen av dem har klagat över något 

överutnyttjande av denna tjänst. 

En komplikation är att vissa fastighetsägare drar sig för att ringa och fråga om sitt avlopp eftersom de 

är rädda för att direkt få ett föreläggande. 

Avloppsrådgivning innebär att en extern rådgivare kan anlitas för att ta fram förslag på 

avloppslösningar, något som genomförts i Norrköping där bebyggelsegrupper med mer än 10 hushåll 

gratis erbjuds VA-rådgivning av konsult. En sådan VA-rådgivning kan givetvis utformas på en rad olika 

sätt beroende på de syften man vill uppnå. 

4.5.3 Möten 

I många kommuner har möten med berörda fastighetsägare arrangerats. Resultaten har varit 

blandade. Ibland har en majoritet av de berörda infunnit sig, ibland bara några få. Enligt den 
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telefonenkät som tre kommuner låtit göra uppgav 15 % av de tillfrågade att de var intresserade av 

att gå på en informationskväll om enskilda avlopp, 17 % svarade kanske. 

Informationsmöten och dialogmöten 

Eftersom räckvidden är låg kan inte informationsmöten vara något alternativ till andra kanaler utan 

ett komplement. 

Mötet är ett dyrt medium med hög kontaktkostnad. För att denna kostnad skall kunna motiveras 

måste mötesmediet användas på ett klokt sätt. Det är inte självklart att traditionella 

informationsmöten med experter där möjligheter till frågor ges alltid är de mest ändamålsenliga. 

Möten med syfte att skapa dialog mellan sändare och mottagare kan ofta rekommenderas. I Tabell 2 

beskrivs skillnaden mellan Informationsmöten och dialogmöten.  

 

Tabell 2. Redogörelse för skillnader mellan informationsmöte och dialogmöte  

INFORMATIONSMÖTE                  DIALOGMÖTE 

MÅL  
Kunskapsöverföring Intresse, engagemang, aktivitet 

INNEHÅLL 
Vad som gäller, färdiga lösningar  Problem som behöver lösas, 

möjligheter som kan utvecklas 

HJÄLTEN 
Mötesledaren Mötesdeltagaren 

PUBLIKEN 
Passiv Aktiv 

INLÄGG FRÅN PUBLIKEN 
Inte populärt, risk för att mötet drar över tiden Uppmuntras 

VARAKTIGHET 
Kommunikationsprocessen slut när mötet är slut ”Eftervården” viktig 

FÖRBEREDELSER 
“Kom som du är!“ Rätt inställning till mötet en 

förutsättning för framgång 

 

Dialogmöten blir ofta effektivare men kräver mer förberedelse och kompetens hos den som 

genomför dom. 

Möten har en hög kontaktkostnad, men det finns fyra goda argument för dem: 

� De närvarande ges både information och möjlighet att ställa frågor. 
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� En viss informationsspridningseffekt kan uppträda eftersom de som besöker ett 
informationsmöte med största sannolikhet är mer intresserade och mer kunniga än de ur 
målgruppen som avstår från mötet.  

� Det finns goda möjligheter att mötet bevakas av lokala medier. 

� Om mötesdeltagarna sitter gruppvis vid mindre bord, t.ex. i en skolmatsal, snarare än i rader 
i en bio- eller teatersalong och om myndighetsföreträdarna ambulerar mellan borden ökar 
möjligheterna att få till stånd mindre dialoggrupper och studiecirklar. 

Dialoggrupper 

Dialoggrupper är grupper med ett begränsat antal deltagare som träffas ett antal gånger med 

medverkan av en eller flera myndighetsrepresentanter. Dialoggrupper är i första hand relevanta för 

fastighetsägare som kan vara intresserade av en gemensamhetsanläggning. Bland de kontaktade 

kommunerna fanns något enstaka exempel på denna mötesform. Erfarenheter från annat håll 

(Andersson et al, 2009; Vägverket, 1998) visar hur viktigt det är att deltagarna i dialoggrupper är 

medvetna om vilken betydelse det arbete de lägger ner i gruppen kan ha. Om de tror att deras 

arbete saknar betydelse kommer gruppens aktiviteter snabbt att tyna bort. Om de har för höga 

förhoppningar på att alla deras förslag ska genomföras blir besvikelsen stor i efterhand och 

kommande dialogprojekt kommer att försvåras. Vägverkets utvärdering visade också att det kunde 

finnas ett visst nyhetsvärde i dialogprojekt, som kan framställas som en kamp, där lekmän ställs mot 

kommunala tjänstemän. 

Studiecirklar 

En tredje mötesform som skulle kunna användas även i samband med enskilda fastigheter är en form 

av studiecirkel, där en mindre grupp fastighetsägare som var för sig tänkt förbättra sina avlopp 

träffas för att utbyta erfarenheter och ge varandra tips om entreprenörer, vad man kan göra själv, 

myndighetskontakter, kostnader m.m. Kommunen kan initiera arbetet och stödja gruppen med 

material och expertmedverkan vid något eller några av gruppens sammankomster. Studiecirklar för 

ökad användning av solvärme har gett goda effekter. 

4.6 Sambandet mellan målgrupp, beteendemål och 

kanaler/aktiviteter 

I kap 7.1-7.5 beskrivs målgruppen fastighetsägare och att olika fastighetsägare har olika utgångsläge 

gällande intresse, kunskap, intensioner och normer. Målet är att ändra fastighetsägarnas beteende 

genom att påverka just intresse, kunskap, intensioner och normer från att ’enskilda avlopp är 

oviktigt, dyrt och svårt’ till att ’enskilda avlopp är viktigt/självklart och enkelt’. För att nå dit används 

miljökontoret som sändare samt externa förmedlare av budskap. Olika typer av budskap krävs för att 

ändra olika fastighetsägares beteenden och olika kanaler krävs för att nå ut till olika fastighetsägare. I 

Tabell 3 sammanfattas kap 7.1-7.5.  
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Tabell 3. Sammanställning av olika målgrupper, önskade beteende mål och möjliga 

kanaler/aktiviteter som kan nå målgruppen 

MÅLGRUPP BETEENDEMÅL KANALER-AKTIVITETER 

1. Fastighetsägare som 

behöver åtgärda sina 

enskilda avlopp 

Söka information 

Kontakta kommunen 

Åtgärda avloppen 

Brev från kommunen, 

webbplatser, 

informationsmöten, events, 

”studiecirklar”, dialogprojekt 

Lokal publicitet 

Rådgivning 

Målgrupp 2 

Målgrupp 5 

2. Fastighetsägare som 

nyligen åtgärdat sina 

enskilda avlopp 

Visa omgivningen att 

avloppen är åtgärdade 

Starta samtal med målgrupp 

1 om avloppsfrågor 

Certifiering 

Lokal publicitet 

 

3. Lokala journalister  Skriva om sambandet mellan 

om förorenade badsjöar och 

undermåliga avlopp 

Skriva om fastighetsägare 

som är i färd med att 

åtgärda sina avlopp eller just 

har gjort det 

Kontakter med kommunala 

tjänstemän 

4. Övriga boende i 

kommunen 

I samtal och på andra sätt 

visa sin ovilja mot 

förorenade badsjöar, 

uttrycka förhoppningar om 

återställande av badsjöar  

Lokal publicitet 

 

5. Maskinentreprenörer, 

konsulter, fastighetsmäklare 

Låta sig utbildas i 

avloppsfrågor av 

kommunens experter 

Föra HUR-information vidare 

till målgrupp 1. 

Kontakter med kommunala 

tjänstemän 

 

4.7 Underlag för aktivitetsplan 

Figur 1 ger ett exempel på i vilken ordning ett antal åtgärder kan genomföras för att ge så bra 
resultat som möjligt.  



Kommunikation som medel för åtgärdande av undermåliga avlopp 

November 2009 
 

 
 

34 

Planen är i första tänkt att vara underlag för aktiviteter riktade mot områden med enskilda avlopp, 
men kan med viss revidering vara användbar även i andra planeringssituationer. 

De kommuner vi studerat använder kommunikation på ett på det stora hela taget ändamålsenligt 
sätt för att nå syftet att minska antalet undermåliga enskilda avlopp. Aktivitetsplanen skiljer sig 
därför inte på något avgörande sätt från de planer som används ute i kommunerna. Vad vi framför 
allt vill peka på är värdet av att låta åtgärder samverka med varandra för att uppnå synergieffekter, 
och vi har därför valt att lägga störst på åtgärder som på olika sätt kan stärka varandra. 
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Brev 1  
Räckvidd 100% 

A Missiv: Varför brev? Presentation av 
innehåll, Läsanvisning. Avisering av möte. 

B. Administrativ, teknisk,  
ekonomisk HUR-information på  
basnivå genom uppräkningar  
och FAQ (frequently asked questions).  
Personifiering genom namngivna  
eller anonymiserade förebilder. 

C. Administrativ, teknisk, ekonomisk HUR-
information på avancerad nivå. 

Publicitet i 
lokala 
medier: 

- Miljöhot 
(förstörda 
bad- och 
fiskesjöar, 
miljölöften 
(räddade 
bad och 
fiskesjöar) 

- Miljöhjältar, 
förebilder 

Telefon-
rådgivning 
Räckvidd 5-
20 % 

Telemarketing alt. Brev 2 
Räckvidd 100 % 
Kallelse till informationsmöte 

Informationsmöte: 
Räckvidd 20-50 % 

Hemsida 
Räckvidd 
70-90 % 

”Studiecirkel” 
Räckvidd 1-5 % 

’Certifiering’ av fastighetsägare som åtgärdat sina 
avlopp  

Aktiviteter 
riktade mot 
lokala 
medier: 

Erbjudande om ’certifiering’ till alla med godkänt 
avlopp inom ett område  

(Om kluster) Dialoggrupp 
Räckvidd 20-50 % 
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5 Slutsatser 

Nulägesbeskrivningen baserad på studier i 11 kommuner visar att tillsynsarbetet utförs på 

mer eller mindre samma sätt i alla kommuner, här beskrivs arbetet i fem faser:  

1. Prioritering mellan områden, 2. Information till boende i prioriterade områden, 3. 

Inventering av utvalt område, 4. Återkoppling med resultat från inventeringen och ev. 

föreläggande, 5. Uppföljning 

Från intervjuerna i de 11 kommunerna listades lyckade kommunikationsinsatser för att 

påskynda åtgärdandet av enskilda avlopp. Dessa kunde sammanfattas som: 

Kommunövergripande arbete/politisk förankring, Ökad påtryckning t ex genom att skriva in 

avloppsstatus i fastighetsboken, Informationsspridning via mäklare, entreprenörer, bra 

broschyrer, annonser etc, Medvetenhet och motivation 

Rapporten ger förslag på en kommunikationsstrategi som innehåller följande delar: 

Kommunikationsmål inriktade på intresse, kunskap, intentioner och normer, 

Beteendeinriktade kommunikationsmål, Myndighetsinitierad kommunikation, Förmedlare av 

information, Efterfrågestyrd kommunikation, Sambandet mellan målgrupp, beteendemål 

och kanaler/aktiviteter. 
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Bilaga 1: Nulägesbeskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar Åtgärder

Antal enskilda 
avlopp Upggifter om avloppen

Förvaltnings- övergripande 
arbete

Avlopp som ligger i kluster 
nära anslutningspunkt

Avlopps om ligger i 
kluster långt från 
anslutnignspunkt

Avlopp som ligger 
enskilt

Alingsås 3500

Kommunen arbetar 
förvaltningsövergripande och 
har sedan 5 år en VA-strategi 
som beskriver 
problemområden och 
tänkbara åtgärder

Kommunlat VA byggs ut till 
omården med högt 
bebyggelsetryck som ligger 
strategiskt 

Kommunen har ingen 
utarbetat metod för åtgärd 
i form av 
gemensamhetssystem 
eftersom åtgärden kräver 
engagemang från flera 
förvaltningar och politisk 
förankring

Tillsyn och tillstånd. 100-
150 avlopp inventeras 
och åtgärdas årligen. 

Botkyrka ca 900
Finns ingen kommunal VA-
strategi

Det pågår utbyggand som 
täcker in 250 idag bebyggda 
fastigheter. Tillsyn och tillstånd

Ekerö 3500

Inlagda i ECOS, info 
genom tillstånd från 60-
70-talet; kommunalt 
slamtömningsregister 
och tidigare 
inventeringar

Ja, men finns  ingen 
kommunal VA-strategi och 
inget politiskt beslut på att det 
borde finnas

Utbyggnadsplaner finns/görs 
i samband med exploatering, 
planläggning el planändring

20-30 områden som 
väntar på kommunalt  
inriktningsbeslut. Endast 
vid bygglov aktualisers nya 
tillstånd 

Tillsyn 30-40 ärenden/år; 
+ Tillståndsprövning 
(bygglov och klagomål) 
ger 80-100 
tillståndsansökningar/år 

Huddinge 2000

Finns uppgifter om de 
fastigheter som fått 
tillstånd de sanaste 30-
åren, ingen heltäckande 
inventering har gjorts. 

Ett väl fungerande 
förvaltningsövergripande 
arbete. 

Sedan ca 10 år en VA-policy 
som innebär att nästan alla 
kommunens enskilda avlopp 
inom en 20årsperiod skall 
anslutas. Ingen speciell hantering

Idag görs utövas endast 
tillståndsprövning 
(bygglov + klagomål).  

Norrköping 5-6000

Kommunen jobbar 
förvaltningsövergripande och 
har en plan för hur olika 
omården bör åtgärdas

Finns inget driv för att bygga 
ut det kommunala nätet

För bebyggelsegrupper 
med mer än 10 hushåll 
erbjuder kommunen VA-
rådgivning. 

Både tillsyn och 
tillståndsärenden. 
Inventeringstakten är 
ca100 fastigheter/år       

Salem 250

Alla enskilda avlopp 
inventerades 2006-2007 
med hjälp av 
examensarbetare

Det finns en utbyggnadsplan 
och kommunen håller på att 
bygga ut. 

För tillfället finns ingen 
som jobbar med enskilda 
avlopp

Sigtuna 2000

2008 togs en kommunal VA-
strategi fram som beskriver 
kommuns gemensamma mål 
för vatten och avlopp

Inga aktuella 
utbyggnadsplaner

Ingen speciell hantering. 
Enstaka gånger har MHK 
lyft fram förslag om 
gemensamhetssystem 

Årligen görs en 
tillsynsplan där områden 
prioriteras. Tillsyn ca 50 
hushåll/år + 
Tillståndsprövning ger ca 
40 tillståndsprövningar/år

Upplands 
Bro 2500

I samband med framtagande 
av ny ÖP diskuteras 
omvandlingsområdenas 
framtid i 
förvaltningsövergripande 
grupp

För tillfället byggs det 
kommunala nätet ut till några 
hundra fatigheter. 

2004 gjordes ett försök att 
lobba för 
gemensamhetssytem i ett 
område; En inventering 
gjordes; Info gavs om 
situationen och förslag på 
gemensamhetssystem på 
ett vägsamfällighetsmöte; 
Ingen nappade 

Endast tillståndsärenden  
(bygglov och klagomål) 
hanteras, sammanlagt ca 
30/år

Upplands 
Väsby 450

Alla avlopp karterade 
och bedömda genom 
tidigare inventeringar

Vattenfrågan prioriterad i 
kommunen, 
kommunstyrelsen medl i 
Oxundaåns vattensamverkan 
tillsammans med 4 andra 
kommuner. Finns en 
politikergrupp och en 
tjänstemannagrupp. 

Stora utbyggnadsplaner, 
planerar att bygga bort 60 % 
av sina enskilda avlopp i 6-
7årsperiod, både genom att 
kommunen bygger ut och 
genom utbyggnad av 
samfälligheter. 

Tillsyn + 
Tillståndsförfarande

Värmdö 15 000

Förvaltningsövergripande 
arbete och god politisk 
förankring för både 
inventering och utbyggnad. 
Finns en kommunla VA-policy 
med strategier. 

Målet är att år 2030 ha 
anslutit i stort sett hela 
fastlandet (betyder ca 2500 
enskilda avlopp kvar?)

Har försökt lobba för 
gemensamhetssystem 
men svårt att få en 
samfällighet att vilja driva 
frågan

Genom bygglov och 
klagomål inkommer 
årligen 150 ansökningar, 
genom inventering/tillsyn 
inkommer årligen 500 
ansökningar

Västervik 7000

Nästa alla enskilda 
avlopp har lagts in i ett 
ärendesystem med 
fördelning mellan 
klusterområden och 
solitära hus. 

Förvaltningsövergripande 
arbete och god politisk 
förankring. 

Finns inte mycket driv från 
VA att bygga ut det 
kommunala nätet. Önskvärt 
att ta fram en 
utbyggnadsplan. 

52 klusteromården finns 
beskrivna; hur många 
hushåll i klustret; avstånd 
till kommunalt 
verksamhetsomårde; 
dricksvattenförsörjning. 

Åtgärdsfokus ligger på 
avlopp som ligger solitärt, 
genom tillsyn och 
tillståndsärenden. Ca 300 
avlopp inventeras årligen. 

Tabell 1. Allmänt om hur kommunen arbetar med undermåliga avlopp 
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Tillsyn av enskilda 
Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Försök som genomförts 

Alingsås

Infobrev om att 
inventering kommer 
göras, varför den ska 
göras och vad som 
händer sedan. 

Inventering där den 
boende får närvara. 

Uppgifter från 
inventeringen 
sammanställs i en 
inspektionsrapport 
som skickas till 
den boende + 
uppmaning om 
åtgärdande och 
tips på 
tillvägagångssätt

80 % av 
fastigheterna 
åtgärdar inom ett 
år. Om de inte 
åtgärdar läggs 
föreläggande. 

Botkyrka

2006 inventerades 250 avlopp och ca 100 ställdes det 
krav på. Fanns inte resurser att handlägga alla 
tillståndsärenden när de kom in. Fram över ska 
inventeringen omfatta färre avlopp åt gången så att de 
det finns resurser för uppföljning. 

Ekerö

Allmänt utskick till 
det prioriterade 
omårdet

Personligt utskick m 
info från ECOS och 
uppmaning att lämna 
in ny ansökan Påminnelse

Boende hör av sig 
för konsultation 

Föreläggnade (fler än 
hälften behöver inte 
föreläggas, de vidtar 
'självmant') 

På 90-talet var kunskapen och medvetenheten lägre än 
idag, då hölls samrådsmöten ute i byarna i smanband 
med inventering. Nu känner folk till rutinen, har större 
kunskap och därmed förståelse.  

Haninge

För några år sedan gjordes inventeringar kring en 
problemsjö, dock fanns inte tid att följa upp, Inga 
föreläggande skrevs och inga avlopp åtgärdades. 

Norrköping

Info till alla boende i 
ett område om 
kommande 
inventering; inbjudan 
till möte och en 
enkät om det egna 
avloppet

Möte i området med 
info om 
recipientpåverkan; 
lagkrav; och tekniker

Inventering av 
fastigheterna;  
personlig kontakt

Föreläggande och 
infobroschyr om 
tekniklösningar

Uppföljningsmöte i området 
där det beskrivs hur många 
avlopp som var undermåliga 
och hur många som var bra. 

Salem

Allmänt utskick av 
enkät där boende 
fick beskriva sitt 
avlopp + info om att 
inventering kommer 
att göras. 

Inventering av avlopp 
samtidigt som en lapp 
lades i brevlådan om 
att avloppet 
inventerats. 

Utskick av krav 
eller föreläggande 
om inskickad 
tillståndsansökan 
inom 3 månader 
och åtgärd inom 6 
månader

Tidsfristen har löpt 
ut och då ansvarig 
inte längre jobbar 
kvar har ingen följt 
upp hur det gått. 

Sigtuna

Utskick med enkät 
och info om när en 
inspektör kommer till 
fastigheten

Inspektion på 
fastigheten

Utskick av beslut, 
de som har 
undermåligt avlopp 
får föreläggande 
och åtgärdskrav 
inom 2 år. 

De flesta åtgärdar, 
Om avloppet inte 
åtgärdas inom 2 år 
följs ärendet upp 
med 
vitsföreläggande. 

Upplands 
Väsby

Förelägger om att 
lämna in uppgifter 
om sitt avlopp

Förelägger om att 
lämna förslag på 
åtgärd

Förelägger om 
åtgärd

Förr gick kommunen ut med krav på boende, det 
resultarade i påminnelser och så småningom 
föreläggande för att få en åtgärd. Nu förelägger man 
direkt, ibland stegvis se tidigare. 

Värmdö

Utskick infobrev + 
enkät + vattenflaska 
för kloridprov

Genomgång av 
arkivinventering + 
enkätsvar

Inventering på 
fastighet (oftast 
utan 
fastighetsägare) 

Uppföljningsbrev 
med resultat från 
inventering och 
uppmaning att 
åtgärda/skicka in 
anmälan

Om anmälan inte inkommer 
inom viss tid skickas 
föreläggande 'förbud att 
släppa ut avloppsvatten'. 
Ibland överklagas vilket drar 
ut på tiden, med resultatet 
att avloppet åtgärdas. 

Västervik

Utskick till samtliga i 
ett omårde; inbjudan 
till möte; enkät om 
sitt avlopp; info om 
lagstiftning; tekniker 
som förespråkas av 
kommunen

Inventering av alla 
avloppen, vilket 
finansieras av 
fastighetägarna

Infomöte för 250-
300 
fastighetsägare, till 
mötena kommer 
även politiker och 
tjänstemän för god 
förankring

Fatighetsägare 
som inte självmant 
åtgärdar föreläggs

Österåker

Utskick av infobrev 
där man ämnar 
inventera m info om 
övergödningsproble
matik

Inventering på 
fastigheten

Beslut om åtgärd 
skickas ut med 
krav på 
inskickande av 
ansökan inom 4 
mån

De flesta tar efter 
beslutet tag i sitt 
avlopp, om inte 
skickas ett 
föreläggande 

Föreläggnade och vite fattas 
av miljönämnden, vilket inte 
gjorts sedan 2006 av 
resursbrist

Man har vid något tillfälle haft sommarjobbare till hjälp 
för inventering, dock försvåras upprättandet om beslut 
om åtgärd eftersom handläggaren inte varit där. 

Tabell 2. Kommunernas tillvägagångssätt att utöva tillsyn  
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Kommunalt arbete/ Politisk 
förankring Kravhöjare Prioritering Informationsspridning Medvetenhet och driv

Alingsås

Övergödningsproblematik i kommunens sjöar har 
uppmärksammat problemet och skapat 
medvetenhet hos fastighetsägarna

Ekerö

Miljönämnde positiv, följer upp hur 
många tillsynsärenden som görs per 
år. 

På 90-talet var kunskapen och medvetenheten 
lägre än idag, då hölls samrådsmöten ute i byarna 
i samband med inventering. Nu känner folk till 
rutinen, har större kunskap och därmed 
förståelse.  

Huddinge

Norrköping

Lättlästa och trevliga broschyrer 
Trevligt telefonbemötande; Utbilda 
maskinentreprenrörer till bra 
markjobb, god kunskap om lagar 
och att miljöskyddsinspektörerna 
inte är farliga

Salem

Alla undermåliga avlopp 
föreläggs, även de som 
inom några år ska få 
kommunalt

Problem med olika budskap från 
olika håll i kommunen; för länge 
sedan lovades utbyggnad av 
kommunalt VA, när detta inte skett 
har miljökontoret gått ut med 
förelägganden vilket skapat 
irritation. 

Sigutna

Viktigt att vara synkade på 
miljökontoret så alla sätter samma 
krav. Viktigt att förstå vilken roll en 
miljöinspektör har. 

Inskrivning i fastighetsboken hos 
Lantmäteriet, beslutet ligger då 
på huset och inte på ägaren, vid 
försäljning av huset kommer 
mäklaren att veta om/lyfta kravet 
på åtgärd av avlopp

Informationsmöten med mäklare 
och med maskinentreprenörer har 
varit effektivt. 

Tydliga lagkrav och instruktioner krävs, för hade 
kommunen otydligt infomaterial vilket resultarade i 
sämre förståelse och ovilja.                      Sedan 
algblomningar högre förståelse för problematiken.                

Upplands Bro

Årligen delas en almanacka ut till 
kommuninvåanre med info om 
aktuella miljöfrågor ex vad som 
gäller för enskilda avlopp, hur man 
ansöker och tips om 
avloppsguiden. 

Upplands Väsby

Bra samarbete mellan miljökontoret 
och VA-kontoret, genom att alla 
avlopp är karterade m koordinater är 
det lätt för VA-verket att beräkna täthet 
och ledningslängd för utbyggnad. 

För att motivera boende till att 
koppla upp sig mot 
samfällighetsutbyggnad (då man 
med lagkrav inte kan tvinga) 
föreläggs dessa hushåll för att 
tydliggöra att det finns en 
kostnad hur de än gör

Algblomning i kommunens badsjöar har gett folk 
god insikt i övergödningsproblematiken. 

Värmdö

Tar ut avgift för inventeringen om 2 h 
tillsynstid, vid årskiftet ökas tiden till 3 
h.  

Håller entreprenörsutbildningar - 
entreprenörerna får då göra 
slutbesiktningen via s.k 
enreprenörsrapport+foto;  
Informerar i 
samfällighetsföreningar: 

Västervik

Utskick undertecknade av politiker och 
tjänstemän. Politiker och tjänstemän 
representerade på möten. 

Österåker

Undermåliga avlopp som 
ska anslutas inom en 
tioårsperiod föreläggs ej. 

Renhållningen annonserar i 
kommunala utskick/tidningar 
gällande sophämtning, ibland 
skrivs även om vilka områden som 
ska inventeras. Någon gång även 
repotage i det lokal veckobladet 
som ges ut.  

Många postitiva till åtgärdande, de är rädda om 
sin sjö eller vik. Ofta finns lokalt engagemang 
kring sjöar och vikar, ibland inkommer begäran 
från samfäligheter att inventera avloppen i 
omårdet. De som ifrågasätter kravet är både folk 
med WC och dusch och folk med bara BDT-
avlopp. Avloppsfrågan - en mansfråga, oftast män 
som kommer in m ansökningar. 

Tabell 3. Andra åtgärder/aktiviteter som kommunerna framhåller som 

framgångsrika  



Bilaga 2. Medverkande på Workshops 

 

Medverkande på workshop 1:  

Lars Palm, Högskolan i Halmstad  

Staffan Olsson, Miljökontoret Värmdö kommun  

Stefan Jonsson, Miljökontoret Södertälje kommun 

Marika Palmér Rivera, WRS Uppsala AB, kontaktperson för Avloppsguiden 

Lennart Persson, Norrtälje kommun, kontaktperson för Naturvårdsverkets projekt ’Rena avlopp’, 

Per Bengtsson, Grön Idé AB, kontaktperson för Naturvårdsverkets projekt ’Rena avlopp’  

Mats Johansson, Verna Ekologi AB 

Erik Kärrman, CIT Urban Water Management AB 

Åsa Erlandsson, Ecoloop AB 

 

Medverkande i workshop 2: 

Lars Palm, Högskolan i Halmstad  

Staffan Olsson, Miljökontoret Värmdö kommun  

Stefan Jonsson, Miljökontoret Södertälje kommun 

Dag Kempe, Miljökontoret Upplands Väsby kommun 

Stefan Engblom, Miljökontoret Botkyrka kommun 

Lennart Adamaitis, Miljökontoret Vallentuna kommun 

Stefan Nyström, Miljökontoret Vallentuna kommun 

Anita Eriksson, Miljökontoret Norrtälje kommun 

Marika Palmér Rivera, WRS Uppsala AB, kontaktperson för Avloppsguiden 

Elisabeth Höglund Naturvårdsverket, projektledare för kommande tillsynskampanj om enskilda 

avlopp 

Erik Kärrman, CIT Urban Water Management AB 

Mats Johansson, Verna Ekologi AB 

Åsa Erlandsson, Ecoloop AB 
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SAMMANFATTNING 

För att minska utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön har Norrtälje kommun låtit uppföra en 
våtkomposteringsanläggning för behandling av källsorterat klosettvatten. Klosettvatten är en ren 
fraktion som, efter hygienisering, kan återföras till jordbruket och sluta kretsloppet av 
växtnäringsämnen. För att hygienisera klosettvatten genom våtkompostering krävs tillsats av 
energirika organiska restprodukter, så kallade komplementmaterial, för att höja torrsubstanshalten i 
klosettvattnet. 

Syftet med detta projekt var att finna ett lämpligt komplementmaterial att sätta till klosettvatten 
som behandlas i våtkomposteringsanläggningen i Karby, Norrtälje kommun. Norrtälje kommun och 
två närliggande kommuner inventerades på organiska restprodukter, varefter tänkbart 
komplementmaterial samlades in och genomgick plockanalys, målning och analyser gällande 
torrsubstans-, växtnärings- och tungmetallinnehåll. Utifrån analysresultat, beräkningar och 
uppskattning av mängder kunde lämpligheten och tillgängligheten för olika komplementmaterial 
bedömas och mängden behandlingsbart klosettvatten beräknas. 

Resultaten visar att matavfall från kök är en relativt ren och energirik fraktion som skulle lämpa sig 
väl för våtkompostering. Utsorterad frukt, grönt och bröd från livsmedelsbutiker är även det en ren 
fraktion, men tillgängligheten är osäker och beror på en rad faktorer. Osäkerheten kring kvaliteten 
hos fett från fettavskiljare är enligt projektets utvärdering för stor, och torrsubstanshalten för låg, för 
att denna fraktion i dagsläget ska kunna anses som ett lämpligt komplementmaterial. Resultaten 
visar att det finns förutsättningar för att samla in tillräckligt med komplementmaterial i Norrtälje 
kommun för att i framtiden kunna utnyttja hela kapaciteten i Karby våtkomposteringsanläggning. För 
att behandla maximal mängd klosettvatten krävs att Karby optimeras. För att optimera Karby 
rekommenderas här att fokusera på två saker, dels klosettvattenkvaliteten och dels förutsättningar 
för att ta in nya komplementmaterial. För att nya komplementmaterial, till exempel matavfall, ska 
kunna sättas till klosettvattnet krävs att kommunen investerar i en förbehandlingsanläggning som 
maler avfallet. Vilken typ av förbehandlingsanläggning som är bäst att investera i och var en 
eventuell central förbehandlingsanläggning ska placeras är frågor som bör utredas vidare. 



FÖRORD 

Denna rapport slutredovisar projektet "Kompletteringsmaterial för våtkompostering" finansierat av 
Norrtälje kommun och med miljöbidrag från Stockholms läns landsting. Förutom denna slutrapport 
ingår examensarbetet "Val av komplementmaterial för våtkompostering av klosettvatten " av Emelie 
Ljung från civilingenjörsutbildningen Miljö- och vattenteknik på Uppsala Universitet. 

Projektledare var Amelia Morey Strömberg från Norrtälje kommun. I kommunens arbetsgrupp ingick 
även Jörgen Örnestav, Peter Dahlqvist och Ingvar Norrman, renhållning, Agneta Norén, VA, och Malin 
Denninger, VA/Miljö. Utöver kommunens arbetsgrupp medverkade konsulterna som också är 
författare till denna rapport: Erik Kärrman, CIT Urban Water Management AB, Ola Palm och Emelie 
Ljung, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik. 

Stockholm, augusti 2011 
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Komplementmaterial för våtkompostering av klosettvatten 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Satsningar pågår för närvarande för att minska utsläppen av övergödande ämnen (kväve och fosfor) 
till Östersjön till följd av åtaganden i framförallt Baltic Sea Action plan. En betydande fosforkälla är 
enskilda avlopp. Norrtälje är den kommun i Stockholms län som har särklass flest enskilda avlopp, 
cirka 40 000 stycken. Tillsammans läcker de mer fosfor än vad kommunens 20 kommunala 
reningsverk släpper ut (Eveborn m.fl., 2007), vilket gör de enskilda avloppen till en prioriterad fråga 
för kommunen. 

Ett sätt att minska fosforutsläppen är att föra tillbaka växtnäringen till jordbruk och därmed få ett 
kretslopp på samma gång. Norrtälje är en kommun i frontlinjen vad gäller hantering av enskilda 
avlopp via våtkompostering av insamlat klosettvatten och latrin som medger kretslopp av 
växtnäringsämnen. År 2004 uppförde Norrtälje kommun en våtkomposteringsanläggning i Karby, 
vilken har kapacitet och tillstånd att behandla 3000 ton organiskt material (inklusive klosettvatten) 
per år. År 2009 utnyttjades bara cirka halva kapaciteten, varav 720 m 3 var klosettvatten och 790 m 3 

var latrin (Örnestav, pers. medd.). 

Förutom klosettvatten krävs komplementmaterial för att få tillräckligt högt energiinnehåll i 
våtkompostmaterialet (torrsubstanshalt är ett enkelt mått på energi). Exempel på 
komplementmaterial som testats i våtkomposteringsaniäggningen i Karby, Norrtälje kommun, är 
svingödsel, hästgödsel och latrin (Eveborn m.fl., 2007). Ingen ytterligare latrin finns att tillgå vilket 
betyder att nytt komplementmaterial måste introduceras till våtkomposteringsaniäggningen. För att 
kunna våtkompostera komplementmaterialet krävs en relativt flytande homogen massa. Detta 
åstadkoms med en kvarn som mal ner komplementmaterialet. Det malda materialet transporteras 
sedan till våtkomposten. 

1.2 Syfte och inriktning 

Syftet med projektet var att finna ett lämpligt komplementmaterial till Karby 
våtkomposteringsanläggning i Norrtälje kommun som ger en så bra produkt som möjligt att använda 
som gödselmedel och samtidigt tillför tillräckligt mycket energi så att anläggningens kapacitet kan 
utnyttjas optimalt. I projektet ingick att undersöka några olika substrat för att hitta ett optimalt 
komplementmaterial samt att analysera resultat och dra slutsatser om hur ett 
våtkomposteringssystem inklusive förbehandling kan drivas bättre än idag. 

1.3 Avgränsningar 
Den geografiska avgränsningen för sökandet av komplementmaterial till Karby 
våtkompostanläggning sträcker sig i första hand till Norrtälje kommun. Norrtälje kommun 
inventerades noggrant. De två närliggande kommunerna Österåker- och Vallentuna kommun 
inventerades därefter översiktligt och valdes efter kriteriet att de ligger i närområdet och att det kan 
finnas potential för transport av organiskt avfall till Norrtälje. 

Tänkbara komplementmaterial avgränsades till att innefatta substrat som verksamheterna idag inte 
får några intäkter från, eftersom det är önskvärt att ta ut en behandlingsavgift för 
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komplementmaterialet. En annan avgränsning, och förutsättning, för analysering av substrat i 
projektet var att verksamheterna hade tid och intresse av att bidra med såväl information om 
hanteringen som organiskt material till analyserna. Analyserna i sin tur begränsades av mängden 
insamlat material och ekonomiska aspekter. 
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2 METODER OCH GENOMFÖRANDE 

2.1 Inventering, urval, provtagning 
Arbetet genomfördes i fem steg: inventering, urval, provtagning, kemiska analyser och beräkningar. 
Först gjordes en inventering av verksamheter med organiskt avfall i utvalt område runt Norrtälje 
(Norrtälje-, Österåker- och Vallentuna kommun). Verksamheter kontaktades för information gällande 
sortering av organiskt avfall, avfallstyp och avfallsmängd. Därefter valdes några verksamheter ut för 
besök och provtagning (tabell 1). Urvalet grundade sig framförallt på önskan om substratvariation 
och möjlighet till provtagning. Provtagningen innefattade insamling, plockanalysering och målning. 
Insamlat organiskt avfall, från utvalda verksamheter i Norrtälje kommun, genomgick plockanalys. 
Plockanalys innebär att avfallet noggrant plockades igenom för att identifiera eventuellt oönskade 
fraktioner (oorganiskt avfall) och för att få en renhetsbedömning. De organiska fraktionerna maldes 
sedan i en avfallskvarn och prover för analys samlades in. 

2.2 Kemiska analyser 
Olika kemiska analyser utfördes på provtagna fraktioner (tabell 1). Torrsubstanshalt (TS-halt) och 
organiskt innehåll (VS-halt) analyserades på alla fraktioner (utfördes på JTI), medan växtnärings- och 
tungmetallinnehåll analyserades på utvalda fraktioner (utfördes av Eurofins Environment Sweden 
AB). 

Tabell 1. Analysschema över provtagna fraktioner. TS- och VS-halt analyserades på JTI, växtnärings- och 
tungmetalinnehåll analyserades av Eurofins Environment Sweden AB 

Verksamhet Fraktion TS VS Växtnäring Tungmetaller 

Skolkök Matavfall X X x 

Skolkök Matavfall X X X 

Skolkök Matavfall X X x X 

Restaurang Matavfall X X X X 

Eckerölinjen Tillagningskök, matavfall X X 

ICA Supermarket Kryddan Frukt, grönt X X X 

ICA Supermarket Kryddan Bröd X X 

Coop Nära Grind Frukt, grönt, bröd X X 

Fett från fettavskiljare X X X X 

2.3 Beräkningar 

Mängder komplementmaterial 
En uppskattning av totala mängder matavfall som uppkommer från storkök, restauranger och 
livsmedelsbutiker i Norrtälje kommun beräknades utifrån typvärdet för nyckeltal enligt RVF (2006). 
För skolkök relaterades dagliga antalet producerade portioner till 90 % av antalet skolelever i 
kommunen (förskola, grundskola och gymnasium) och för övriga storkök och restauranger 
relaterades antalet producerade portioner till antal portioner från inventeringsresultatet (bilaga 3). 
För livsmedelsbutiker (11 st.) användes butikens omsättning för beräkning av avfallsmängd (bilaga 3). 
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Behandlingsbart klosettvatten 
Utifrån uppskattade mängder komplementmaterial (inventerade och beräknade) som förekommer i 

Norrtälje kommun beräknades mängden klosettvatten som skulle kunna behandlas i Karby 

våtkomposteringsanläggning vid tillsats av dessa. Först bestämdes mängden av respektive 

komplementmaterial som skulle tillsättas, därefter kunde mängden klosettvatten bestämmas under 

förutsättningen att TS-halten i våtkompostsubstratet (slutblandningen) antogs vara minst 3 % i 

genomsnitt sett till ett helt år (ekvation 2.1). 

T S-halt i blandning [%] = (J S-halt klosettvatten [%] • andel klosettvatten i blandning) ... 

+ tTS-haitX±[%] • andel Xx i blandning) + (TS-halt X2 [%] • andel X2 i blandning) ... 

+ ••• + (TS-halt Xn [%] • andel Xn i blandning) (2.1) 

Där: 

Xi,...,n = koinplementmaterial (t. ex. latrin,matavfall etc.) 
TS-halt i blandning [% av våtvikt] = TS-halt i våtkompostsubstratet > 3 % 

Den totala mängden organiskt material (klosettvatten och komplementmaterial) beräknades sedan 

genom att lägga ihop alla mängder komplementmaterial tillsammans med de mängder klosettvatten 

som respektive komplementmaterial klarar av att behandla. 

Begränsande ämne och nödvändig spridningsareal 
Utifrån projektets analysresultat, avsnitt 3.3 Kemiska analyser, och gränsvärden för organiska 

gödselmedel och avloppsslam bestämdes vilket ämne som dimensionerar spridningen (begränsande 

ämne) och vilken areal som krävs för spridning av våtkompostsubstratet. Den största nödvändiga 

spridningsarealen avgjorde vilket ämne som blir det begränsande ämnet för våtkompostsubstratet 

(ekvation 2.2). De gränsvärden som användes vid beräkningarna var Jordbruksverkets gränsvärden 

för växtnäringsämnen vid tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel, SJVFS 2010:55 

(bilaga 1), och Naturvårdsverkets gränsvärden för metaller vid tillförsel av avloppsslam, SNFS 1994:2 

(bilaga 1). 

.... . . . . . . . . * r i -i Mängd växtnäring/tungmetall i våtkompost substratet [kg/år] 
Nödvändig spridningsareal \ha\ = — - — — — 7 - 3 — . ^ . .—z » „ r, —r~, (2.2) 

* ' 0 L Gränsvärde växtnäring/tungmetall [kg/ha, år] 

Klosettvattenmängden som användes vid dessa beräkningar bestämdes utifrån beräkningsmallen för 

totala mängder behandlingsbart klosettvatten (ekvation 2.1). Klosettvatten- samt latrinkvaliteten är 

hämtad från Eveborn m.fl.(2007) (bilaga 2). 
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3 RESULTAT 

3.1 Inventering och urval 
Resultatet över mängder av organiska restprodukter som förekommer i Norrtälje kommun (figur 1) 
bygger på uppgifter från kommunen, på uppgifter från kontaktade verksamheter och på beräkningar 
utifrån nyckeltal. Att, för respektive verksamhet, uppskatta de mängder organiskt avfall som 
förekommer hos dem har visats sig vara svårt. Anledningen till detta är framförallt att det i dagsläget 
inte finns någon källsortering av organiska restprodukter i kommunen samtidigt som mängden 
organiska restprodukter kan variera dagsvis och säsongsvis. Därför används resultaten från 
nyckeltalsberäkningar för organiska avfallsmängder för matavfall skolkök, storkök, restauranger och 
livsmedelsbutiker, se vidare Ljung (2011). Resultatet över uppskattade mängder för respektive 
substrat i Norrtälje kommun redovisas i figur 1, avsnitt 3.4 Beräkningar. Jämförs resultaten över 
mängder från inventeringen (se vidare Ljung (2011)) och nyckeltalsberäkningarna (bilaga 3) så 
stämmer de ganska väl överens för skolkök, storkök och restaurang (tabell 2). För sex 
livsmedelsbutiker skiljer det dock cirka 150 ton, men denna skillnad beror till största delen på en 
butik, vilket kan antas vara en feluppskattning (tabell 2). 

Tabell 2. Jämförande resultat från inventering och nyckeltalsberäkningar över mängden organiskt avfall som 
uppkommer från olika verksamheter i Norrtälje kommun 

Verksamhet Mängder inventering 
[ton/år] 

Mängder nyckeltalsberäkningar 
[ton/år] 

Skolkök (ej förskola A) 65 74 

Storkök (4 st.) 38 37 

Restaurang (2 st.) 39 41 

Livsmedelsbutiker (6 st. B) 424 252 
Inget inventeringsresultat från förskolo, därför borttaget även från nyckeltalsberäkningarna. 

B Enbart de livsmedelsbutiker som har resultat från både inventering och nyckeltalsberäkningar ör med i 

jämförelsen. 

Hos Österåker- och Vallentuna kommun, vilka båda enbart inventerades översiktligt, hittades ingen 
stor avfallskälla. På grund av detta resultat är det enbart mängder från verksamheter i Norrtälje 
kommun som inkluderas i fortsatta resultat och klosettvattenberäkningar. 

Vissa verksamheter fick under urvalsprocessen strykas trots intressanta substrat och mängder då 
dessa hanterar sitt organiska avfall på ett, för dem, fördelaktigt sätt. Möjligheten att ta ut en 
behandlingsavgift för dessa avfall ansågs därför inte vara ett alternativ. 

3.2 Plockanalyser 
Renheten hos provtagna fraktioner har visat sig vara god, framförallt med vetskap om att de storkök 
som provtagits i dagsläget ej har källsortering. Hos fem av de sju plockanalyserade fraktionerna är 
andelen oönskade fraktioner mindre eller lika med 0,5 procent av totala provtagningsmängden 
(tabell 3). Under insamlingsperioden ändrades rutiner i köken hos de fyra storköken (separat kärl för 
sortering av organiskt avfall), men i matsalarna var insamlingen som vanligt (inget extra kärl för 
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organiskt avfall). Hos Eckerölinjen är källsortering infört och hos de två provtagna 

livsmedelsbutikerna sorteras frukt, grönt och bröd även vanligtvis i separata kärl. 

Tabell 3. Procentuellt resultat över renheten hos provtagna fraktioner 

Verksamhet Fraktion Insamlad mängd Organiskt Oönskat 
[kg] [%1 [%] 

Lännaskolan Matavfall 60 98,3 IM* 
Lommarskolan Matavfall 116 99,7 0,2 
Roden gymnasium Matavfall 249 c 98,0 2,0 8 

Cullinar kök och catering Matavfall 134 99,5 0,5 
Eckerölinjen Tillagningskök, matavfall 15 100,0 0,0 
ICA Supermarket Kryddan Frukt, grönt, bröd 66 99,9 0,1 
Coop Nära Grind Frukt, grönt, bröd 28 99,7 0,3 

Enbart portionssmörpaket och papperstallrikar från matsalen. 
8 Knappt 80 % av det oönskade är papperstallrikar från matsalen. 
c Mängden kommer från skolans två befintliga matsalar samt från köket. 

3.3 Kemiska analyser 
Matavfallsfraktioner karaktäriseras av en TS-halt på cirka 25 %, medan fett från fettavskiljare har en 

TS-halt på knappt 3 % (tabell 4). Fraktionernas tungmetallinnehåll redovisas i tabell 5 och dess 

växtnäringsinnehåll i tabell 6. 

Tabell 4. Torrsubstanshalt (TS-halt) och organiskt innehåll (VS-halt) hos provtagna fraktioner. Redovisat 
resultat är ett medelvärde beräknat utifrån författarens analysresultat (3 st. per fraktion) alternativt ett 
medelvärde beräknat utifrån författarens och Eurofins Environments analysresultat 

Fraktion TS-halt VS-halt 
[% av våtvikt] [% av TS] 

Länna 24 A 9 6 * 
Lommar 24 A 96 A 

Roden 2SA 96 A 

Cullinar 25 A 94 A 

Eckerölinjen 37 B 87 
ICA Frukt, grönt 14 A 95 A 

ICA Bröd 68 97 

Coop Frukt, grönt, bröd 47 97 
Fett från fettavskiljare 3A 9 7 * 

Medelvärde beräknat utifrån JTI:s och Eurofins Environments analysresultat. 
B Resultatet grundas på enbart 15 kg avfall, varav stor del ben, varför TS-halten i kommande beräkningarna 

antas vara 25 % (medelvärde för övrigt matavfall). 
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Tabell 5. Innehåll av tungmetaller hos analyserade fraktioner. Analyserna är utförda av Eurofins Environment 
Lidköping 

Fraktion Cd Cr Cu Hg 
[mg/kg TS] 

Ni Pb Zn 

Roden <0,094 <2;5 4,1 <0,05 <2,3 <0,47 21 

Cullinar <0,094 <2,5 5,2 <0,05 <2,4 <0,47 33 

Fett från fettavskiljare 0,047 5,8 150 <0,021 <21 23 130 

Tabell 6. Innehåll av växtnäringsämnen hos analyserade fraktioner. Analyserna är utförda av Eurofins 
Environment Lidköping, analysen av totalkväve (Kjeldahl) är utförd av Eurofins Food & Agro Lidköping 

Fraktion Totalkväve A 

[% av TS] 
Totalfosfor K Mg 

[mg/kg TS] 
Ca S 

Länna 3,5 3400 8800 680 2100 2800 

Lommar 6,3 3700 7800 710 5200 2700 

Roden 2,3 3200 8500 650 2000 2600 

Cullinar 2,9 3600 12500 890 9100 2700 

ICA Frukt o grönt 1,6 3600 12900 1600 3700 2500 

Fett från fettavskiljare 1,9 1600 1400 750 3500 2200 
A Kjeldahl. 

3.4 Beräkningar 
Samtliga resultat i beräkningsavsnittet bygger på antagandet att TS-halten hos klosettvattnet är 
0,39 %, latrin 5,33 %, matavfall 25 %, matavfall från livsmedelsbutiker 20 %\ fett från fettavskiljare 

2.5 % och att våtkompostsubstratet (slutblandningen) ska ha en TS-halt på minst 3 %. 

Komplementmaterial och behandlingsbart klosettvatten 
Beroende på uppskattade mängder av respektive komplementmaterial som årligen uppkommer i 
Norrtälje kommun, och dess TS-halt, kan olika stora mängder klosettvatten behandlas (figur 1). 
Totala mängder organiskt avfall som uppkommer per år varierar mycket mellan olika typer av 
substrat och verksamheter. Totalt skulle, enligt figur 1, cirka 5000 m 3 klosettvatten kunna behandlas 
per år om allt funnet komplementmaterial i kommunen antas finnas tillgängligt för 
våtkomposteringsaniäggningen. Vid enbart tillsats av 250 m 3 fett från fettavskiljare uppnås aldrig en 
TS-halt på minst 3 %, varför stapeln för behandlingsbar mängd klosettvatten från fett från 
fettavskiljare saknas (figur 1). 

1 Saknas bra faktaunderlag för TS-halten hos matavfall från livsmedelbutiker, men TS-halten på 20 % för 
livsmedelsbutiker är vald som ett värde mellan TS-halten för frukt och grönt, matavfall och bröd. TS-halten är 
dock mycket osäker och antagen för att få en känsla för vilka mängder klosettvatten denna avfallskälla kan 
bidra med. 
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• Uppskattad mängd komplementmaterial [ton alt. m3/år] 
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Figur 1. Mängd klosettvatten som kan behandlas utifrån uppskattade mängder komplementmaterial 
(inventering och beräkningar) och under förutsättning att våtkompostsubstratets TS-halt antas vara minst 
3 % och att klosettvattnets TS-halt antas vara 0,39 %. Antagen TS-halt hos respektive komplementmaterial 
anges inom parentes. 

Utgår man däremot från Karbyanläggningens kapacitet på 3000 ton organiskt material per år 
(klosettvatten och komplementmaterial) och även tar hänsyn till uppskattad tillgänglighet av 
komplementmaterialen skulle två möjliga scenarion kunna liknas vid figur 2 alternativt 3. Det första 
scenariot innefattar dagens latrintillsats (figur 2) medan det senare scenariot saknar tillsats av latrin 
(figur 3). 
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Skolkök (25 %) 

u Eckerölinjen (25 %) 

• Latrin (5,33%) 

Uppskattad mängd Behandlingsbar mängd 
komplementmaterial [ton alt. klosettvatten [m3/år] 

m3/år] 

Figur 2. Behandlingsbar klosettvattenmängd, cirka 2500 m 3 , om dagens latrinmängd och totala mängderna 
uppskattat matavfall från skolkök och Eckerölinjen skulle sättas till våtkompostanläggningen i Karby. Total 
behandlingsmängd blir cirka 3500 m 3 . 

2500 -i 

2000 -

<£ 1500 -I 
•J 
c 1000 -\ 
o 

500 -

Restaurang (25%) 

Storkök (25 %) 

Eckerölinjen (25 %) 

Skolkök (25 %) 

Uppskattad mängd 
komplementmaterial [ton alt. 

m3/år] 

Behandlingsbar mängd 
klosettvatten [m3/år] 

Figur 3. Behandlingsbar klosettvattenmängd, cirka 2400 m 3 , om totala mängderna uppskattat matavfall från 
skolkök, Eckerölinjen, storkök och restaurang skulle sättas till våtkompostanläggningen i Karby. Total 
behandlingsmängd blir cirka 2700 m 3. 

Tolkning av analysresultat - begränsande ämne och nödvändig spridningsareal 
För att bedöma vilket växtnäringsämne som dimensionerar spridningen av våtkompostsubstratet 
(begränsande ämne) användes Jordbruksverkets gränsvärden enligt SJVFS 2010:55 (bilaga 1). Vilket 
växtnäringsämne som dimensionerar spridningen av våtkompostsubstratet beror på närvaron av 
latrin. Så länge dagens mängder latrin tillsätts våtkomposten (figur 2) beräknas fosfor vara det 
begränsande ämnet och cirka 66 ha krävs vid spridning, där latrin står för cirka två tredjedelar av 
arealen (bilaga 4). Om latrin däremot inte tillsätts (figur 3) beräknas kväve vara det begränsande 
ämnet och cirka 29 ha krävs (bilaga 4). 

9 



Komplementmaterial för våtkompostering av klosettvatten 

4 DISKUSSION 

4.1 Analysresultat och beräkningar 
I denna utredning baserades beräkningarna gällande mängden behandlingsbart klosettvatten på 
antaganden om TS-halt hos respektive komplementmaterial (figur 1), TS-halt hos klosettvattnet 
(0,39 %) och TS-halt hos vårkompostsubstratet (minst 3 %). Om någon av dessa TS-halter ändras, till 
exempel kan komplementmaterialens TS-halt minska om dessa späds vid målning, kommer även 
mängden behandlingsbart klosettvatten att ändras. Mängden behandlingsbart klosettvatten beror 
också på tillgängligheten (tidsmässig och mängdmässig) av komplementmaterialen. Det är inte rimligt 
att räkna med att alla mängder komplementmaterial som uppskattats genom inventering och 
beräkningar (figur 1) kommer vara tillgängliga och möjliga att sätt till våtkomposten, varför resultatet 
bör ses som maximala mängder komplementmaterial och maximal mängd behandlingsbart 
klosettvatten. 

Vid beräkningar av begränsande ämne utifrån växtnäringsämnen (kväve och fosfor) har, i detta 
projekt, Jordbruksverkets gränsvärden för organiska gödselmedel enligt SJVFS 2010:55 (bilaga 1) 
använts. SJVFS 2010:55 tar hänsyn till innehållet av totalkväve. Allt kväve är inte växttillgängligt och 
det är troligt att stor del, men inte allt, av totalkvävet omvandlas till växttillgängligt kväve i form av 
NH 4-N i våtkomposten. I resultaten anges alltså ett maximalt möjligt värde på den mängd kväve som 
kan bli växttillgängligt, och med allt för stora skillnader mellan totalkväve och växttillgängligt kväve 
bör man vara vaksam på att resultatet kan komma att ändras. 

4.2 Lämplighet och tillgänglighet 
För att komplementmaterial ska vara intressanta och möjliga att våtkompostera krävs att de är rena 
och källsorterade samt att de har tillräckligt högt energiinnehåll (TS-halt). Utifrån dessa kriterier och 
efter projektets resultat anses matavfall och livsmedelsavfall vara lämpliga komplementmaterial. 
Däremot är källsorterat organiskt hushållsavfall ett mindre lämpligt substrat, på grund av att det 
kräver avancerad förbehandling, som troligen lämpar sig bättre för behandling i biogasanläggning. 
Även fett från fettavskiljare är ett osäkert substrat, både sett till kvaliteten (låg TS-halt och osäker 
renhet) och hur det beter sig i våtkomposteringsaniäggningen. Förutom kvalitet påverkar också 
önskan om att ta ut en behandlingsavgift lämpligheten. I resultaten i detta projekt har därför enbart 
komplementmaterial med möjlighet att ta ut en behandlingsavgift förtagits med. I dagsläget betalar 
de allra flesta verksamheter fört jänsten avfallshämtning, varför en behandlingsavgift bör vara möjlig. 
Samtidigt bör man ha i åtanke att organiska restprodukter är eftertraktade och att konkurrensen om 
substrat hela tiden ökar. Framförallt konkurrerar substraten från Norrtälje som är lämpliga för 
våtkomposten med biogasanläggningen i Uppsala, då kraven på substraten är ungefär samma vid 
rötning som vid våtkompostering. 

Olika komplementmaterial behöver olika åtgärder för att kunna användas i Karby 
våtkomposteringsanläggning. En första förutsättning för tillsats av komplementmaterial till 
anläggningen är att hitta tillgängliga komplementmaterial. En andra förutsättning är att det kan 
förbehandlas på lämpligt sätt. Tillgängligheten av olika komplementmaterial varierar, både 
mängdmässigt och tidsmässigt, och variationen beror bland annat på nuvarande avtal, vilket pris och 
vilken helhetslösning som erbjuds samt vilken grad av omställning som krävs hos verksamheten. För 
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livsmedelsbutiksavfall är det många faktorer som spelar in, medan avfallet från storkök förefaller 
vara mera lättillgängligt. 

• Matavfall från skolkök klassas som hushållsavfall och ingår därför i kommunal skyldighet att 
ta hand om (Norrtälje kommun, 2009). För tillgänglighet krävs att kommunen ställer krav på 
källsortering samtidigt som hämtning måste ordnas. Tillgängligheten påverkas också av 
omställningen hos verksamheten. Detta bör inte vara någon stor omställning, utan skillnaden 
är främst att flera olika kärl behövs i matsal, kök och soputrymme. Men det krävs troligen en 
inlärningsperiod samtidigt som man bör vara tydlig med att informera om vad som gäller och 
varför detta görs. Detta flöde, bestående av många små källor, bör vara relativt lättillgängligt 
och åtkomligt på ganska kort sikt. 

• Övrigt restaurangavfall/storköksavfall i kommunen bör även det vara tillgängligt på relativt 
kort sikt. Omställningen kan liknas vid den för skolkök och en inlärningsperiod vore att 
föredra. 

• Hos Eckerölinjen finns ett punktflöde av matavfall som redan idag källsorteras, och det finns 
intresse för att det källsorterade matavfallet ska behandlas miljömässigt rätt. Detta flöde bör 
därför också vara åtkomligt på ganska kort sikt, men diskussion om bland annat avtal, 
förvaring och hämtning lära vara avgörande och kräva viss tid. Tillgängligheten bör även 
påverkas av nuvarande avtal och prisfrågan. 

• Tillgängligheten av organiska restprodukter från livsmedelsbutiker kan variera mellan olika 
butiker och beror på en rad olika faktorer. Framförallt är det intresse, nuvarande avtal, pris, 
helhetslösning och smidighet som är avgörande för om komplementmaterialet kan bli 
tillgängligt för Karby våtkomposteringsanläggning eller ej. Samtidigt kan här en stor variation 
av tillgängliga avfallsmängder förekomma. Denna mängdvariation beror på dagens hantering, 
det vill säga om butiken källsorterar, vilka avfallstyper som källsorteras och hur förpackat 
avfall hanteras. För att allt organiskt avfall ska bli tillgängligt kan stor omställning krävas och 
detta skulle då också påverka den tidsmässiga tillgängligheten. Eftersom tillgängligheten hos 
livsmedelsbutiker påverkas av flera faktorer är det svårt att dra några slutsatser gällande 
substratet. Tillgängligheten, både mängdmässig och tidsmässig, beror i stor mån av 
respektive verksamhet och tiden för tillgänglighet antas ligga längre fram i tiden än för 
matavfall från olika storkök. 

Utifrån resonemang om lämplighet och tillgänglighet bör det vara fullt möjligt att i framtiden utnyttja 
hela kapaciteten i Karby, under förutsättning att våtkompostanläggningen är i drift året runt. Kanske 
kan mängden tillgängligt komplementmaterial och mängden behandlingsbart klosettvatten i 
framtiden successivt öka enligt figur 4.1 figuren beskrivs olika framtidsscenarion baserade på 
uppskattad lättillgänglighet av respektive komplementmaterial, och resultatet bygger på antagandet 
att 80 % av varje komplementmaterials uppskattade mängd, enligt figur 1, finns tillgänglig (bilaga 5). 
Först redovisas dagens scenario med latrintillsats {Idag), därefter olika framtidsscenarion med en ett 
nytt pålagt komplementmaterial {Framtiden 1,...,5). I scenario Framtiden 1 tillsätts, förutom dagens 
latrintillsats, även matavfall från kommunens skolkök och i scenario Framtiden 2 tillsätts, förutom 
latrin och matavfall från skolkök, även matavfall från Eckerölinjen. För kommande scenarion, 
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Framtiden 3, 4 och 5, ökar tillsatsen med matavfall från storkök och restauranger {Framtiden 3), 
därefter med 50 % av livsmedelsavfallet {Framtiden 4) och slutligen antas även 80 % av 
livsmedelsavfallet tillsättas {Framtiden 5). 

• Klosettvatten {0,39 %) 

• Latrin (5,33 %) 

• Skolkök (25%) 

n Eckerölinjen (25 %) 

:: Storkök+restaurang (25 %) 

Livsmedelsbutiker (20%) 

Figur 4. Framtidsscenarion baserade på uppskattad lättillgänglighet av respektive komplementmaterial och 
mängden klosettvatten som skulle kunna behandlas utifrån komplementmaterialet. Resultatet bygger på 
antagandet att 80 % av varje komplementmaterials uppskattade mängd finns tillgänglig (bilaga 5). 

Utifrån resultatet i figur 4 skulle Karbyanläggningens kapacitet användas full ut redan vid tillsats av 
latrin, matavfall från skolkök och matavfall från Eckerölinjen {Framtiden 2). Figur 4 visar också att det 
teoretiskt sett finns komplementmaterial för en Karbyanläggning till, då totala mängder organiskt 
material i scenario Framtiden 5 överstiger 6000 m 3 (bilaga 5). Materialöverskottet bör dock i 
dagsläget ses som en marginal för osäkerheten vid uppskattade mängder dess tillgänglighet, och inte 
som underlag för uppförandet av ännu en våtkomposteringsanläggning i Norrtälje kommun. 

4.3 Fortsatt arbete 
För att hitta ett optimalt komplementmaterial bör, förutom metoder och genomförande i detta 
projekt, även våtkomposteringsförsök utföras på utvalda komplementmaterial. 
Våtkomposteringsförsöken skulle innebära att komplementmaterial blandas in i klosettvatten och 
temperaturutvecklingen i substratet följs upp. Resultatet skulle ge en bild av hur 
komplementmaterialet fungerar tillsammans med klosettvatten i verkligheten. 

Under arbetets gång har det uppkommit en del frågetecken gällande förbehandling av 
komplementmaterial och TS-halten på klosettvatten. För att avgöra vilken typ av 
förbehandlingssystem som krävs och var detta bör placeras krävs ytterligare undersökningar. För att 
få ett aktuellt värde på TS-halt hos det klosettvatten som behandlas i Karby 
våtkomposteringsanläggning vore det klokt om man vid Karby regelbundet bestämde TS-halten på 
det inkommande klosettvattnet, så att man fick bra underlag för hur mycket komplementmaterial 
som man behöver tillsätta. 

12 



Komplementmaterial för våtkompostering av klosettvatten 

5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Utifrån resultaten i detta projekt kan slutsatsen dras att matavfall, sett ur kvalitetssynpunkt från 
projektets analysresultat, är ett lämpligt komplementmaterial för våtkompostering av klosettvatten. 
Matavfall har jämförelsevis ganska högt energiinnehåll (torrsubstanshalt), vilket innebär att stora 
mängder klosettvatten kan behandlas, och det har ett lågt innehåll av tungmetaller, vilket tyder på 
en bra gödselprodukt. En annan slutsats som kan dras är att det finns förutsättningar för att kunna 
samla tillräckligt med komplementmaterial inom Norrtälje kommun för att utnyttja hela kapaciteten 
hos Karby våtkomposteringsanläggning. Men för att behandla så mycket klosettvatten som möjligt 
krävs att Karby våtkomposteringsanläggning optimeras. För att optimera en 
våtkomposteringsanläggning rekommenderas här att fokusera på två saker, dels 
klosettvattenkvaliteten och dels förutsättningar för nya komplementmaterial. 

1. Först och främst rekommenderas att alla vakuumtoalettsystem som finns i kommunen 
lokaliseras och att det införs en separat insamling av denna fraktion (utan inblandning av 
"övrigt" klosettvatten), vilken sedan tas in Karby våtkomposteringsanläggning. Detta ökar 
kvaliteten (torrsubstanshalten) på inkommande klosettvatten. För att uppnå detta krävs en 
utredning om var dessa system finns och om hur man på bästa sätt löser uppsamlingen av 
detta. 

2. Därefter bör man skapa förutsättningar för att ta in nya komplementmaterial till 
våtkomposteringsaniäggningen, vilket görs genom att kommunen investerar i en 
förbehandlingsanläggning som maler avfallet. En typ av förbehandlingsanläggning är till 
exempel att, hos respektive anläggning, installera en kvarn där det malda materialet samlas i 
ett separat kärl. Systemet måste vara mycket vattensnålt och helst bör tvättvattnet föras till 
avloppet och inte till uppsamlingskärlet. Ett annat alternativ skulle kunna vara en central 
förbehandlingsanläggning, det vill säga en gemensam kvarn dit allt organiskt material 
transporteras för att malas. Vilken typ av förbehandlingsanläggning som är bäst att investera 
i och lokaliseringen av en eventuell central förbehandlingsanläggning är frågor som bör 
utredas vidare. Ett utredningsprojekt om detta bör bland annat ta upp lokalisering, 
dimensionering och projektering. Faktorer som ekonomi, renhet och transport är viktiga att 
ta hänsyn till, samtidigt som ett av utredningsmålen bör vara att tillsätta så liten 
vattenmängd som möjligt till komplementmaterialen. 

3. Efter att punkt ett och två har införts kan sedan klosettvatten med "övrig" kvalitet tas in i 

våtkomposteringsaniäggningen i så stor utsträckning som anläggningen och processen klarar 

av. 

Förutom att optimera Karby våtkomposteringsanläggning krävs också att verksamheterna är 
intresserade av att behandla sina organiska restprodukter i Karby. Det kan därför vara fördelaktigt att 
erbjuda lägre behandlingsavgifter ju mer sorterat och färdigbehandlat materialet är, vilket 
förhoppningsvis kan bidra till mer komplementmaterial till våtkomposten. När man pratar om 
behandlingsavgift bör man också ha i åtanke att organiska restprodukter är eftertraktade och att 
konkurrensen om substrat hela tiden ökar. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Gränsvärden SJVFS 2010:55 och SNFS 1994:2 
Tabell B 1. Maximal mängd totalfosfor och totalkväve som får tillföras till åkermarken enligt SJVFS 2010:55 
(SJVFS, 2010). För tillförseln av totalfosfor gäller mängden som ett genomsnitt för en femårsperiod 

Växtnäring Maximal mängd Maximal mängd 
[kg/ha spridningsareal, år] [kg/ha, spridningstillfälle] 

Totalfosfor 22 110* 

Totalkväve 170 -
A Beräknat utifrån att en femårsgiva läggs ut (max 22 kg totalfosfor/ha, år under en femårsperiod). 

Tabell B 2. Maximal årlig mängd tungmetaller som får tillföras åkermark vid användning av avloppsslam 
enligt SNFS 1994:2 (SNFS, 1994) och maximal tillåten tungmetallhalt i åkermark före användning av 
avloppsslam enligt SNFS 1994:2, uppdaterad enligt SNFS 1998:4 (SNFS, 1994) 

Metall Maximal tillförsel till åkermark Maximal metallhalt i marken före spridning 
[g/ha, år] [mg/kg TS] 

Bly 25 40 

Kadmium 0,75 0,4 

Koppar 300 40 

Krom 40 60 

Kvicksilver 1,5 0,3 

Nickel 25 30 

Zink 600 100 
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Bilaga 2 Kvalitet klosettvatten och latrin 
Tabell B 3. TS- och VS-halt hos klosettvatten och latrin (Eveborn m.fl., 2007) 

Substrat TS vs 
[% av prov] [% av TS] 

Klosettvatten (standardkvalitet)* 0,39 55,7 
Latrin Norrtälje 8 

A ~. . ,. ... . . . . r . . . . . . 

5,33 81,8 
Standardkvalitet klosettvatten, omarbetat från Malmen & Palm (2003) (Eveborn m.fl., 2007). 

8 Analysresultat på latrin, Norrtälje kommun (Eveborn m.fl., 2007). 

Tabell B 4. Växtnärings- och tungmetallinnehåll hos klosettvatten och latrin (Eveborn m.fl., 2007) 

tot-N tot-P K Mg Ca Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
Substrat 

[g/kgTS] 1 [mg/kg TS] 

Klosettvatten* 250 26,3 73,3 6,5 29,3 0,24 3,4 107 0,28 139 9 -
Latrin Norrtälje 2 61,9 24 17 - - 0,63 3,4 32 0,43 4,2 3,2 420 

A Standardkvalitet klosettvatten, omarbetat från Malmén & Palm (2003) (Eveborn m.fl., 2007). 
8 Analysresultat på latrin, Norrtälje kommun (Eveborn m.fl., 2007). 
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Bilaga 3 Nyckeltalsberäkningar 
Skolkök 

För uppskattning av mängden matavfall från skolkök användes antalet skolelever för att få en 
uppskattning om hur många portioner som dagligen produceras. För uppgifter om antalet skolelever 
i Norrtälje kommun kontaktades utbildningskontoret på Norrtälje kommun varefter typvärdet av 
nyckeltal för storkök utifrån RVF (2006) användes. 

Följande antaganden gjordes: 

• Skolkök lagar mat 180 dagar/år (inkluderar ej helger och lovveckor). 

• Matavfallsmängd: 0,06 kg/producerad portion (RVF, 2006). 

• Antalet producerade portioner relateras till 90 % av antalet elever som går i förskolan, 

grundskolan och gymnasiet (siffror för antalet elever i kommunen kommer från 

kommunanställda). 

Tabell B 5. Uppskattade mängder matavfall från skolkök beräknat utifrån nyckeltal för avfallsmängd per 
producerad portion och antalet elever som går i kommunal respektive privat skola i kommunen. Nyckeltalet 
som använts är typvärdet för storkök, 0,06 kg/portion (RVF, 2006) 

Elever A Tillagning Avfallsmängd D Avfallsmängd E 

[antal] [dagar/år] [kg/dag] [ton/år] 
Förskola kommunal 3366 8 180 182 33 

Förskola privat 1306 8 180 71 13 

Grundskola kommunal 4840 8 180 261 47 

Grundskola privat 930 8 180 50 9 

Gymnasium kommunal 1887 c 180 102 18 

Gymnasium privat - 180 - -
A Antal producerade portioner relateras till 90 % av antalet elever i respektive kategori. 
8 (Kaya, pers. medd. 2010) 
c (Westman, pers. medd. 2010) 
0 Beräknad utifrån nyckeltalets typvärde för storkök, 0,06 kg/producerad portion, och antagandet att det 

dagligen lagas mat åt cirka 90 % av antalet elever. 
f Beräknad utifrån avfallsmängd per dag och antagandet att köket har tillagning 180 dagar om året. 

Storkök och restauranger 

Följande antaganden gjordes: 

• Kriminalvård och sjukvård lagar mat 365 dagar/år. 

• Matavfallsmängd: 0,06 kg/producerad portion för storkök och 0,3 kg/portion för 

restauranger (RVF, 2006). 
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Tabell B 6. Uppskattade mängder matavfall från sjukvård och kriminalvård i Norrtälje kommun beräknat 
utifrån nyckeltal för avfallsmängd per producerad portion. Nyckeltalet som använts är typvärdet för storkök, 
0,06 kg/portion (RVF, 2006) 

Producerade 
portioner [antal]A 

Tillagning 
[dagar/år] 

Avfallsmängd 
[kg/dag] 

Avfallsmängd 
[ton/år] 

Augustjansgården 180 365 11 4 
Birgittagården 450 365 27 10 
Ros produktionskök 750 365 45 16 

Kriminalvården 300 365 18 7 
A Antalet producerade portioner kommer från inventeringsresultatet. 

Tabell B 7. Uppskattade mängder matavfall från två restauranger i Norrtälje kommun beräknat utifrån 
nyckeltal för avfallsmängd per producerad portion. Nyckeltalet som använts är typvärdet för restauranger, 
0,3 kg/portion (RVF, 2006) 

Producerade Tillagning Avfallsmängd Avfallsmängd 
portioner [antal]A [dagar/år] [kg/dag] [ton/år] 

Cullinar kök och catering 250 300 75 23 
Restaurang Valhall 230 260 69 18 

A Antalet producerade portioner kommer från inventeringsresultatet. 

Livsmedelsbutiker 

Information om omsättningen för varje butik hittades på öppna webbplatser och det senaste 
resultatet användes. För att inte få en för stor avfallsmängd klassades, av författaren, troligen fler 
butiker än vad som egentligen borde som stormarknader. Denna klassning gjordes medvetet 
eftersom stormarknader har ett lägre nyckeltal än närbutiker och på så sätt undviks att få ett för 
stort värde på den möjliga avfallsmängden. 

Följande antaganden gjordes: 

• Avfallsmängd: 300 alt. 600 kg/Mkr omsatt för stormarknader alt. närbutiker (RVF, 2006). 

• De flesta butiker klassas som stormarknader för att undvika orimligt stor avfallsmängd. 
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Tabell B 8. Uppskattade mängder matavfall från livsmedelsbutiker klassade som stormarknader i detta 
projekt (enbart utifrån författarens egen bedömning, för att inte råka ut för att få en alldeles för stor 
avfallsmängd). Typvärdet för nyckeltal för stormarknader har använts, vilket är 300 kg/Mkr omsatt för 
butiken (RVF, 2006) 

Livsmedelsbutik Omsättning Uppskattad mängd matavfall 
[Tkr] [ton/år] 

ICA Kvantum Flygfyren 488199* 146 
ICA Supermarket Rimbo 98970 6 30 
ICA Supermarket Väddö 115089 c 35 
ICA Supermarket Hallstavik 62388 0 19 
ICA Supermarket Kryddan 46957 E 14 

ICA Supermarket Norrköp 53427 F 16 
Coop Forum Norrtälje _ G 36 6 

Totalt [ton/år] 296 
Ahttp://www.foretagsfakta.se/Norrt%C3%A4!je/ICA_Kvantum_Flyg^ 

2xtcl9sJWMzJWE0bi9WYXJlaHVzLzE= (hämtad: 2010-12-16), avser 2009-12 

http://allabolag.se/5562529825 (hämtad: 2010-12-16), avser 2009-12 
c http://allabolag.se/5562968049 (hämtad: 2010-12-16), avser 2010-04 
Dhttp://allabolag.se/5563791101 (hämtad: 2010-12-16), avser 2009-12 
Ehttp://allabolag.se/5566425095 (hämtad: 2010-12-16), avser 2009-08 
F http://allabolag.se/5562626746 (hämtad: 2010-12-16), avser 2009-08 
G Uppgift om omsättning saknas. Mängden matavfall är istället beräknad utifrån antalet årsarbetare och 

typvärdet är 1200 kg/årsarbetare (RVF, 2006). Antalet årsarbetare på Coop Forum Norrtälje är 30 stycken 

(Carlsson, pers. medd., 2011). 

Tabell B 9. Uppskattade mängder matavfall från livsmedelsbutiker klassade som närbutiker i detta arbete. 
Typvärdet för nyckeltal för närbutiker har använts, vilket är 600 kg/Mkr omsatt för butiken (RVF, 2006) 

Livsmedelsbutik Omsättning Uppskattad mängd matavfall 
[Tkr] [ton/år] 

ICA Nära Gräddö 26059 * 16 

ICA Nära Bergshamra 19035 8 11 
ICA Nära Blidö 27351 c 16 
Coop Nära Grind 3054° 2 

Totalt [ton/år] 45 
A http://allabolag.se/5565909487 (hämtad: 2010-12-16), avser 2009-08 
8http://allabolag.se/5565886594 (hämtad: 2010-12-16), avser2009-08 
c http://allabolag.se/5566244934 (hämtad: 2010-12-16), avser 2009-12 
0http://allabolag.se/5567595938 (hämtad: 2010-12-16), avser 2009-06 
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Bilaga 4 Begränsande ämne och nödvändig spridningsareal 
Tabell B 10. Nödvändig spridningsareal om totalfosfor antas vara det begränsande ämnet. Utgår ifrån 
uppskattade mängder och gränsvärden i SJVFS 2010:55. Mängden klosettvatten har beräknats så att TS-
halten ligger strax över 3 % i våtkompostsubstratet 

Tillsatsmaterial Halt Uppskattad Mängd Nödvändig 
totalfosfor avfallsmängd totalfosfor spridningsareal 

[kg/ton] [ton/år] [kg/år] [ha, år] 
Klosettvatten 0,1 2520 250 11 
Latrin 1,28 790 1000 46 
Skolkök 0,87 120 100 4,8 
Eckerö 0,90 100 90 4,1 

Totalt nödvändig ! spridningsareal vid latrintillsats [ha] 66 

Tabell B 11. Nödvändig spridningsareal om totalkväve antas vara det begränsande ämnet. Utgår ifrån 
uppskattade mängder och gränsvärden i SJVFS 2010:55. Mängden klosettvatten har beräknats så att TS-
halten ligger strax över 3 % i våtkompostsubstratet 

Tillsatsmaterial Halt Uppskattad Mängd Nödvändig 
totalkväve avfallsmängd totalkväve spridningsareal 

[kg/ton] [ton/år] [kg/år] [ha, år] 
Klosettvatten 0,98 2400 2400 14 
Skolkök 9,9 120 1200 7,0 
Storkök* 9,9 37 370 2,2 
Restauranger 8 7,40 41 300 1,8 
Eckerö 7,40 100 740 4,4 

Totalt nödvändig spridningsareal utan latrintillsats [ha] 29 
A Sjukvård (Augustjansgården, Birgittagården, Ros produktionskök) och kriminalvården. 
8 Restauranger (Cullinar kök och catering, Restaurang Valhall). 
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Bilaga 5 Möjliga framtidsscenarion utifrån tillgänglighet 
Vid beräkning av olika framtidsscenarion utifrån uppskattad tillgänglighet hos de olika 
komplementmaterialen antogs att 80 % av respektive komplementmaterials fanns tillgängligt (tabell 
B 12). I scenario 4 (Framtiden 4 i figur 4) antas dock enbart 50 % av livsmedelsavfallet vara 
tillgängligt, medan 80 % antas finnas tillgängligt i scenario 5 (Framtiden 5 i figur 4) (tabell B 12). 
Resultaten bygger på antagandet att TS-halten hos klosettvattnet är 0,39 %, latrin 5,33 %, matavfall 
25 %, matavfall från livsmedelsbutiker 20 % och att våtkompostsubstratet (slutblandningen) ska ha 
en TS-halt på minst 3 %. 

Tabell B 12. Möjliga framtidsscenarion baserade på uppskattad lättillgänglighet av respektive 
komplementmaterial och mängden klosettvatten som skulle kunna behandlas utifrån komplementmaterialet 
(figur 4). Resultatet bygger på antagandet att 80 % av varje komplementmaterials uppskattade mängd finns 
tillgänglig 

Substrat TS-halt Idag 1 2 3 4 5 
[%] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

Klosettvatten 0,39 720 1500 2150 2700 3800 4900 
Latrin 5,33 790 790 790 790 790 790 
Skolkök 25 - 96 96 96 96 96 
Eckerölinjen 25 - - 80 80 80 80 
Storkök + restaurang A 25 - - - 63 63 63 
Livsmedelsbutiker 20 - - - - 171 272 

Totala mängder [m3] 1510 2386 3116 3729 5000 6201 

Sjukvård (Augustjansgården, Birgittagården, Ros produktionskök), kriminalvården och två restauranger 

(Cullinar kök och catering, Restaurang Valhall). 
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Sammanfattning, Mälardalens avlopp i kretslopp 

 
Projektet har syftat till att höja kunskapsnivån hos alla inblandade parter samt att bygga upp 
relationer mellan kommuner, organisationer/institutioner, lantbrukare och entreprenörer. Detta 
för att nå målet om få ut fraktioner från enskilda avlopp tillbaka till åkermarken på ett säkert 
sätt, samt att i det sammanhanget, skapa affärsmöjligheter för landsbygdsföretagare. 
 
Fokus för projektet har varit att arbeta fram det goda exemplet. Avloppsfrågor är till största 
delen en kommunal fråga som berör flera olika enheter inom en kommun. Det är av stor vikt 
att alla dessa delar, (t ex tekniska nämnden, miljönämnden, kommunala bolag) politiker och 
tjänstemän, drar åt samma håll. Mycket arbete har därför lagts ner på att föra samman 
människor från olika nivåer och sektorer för att bygga nätverk och för att skapa samförstånd i 
frågan.  
 
Södertälje kommun valdes ut på grund av att förutsättningarna där var mycket goda från 
början med redan kunniga och intresserade tjänstemän och politiker. Detta har resulterat i en 
modell för hur fraktioner från enskilda avlopp på ett säkert sätt kan föras tillbaka till 
åkermarken.  

 
Slutsatser   
Centralt för ett hållbart kretslopp är att avloppslösningar utformas så att bästa möjliga 
källsortering erhålls. Idag är synsättet minsta möjliga förorening till recipienten. Ansvarig 
myndighet bör arbeta för att ”2-rörssystem” blir standard vid nybyggnation av bostäder. Det 
bör också utredas om kretsloppspremie kan utbetalas till fastighetsägare som bygger om sitt 
avlopp till en kretsloppslösning. Krets bör också vara i fokus, vid till exempel stambyte i 
befintliga flerbostadshus. 
 
Viktigast är dock samverkan. Kretsloppsarbete bryter ny mark och behov av nya 
samarbetsformer uppstår. Alla inblandade parter behöver förstå att samverkan är helt 
avgörande för att resultat ska uppnås. Detta projekt är ett tydligt bevis på att det fungerar. En 
ny modell har arbetats fram och behandlingsanläggning står färdig. Inget av detta hade varit 
möjligt om inte alla dragit åt samma håll. Samverkan är nyckeln till framgång. 

 



Gödsla med toalettavfall
– men certifiera först!

SPCR 178: 
System för kvalitetssäkring 
av fraktioner från små avlopp



Toalettavfall innehåller näringsämnen (fosfor, 
kväve, kalium m m) som kan göra stor nytta som 
gödselmedel i jordbruket. För att tillfredsställa 
slutanvändarens krav på sådant gödselmedel erbjuds 
nu certifieringen System för kvalitetssäkring av 
fraktioner från små avlopp (SPCR 178). 

Erbjudandet riktar sig till kommuner, som är 
huvudmän för omhändertagande och behandling 
av avloppsfraktioner, och till jordbruket, som är 
slutanvändare av avloppsfraktionerna. 

De avloppsfraktioner som är aktuella är de som 
kommer från hushåll anslutna till små avloppssystem 

Exempel på krav enligt SPCR 178

Mycket näring i toalettavfall

Det långsiktiga målet med certifieringssystemet SPCR 178 är att återföra växtnäring från hushållen 
till jordbruket – framför allt från urin och fekalier, där det mesta av växtäringen från hushållen finns.

(upp till 50 personer) och större sorterande 
avloppssystem (fler än 50 personer).

Certifieringssystemet ställer krav på vilka 
avloppsfraktioner som får ingå i den återförda 
växtnäringen (se faktaruta). För att bli certifierade 
ska avloppsfraktionerna sedan uppfylla kriterierna 
”hygieniskt säkra” och ”intressanta som 
gödselmedel”.  

►Arbetet måste genomföras på ett strukturerat och  
 systematiskt sätt.

►Avloppsfraktionernas hämtningsställe och mängd  
 ska dokumenteras.

►Hantering vid transport får inte försämra avlopps- 
 fraktionernas kvalitet.

►Innehållsdeklarationen ska innehålla information  
 om avloppsfraktionens ursprung och behandling,  
 om den är sorterad samt dess sammansättning.  

►Hygienisering ska uppnås genom vissa givna be- 
 handlingsmetoder och förutsättningar.

►Avloppsprodukten får ha ett maximalt förhållande  
 (kvot) mellan kadmium och fosfor (mg Cd/kg P).  
 Maximal kvot till och med år 2019: 25 mg Cd/kg P.  
 Kvoten ska minska med åren. Maximal kvot och  
 från och med år 2020: 17 mg Cd/kg P.

►Användningen av avloppsfraktionen inom jordbru- 
 ket ska dokumenteras på karta.



Ej godkända fraktioner
Avloppsfraktioner från vårdinrättningar eller 
avloppsanläggningar som behandlar blandat 
avloppsvatten från mer än 50 personer, accepteras 
inte.

Traditionellt slam från slamavskiljare accepteras 
inte, även om det är den vanligaste fraktionen från 
små avloppsanläggningar. Orsaken är att sådant 
slam innehåller förhållandevis lite växtnäring i 
relation till mängden oönskade ämnen. 

Behandlingsmetoder för avloppsfraktioner:
• Termisk torkning
• Pastörisering
• Termofil rötning 
• Våtkompostering (under specifika tids-  

och temperaturförhållanden)
• Kalkbehandling (osläckt kalk)

Traditionellt slam från 
slamavskiljare kan inte  
certifieras enligt SPCR 178.

Så ska avfallet 
behandlas

Behandlingsmetod för källsorterat humanurin:
• Lagring (under specifika tids- och temperatur-

förhållanden och för specifika användnings-
områden).

Våtkompostering är en av behandlingsmetoderna för de 
avloppsfraktioner som omfattas av certifieringssystemet.

Godkända avloppsfraktioner
Sorterade avloppsfraktioner 

Klosettavloppsvatten: samlas 
vanligtvis in genom slutna tankar. 
Innehåller fekalier, urin, toalett- 
papper och spolvatten. 

Latrin: samlas normalt upp i en-
gångskärl. Innehåller fekalier, urin 
och toalettpapper. 

Urin: samlas ofta upp i en sluten 
tank vid varje fastighet (kan sedan 
transporteras vidare för mellanlag-
ring). Innehåller enbart urin, men 
viss kontaminering med fekalier 
förekommer.

Ej sorterade avloppsfraktioner 

Kemslam – slam från kemisk fällning av blandat hushållsspill-
vatten: normalt ett blandslam som hämtas från en slamavskiljare 
eller ett minireningsverk. I slammet återfinns huvuddelen av 
fosforn från hushållets avloppsvatten. Beroende på utformning av 
processen i ett minireningsverk kan även en mindre del av kvävet 
i avloppsvattnet återfinnas i slammet. 

Filtermaterial för avskiljning av växtnäring (fosfor): filtermaterialen 
består ofta av kalkhaltiga brända granulat eller krossat material. 
Fosforn från avloppsvattnet fastläggs i filtermaterialet och mate-
rialet kan sedan användas som gödselmedel efter t.ex. krossning. 

Samtliga fraktioner ska hygieniseras innan de används som 
gödselmedel, undantaget filtermaterial med ett pH-värde över 9. 
Även andra källsorterade organiska råvaror som stallgödsel och 
matavfall kan efter godkännande accepteras om de har en positiv 
inverkan på slutprodukten.



Rutiner krävs  
för hela kedjan
Huvudmannen som ansvarar för avloppsfraktionerna 
(ett kommunalt bolag eller kommunens tekniska 
kontor), ska ha rutiner för hela kedjan från 
fastigheterna till användningen inom jordbruket. 

Det ska finnas en dokumenterad egenkontroll 
av både arbetet och slutprodukterna, så att 
kraven i certifieringsreglerna och lagkrav följs. 
Certifieringsorganet granskar årligen dokumentationen 
och minst vart femte år sker ett besök hos 
huvudmannen.

Certifieringsorgan är SP Certifiering, som utför den 
certifiering som kan leda fram till en P-märkning av 
fraktionen, och till ett certifikat som kan förnyas vart 
femte år.

För kontaktuppgifter och certifieringsregler,  
se www.sp.se/certifiering. P-märket är SP-koncernens eget 

kvalitetsmärke som återfinns på ett  
flertal produkter. 

P-märkningen innebär att produkten 
uppfyller lag- eller myndighetskrav, 
men också i de flesta fall andra och  
högre krav som marknaden efterfrågar. 

P-märkning innebär att produkten 
är typprovad, att tillverkarens 
egenkontroll övervakas av SP och för 
vissa produkter innebär det också att 
installation/montage kontrolleras.

Certifieringssystemet för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp har tagits 
fram av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Telge Nät samt SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut. Det har tillkommit utifrån ett behov av kvalitetssäkrade 
avloppsprodukter från små avloppssystem som kan användas som gödselmedel.  
Arbetet har finansierats av Regionplane- och Trafikkontoret i Stockholms län (RTK), 
LRF, Telge Nät och Avfall Sverige.
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SAMMANFATTNING 
Syftet med projektet var att ta fram förslag till långsiktigt hållbara samt ekonomiskt och 

miljömässigt försvarbara vattenförsörjningslösningar för Tynningö. Förutsättningar för lokal 

vattenförsörjning baserat på avsaltning av bräckt vatten, såväl som alternativ för kommunal 

anslutningspunkt har undersökts.  

Generellt kan avsaltning vara en lämplig metod för vattenförsörjning med bräckt vatten som 

råvattenkälla. Men, frågan kvarstår dock hur lämpligt detta är för Tynningö med 700 

fastigheter. Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm har tidigare inte varit positiv till inrättandet 

av gemensamhetsanläggning för gemensamt vatten där det saknats detaljplan. Föreslagna 

platser för reningsverk är bland annat mark planlagd som park/naturmark och i dessa fall 

krävs troligen en detaljplanändring för att kunna bebygga utsedd fastighet med ett 

reningsverk. Vidare krävs skyddsavstånd och miljötillstånd för eventuellt reningsverk. 

För alternativ med kommunal anslutningspunkt behövs inga lokala reningsverk. I detta fall 

skulle bara stamnätet byggas på Tynningö och drivas som en gemensamhetsanläggning. 

Tynningö tillhör Vaxholms kommun och gränsar till Värmdö kommun. Baserat på dagens 

situation har kommunerna olika möjligheter att erbjuda en framtida anslutningspunkt för 

vatten såväl som för avlopp. En anslutning via Värmdö är troligen både tekniskt och juridiskt 

möjligt inom en överskådlig framtid, emedan en anslutning till Vaxholm är lågt prioriterad i 

kommunens översiktsplan. Baserat på detta kommer Tynningö Vatten och Avlopp ideel 

förening att i första hand arbeta vidare på alternativet med kommunal anslutningspunkt för 

både vatten och avlopp från Värmdö kommun. För detta krävs dock att Vaxholms kommun 

ställer sig positiva till föreningens fortsatta arbete. 

Detta projekt har delfinansierats med bidrag från Stockholms läns landstings miljöanslag. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Tynningö Vatten och Avlopp 

Vaxholms stad påbörjade under 2008 en granskning av samtliga enskilda avlopps-

anläggningar, äldre än 10 år, på Tynningö. Omkring 470 fastigheter omfattades av 

inventeringen och 230 fastigheter har fått sina avloppslösningar utdömda samt krav på att 

befintlig anläggning ska vara ersatt inom fem år. Ytterligare ca 50 fastigheter kan komma att 

få krav på att byta avloppslösning inom de närmsta åren baserat på anläggningarnas ålder. 

Då behovet av enskilda anläggningar är så stort och omfattar så många fastighetsägare 

bildades Tynningö Vatten och Avlopp ideell förening (november 2010) för att undersöka 

huruvida det finns miljömässigt mer hållbara och totalekonomiskt mer försvarbara 

gemensamhetslösningar att tillgå istället för ett stort antal enskilda lösningar. Arbetet tog 

avstamp med en förstudie, Långsiktigt hållbar VA på Tynningö, vilken finansierades med 

Lova-bidrag och medlemsavgifter. Förstudien fokuserade framförallt på alternativ för 

avloppslösningar och sammanfattas kort i kapitel 1.1.3 nedan. En av slutsatserna i förstudien 

var att alternativ för gemensam vattenförsörjning behöver belysas ytterligare. 

1.1.2. Dricksvattensituationen på Tynningö 

På uppdrag av Vaxholms stad utförde Tyréns en uppdaterad grundvattenutredning av öarna 

Tynningö, Skogsö och Ramsö år 2008. Den sammanvägda bedömningen i den utredningen 

grundades på tre faktorer: 1) balansräkning av grundvattenresursens storlek ställd mot uttaget 

av grundvatten för fastigheterna, 2) riskbedömning för saltvatteninträngning baserat på 

topografiska och geologiska förhållande, samt 3) bedömning av den befintliga 

grundvattenkvaliteten. Vattenbalansberäkningarna gjordes för 25, 50 respektive 100% 

permanentboende och baserades på följande värden: 700 fastigheter är/kan bli bebyggda; 2,7 

personer per hus; vattenförbrukning 150 liter per person och dygn, fritidsboende 1-2 mån/år 

samt helger maj-sept. 

 

Analyserade vattenprover visade på att grundvattnet i vissa brunnar var av bristande kvalitet 

medan vattnet i andra brunnar hade en mycket bra kvalitet. Generellt sett var det störst 

förekomst av brunnar med förhöjda kloridhalter i nordvästra delen av Tynningö där 

landmassan är som minst, och flest brunnar med låga kloridhalter (under 20 mg/l) längs öns 

nordöstra strand. Inom de centrala delarna av ön bedömdes det finnas möjligheter till större 

uttag utan risk för saltvatteninträngning, men för andra delar anses de höga kloridhalterna 

vara ett tydligt tecken på överuttag av grundvatten och inga ökningar bedömdes vara 

möjliga. Dessutom ligger hälften av Tynningös yta närmare stranden än 150 meter och längs 

hela kustlinjen finns en generellt ökad risk för saltvatteninträngning och överuttag. Figur 1 

visar en ungefärlig klassningen av möjligheten till större grundvattenuttag baserat på den 
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aktuella situationen år 2008. Rapportens slutsats var att lokal vattenförsörjning inte är möjlig 

för ett 100%-igt permanentboende på de 700 fastigheterna. 

 

 
Figur 1. Klassning av möjligheten till större grundvattenuttag än dagens situation (år 2008) utan risk för 

saltvatteninträngning eller andra vattenkvalitetsproblem (Bild från Tyréns rapport, Bilaga 1). 

 

En lösning bestående av några mindre avsaltningsanläggningar i kombination med att 

använda vatten från Maren kan vara ett framtida alternativ. Detta diskuteras dock inte i 

denna rapport som utgår från att allt vatten kommer från en källa. 

1.1.3. Analyserade systemalternativ för VA-lösningar på Tynningö 

I förstudien genomförde Urban Water en systemanalys med analysverktyget VeVa i syfte att 

beräkna ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid införande av olika avloppslösningar 

på Tynningö (Urban Water, 2012). Fyra scenarier analyserades: 

 

1. Uppgraderade enskilda system. 

2. Gemensamhetsanläggning med LPS-ledning för vatten och avlopp till alla 

fastigheter, gemensam dricksvattenbrunn, reningsverk för avloppsrening, vassbädd 

för slambehandling. 

3. Gemensamhetsanläggning med LPS-ledning för första etapp, gemensam 

dricksvattenbrunn, reningsverk för avloppsrening, sluten tank + markbädd för 

resterande fastigheter. Slamtömning till det lokala gemensamma reningsverket. 

Vassbädd för slambehandling. 
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4. Central anslutning för vatten och avlopp med LPS-ledning till alla fastigheter. 

Roslagsvatten leder spillvatten till Blynäs avloppsreningsverk. 

I den studien drogs följande slutsatser: 

 Samtliga alternativ klarar kraven vad gäller utsläpp till vatten av näringsämnena 

kväve, fosfor och BOD7. Vid central anslutning kan utsläppen av framförallt kväve 

minska till högre nivåer än kraven. 

 Potential för återvinning av fosfor finns i alternativen med gemensamhetslösning 

och central anslutning. I uppgraderade enskilda avlopp kan endast små mängder 

fosfor återvinnas. 

 Energianvändningen är lägst för uppgraderade enskilda anläggningar, där inget 

ledningssystem ska byggas. 

 Kostnaderna är lägst för system 2, och detta resultat står sig för alla utbyggnads-

alternativ (300, 600 respektive 900 fastigheter). Detta resultat gäller också beräknat 

som miljönytta. Kostnad per kilo reduktion av såväl fosfor som kväve har visat sig 

vara avsevärt mindre för gemensamhetsanläggningarna än för uppgraderare enskilda 

lösningar och central rening. 

 Vid ökning av antalet fastigheter på Tynningö kan vattenförsörjningssituationen bli 

besvärlig. Inte ens med dagens 600 fastigheter är det säkert att det lokala 

grundvattnet räcket, vilket föranleder fördjupade utredningsinsatser på området. 

1.2. Uppdrag & Syfte 

Syftet med projektet är att ta fram förslag till långsiktigt hållbara samt ekonomiskt och 

miljömässigt försvarbara vattenförsörjningslösningar för Tynningö. Alternativ för 

vattenförsörjning baseras på systemlösningar som diskuterats under förstudien och som på 

olika sätt arbetas vidare med i samverkan med andra aktörer. Detta parallella arbete har 

påverkat fokus för projektet underhand. 

1.3. Metod 

Följande aktiviteter har ingått i projektet: litteratursökning, kontakt och möten med 

leverantörer (diskussion kring tekniska lösningar och specifika förutsättningar för 

Tynningö), kontakt och möten med representanter för olika kommunala förvaltningar både i 

Vaxholms och Värmdö kommun, kontakt och möten med representanter för Lantmäteriet. 

Information till olika intressenter. Rapportskrivning. 

Arbetet har framförallt utförts av TVA:s styrelsemedlemmar med visst konsultstöd. 

Förstudiens referensgrupp har konsulterats i specifika frågeställningar. 
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1.4. Avgränsning 

1.4.1. Tekniska system 

I tidigare förstudie och under projektets gång har olika alternativ för gemensam 

vattenförsörjning på Tynningö identifierats och diskuterats. Alla systemalternativ baseras på 

att ett lokalt stamnät anläggs för distribution av vatten och avlopp till öns olika delar och 

fastigheter. I början av projektet definierades tre alternativ: 

 

1. Kommunalt vatten från Vaxholm (Roslagsvatten AB) via två anslutningspunkter på 

de norra delarna av Tynningö. Lokal gemensam avloppsvattenrening. 

2. Kommunalt vatten och avlopp från Värmdö (Stockholm Vatten AB) via en 

anslutningspunkt på den östra delen av Tynningö från Lagnö/Kovik. 

3. Lokalt gemensamt vattenreningsverk och avloppsvattenrening på Tynningö. 

Rapporten kommer beskriva förutsättningar för lokalt gemensam vattenproduktion och hur 

arbetet med de två första alternativen har fortskridigt samt vilka hinder och möjligheter som 

finns på vägen. Rapporten berör inte tekniska frågor kring eventuella systemlösningar. 

1.4.2. Antaganden 

Det totala behovet av vattenförsörjning har beräknats på samma antaganden som i förstudien 

och skiljer sig något från de som användes i Tyréns grundvattenutredning. Följande 

antaganden gäller: 

 

1. Fritids- och Permanentboende: Tynningö utgör idag ett typiskt område för 

pendlingsboende. Det är med andra ord långt flera som använder sitt vatten och 

avlopp på ett sätt liknande permanentboende än antalet som är skrivna på Tynningö. 

Studien tar därför höjd för 100 % permanentboende på sikt. 

 

2. Utbyggnadsplan: förstudien föreslår en alternativ utbyggnadsplan som ansluter runt 

hälften av fastigheterna i ett första skede. Detta för ökad frihetsgrad i att anpassa 

byggnation och tänkt finansiersplan till dagens situation med betydande del  

fritidsboende. Exempelvis kan man tänka sig att systemet byggs ut i två geografiskt 

skilda delar eller att hela distributionssystemet finns men att produktionen anpassar 

sig efter säsongsbehovet (vinter/sommar). 

 

3. Antal fastigheter: enligt Södra Roslagens Miljö- och Hälsa (SRMH) finns idag ca 

600 fastigheter med registrerade avloppsanläggningar på Tynningö. Det totala 

antalet fastigheter är 779 st. Det finns ingen heltäckande detaljplan och därmed inga 

klara förutsättningar kring förtätning. Studien omfattar därför 600 fastigheter men tar 

höjd för 900 fastigheter. 

 

4. Antal personer per hushåll: 3,5 st. 
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5. Vattenförbrukning: antas vara 130 liter/person, dygn (Jönsson mfl, 2005). 

o 45,5 m
3
/dygn (100 fastigheter) -> 2 m

3
/timme 

o 136 m
3
/dygn (300 fastigheter) -> 6 m3

/timme 

o 274 m
3
/dygn (600 fastigheter) -> 12 m

3
/timme 

o 410 m
3
/dygn (900 fastigheter) -> 17 m

3
/timme 
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2. GENERELLT OM DRICKSVATTEN 

2.1. Lagar och regler som berör dricksvatten 

Dricksvatten är ett livsmedel och omfattas därmed också av de föreskrifter och allmänna råd 

som gäller för livsmedel. Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för dricksvatten från 

allmänna och övriga anläggningar och ger ut föreskrifter, vägledningar och råd. Övriga 

anläggningar är vattenverk som inte är allmänna, men som ändå omfattas av dricksvatten-

föreskrifterna på grund av sin storlek eller att verksamheten är kommersiell eller offentlig. 

Storleksgränsen är den så kallade 50/10-gränsen vilket innebär att föreskrifterna gäller för 

anläggningar som försörjer 50 personer eller fler, eller som producerar 10 kubikmeter 

dricksvatten eller mer per dygn (årsmedelvärde). 

2.2. Definitioner 

Dricksvatten: allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning, är 

avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung och 

oavsett om det tillhandahålls genom en distributionsanläggning, från tankar, i flaskor eller i 

behållare. 

 

Vattenverk: sådan del av en anläggning för dricksvattenförsörjning som avser uppfordring, 

beredning eller liknande hantering av dricksvatten, samt tillhörande reservoarer eller 

liknande anordningar för förvaring av dricksvatten. 

 

Distributionsanläggning: sådan del av en anläggning för distribution av dricksvatten som 

avser rörledningar, pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning för distribution av 

dricksvatten. 
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3. DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING PÅ TYNNINGÖ 

3.1. Status på systemalternativ med kommunal anslutning 

Alternativen nedan baseras teoretiskt på att systemlösning för avlopp finns lokalt på 

Tynningö om inget annat anges. Det antas också att ett stamnät för distribution av vatten 

finns installerat. 

3.1.1. Vaxholms kommun 

I dialog med Roslagsvatten har en teknisk lösning för leverans av dricksvatten till Tynningö 

föreslagits. Baserat på hur den planerade utbyggnaden ser ut i kommunen skulle ett alternativ 

vara två sjöledningar, en från Vaxön och en från Rindö. Dessa tillsammans skulle klara att 

leverare den mängd vatten som på sikt efterfrågas. Detta innebär att två mottagande 

pumpstationer skulle behöva byggas på Tynningö och lokalisering av dessa har ännu inte 

diskuterats i närmare detalj. 

Utställning av Vaxholms kommuns förslag på ny översiktsplan, Vaxholm 2030, pågår fram 

till 8 juli 2013. Översiktplanen (ÖP) berör bland annat teknisk försörjning av vatten och 

avlopp, samt hur kommunen ser på sina omvandlings- och fritidshusområden. För 

prioritering för anslutning till den allmänna VA-anläggningen används en femgradig skala. 

En förändring i nya ÖP för Tynningö är att området har flyttats från skala 5 (lägsta prioritet 

eller inte alls inom planens tidshorisont) till skala 4 (låg prioritet), se Bilaga 1. Detta är ett 

steg framåt men får dock anses som en hårfin skilland då det också står att läsa att: ”För 

områden med prioritet 4 och 5 är utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen lågt 

prioriterad och troligtvis inte aktuell under en lång tid framöver eventuellt inte under hela 

planerings-perioden. I dessa områden ska i första hand långsiktigt hållbara enskilda VA-

lösningar eftersträvas. Ansvaret för anläggningarna ligger på fastighetsägaren enskilt eller 

samlat i en gemensamhetsanläggning.” (s 43, Bilaga 1). 

I delen om Tynningö i kapitlet om omvandlings- och fritidshusområden (Bilaga 2), nämns 

Tynningö Vatten och Avlopp som bildats i syfte att studera möjligheter för gemensamma 

lösningar. I slutet på denna del står även att läsa att ”kommunens planerade utbyggnad av 

den allmänna VA-försörjningen ska ske utifrån kommunens VA-plan”, samt att 

”Översiktsplanens intentioner för Tynningö bör följas upp med en fördjupning av 

översiktsplanen som studerar förutsättningar och behov i ett större sammanhang följt av 

detaljplanering” (s 96, Bilaga 2). Vad detta innebär i tid och möjligheter, både nu och 

framöver, är i dagsläget svårt att få svar på. 

3.1.2. Värmdö kommun 

Värmdö kommuns VA-utbyggnadsplan innefattar Kovik/Lagnö som sjövägen ligger nära 

Tynningö. Anslutning av detta område planeras inom den kommande 5-årsperioden. Här 

finns möjlighet att bereda en anslutningspunkt för både vatten och avlopp till Tynningö. Vid 

diskussioner med Värmdö kommun har framkommit att det är både tekniskt och juridiskt 
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möjligt för Värmdö att erbjuda detta men det behövs ett politiskt beslut. Detta innebär att en 

förfrågan om att ansluta Tynningö till Värmdö behöver komma från Vaxholms stad, dvs 

frågan kan inte komma från Tynningöborna själva. Tynningö Vatten och Avlopp kommer 

lämna in en formell ansökan till Vaxholm om detta innan sommaren 2013. Svaret från 

Vaxholms kommun kommer sedan styra hur man går vidare med frågan om systemlösning 

för vattenförsörjning såväl som avloppshantering på Tynningö. 

3.2. Lokal dricksvattenförsörjning 

Generellt kan sägas att drickbart vatten måsta vara klart, neutralt i lukt och smak, inte för salt 

samt fysiskt och hygieniskt hälsosamt. En av utmaningarna med en lokal dricksvatten-

försörjning för Tynningö som räcker för att tillhandahålla alla fastigheter på ön, är att den 

tillgängliga råvattenkällan består av bräckt vatten vilket förutom de vanliga reningskraven 

även ställer krav på avsaltning. Detta kapitel kommer att kort beskriva förutsättning som 

gäller för Tynningö. Avsaltning med membranteknik beskrivs vidare i kapitel 4, leverantörer 

och referensanläggningar i kapitel 5 och förutsättningar för gemensamhetsanläggningar i 

kapitel 6. 

3.2.1. Förutsättningar på Tynningö 

Nedanstående bild av generella och specifika förutsättning för en avsaltningsanläggning på 

Tynningö är framför allt en sammanställning av information erhållen från muntliga samtal 

med Nils Kullstam, Elkullis. 

Råvattnets kvalitet är en förutsättning för att fastlägga vilken process/vilka processteg som 

behövs i en reningsanläggning. Generellt kan sägas att intaget för vattnet ska placeras på den 

mest lämpliga nivån för att få så rent råvatten som möjligt, dvs vattnet bör varken tas i ytan 

eller vid botten. Gällande Tynningö så är det betydande skillnad på förutsättningarna vid de 

olika sidorna av ön, t.ex. djup och bottenbeskaffenhet, vilket gör det troligt att intag för 

denna mängd av vatten endast bör placeras på den östra sidan, dvs mot Lagnö. Den 

ekologiska statusen på vattnet runt Tynningö varierar också vilket kan ses på sid 57 (Bilaga 

3) i utställningsförslaget för kommunens nya översiktsplan (Vaxholm 2030, april 2013). 

Alger brukas ofta nämnas som ett problem, men när det gäller hänsyn vid placering av intag 

växer det alger året runt i havet fast det sker i olika skikt. Åtgärd mot algblomning handlar 

därför snarare om att anpassa systemet med förfiltrering av större partiklar vid behov. 

En betydande utmaning är den stora variationen på pH. Vattnet i Östersjön varierar mycket 

pga tillrinning från Mälaren vilket ställer höga krav på utrustningen som används i systemet. 

Vid membranfiltrering produceras alltid en delström med vatten som innehåller de partiklar 

som avskiljts (se vidare under kapitel 4). Vid stora system är det mycket vatten som ska 

pumpas upp och filtreras, och det innebär att det även är betydande mängder vatten som ska 

tillbaka till havet igen. 
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Vid större distributionsnät behövs, förutom barriärer vid vattentäkten, även en aktiv barriär 

ute i nätet, t.ex. klorering. Storleken på ett system som täcker hela Tynningö anses vara 

tillräckligt stort för att aktiv behandling ute på nätet troligen kommer krävas. 

I tidigare studier har alternativ för utbyggnadsplan av stamnätet diskuterats. Gällande 

vattenproduktion tillkommer diskussioner om sommar- respektive vinterförbrukning, 

bufferttankar, möjlighet att anpassa flöden och dubbla driftsystem för säkerhet. Ett alternativ 

kan vara att produktion sker i två separata anläggningar/containrar där den ena kan ställas av 

vintertid. På så sätt säkerställs även att leverans av dricksvatten kan ske om t.ex. underhåll 

behöver göras på del av produktionssystemet. 
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4. AVSALTNING MED MEMBRANTEKNIK 

Tekniken att avsalta havsvatten är många decennier gammal. Öar som Kanarieöarna och 

torra områden som länderna vid Persiska viken har länge förlitat sig på membranfilterteknik 

som är en tryckbaserad teknik. Vid membranfiltrering avskiljer man partiklar och enskilda 

molekyler genom att vattnet får passera mycket täta membran. Naturens motsvarighet är de 

processer som sker över ett cellmembran. 

 

I korthet handlar det om att förorenat/ofiltrerat vatten pumpas in i ett membran under tryck 

och där separeras filtratet, det renade vattnet, från retentatet, dvs en delström som kommer 

att innehålla alla föroreningar (se principfigur nedan). Eftersom porerna i membranet kan 

göras olika stora, kan man välja storleken på partiklarna och molekylerna som man avskiljer 

och därmed också vilka som blir kvar i det renade vattnet. Vid avsaltning med omvänd 

osmos lämnas i stort sett bara vattenmolekylerna kvar i filtratet. Renvattnet/filtratet samlas 

upp och retentatet med hög salthalt returneras tillbaka till havet. Det finns uppgifter att 10 

liter erfordras för att få 1-2 liter avsaltat vatten. Omvänd osmos kräver ett vatten som är fritt 

från partiklar och om havsvatten används erfordras någon typ av förfilter för att undvika 

problem med igensättning av membranen. 

 

 

 
 

 

Salthalten och önskad kapacitet avgör valet av tryck. Östersjöns relativt sett låga salthalt gör 

att det går att använda mindre täta membran, vilket sänker energiförbrukningen väsentligt 

och därmed kostnaden för att driva anläggningarna. I Östersjöns bräckta vatten räcker det 

med ett tryck på 12-16 bar, medan det på Västkusten inte är ovanligt med tryck på 55-60 bar. 

Pga tryckskillnaden används olika typer av högtryckspumpar. På anläggningar i Östersjön 

räcker det med tystgående och mindre enegikrävande centrifugalpumpar, medan man på 

Västkusten tvingas använda mer energikrävande och bullriga kolvpumpar som även kräver 
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mer underhåll. Att avsalta Östersjövatten skiljer sig därför ur ett ekonomiskt perspektiv från 

att avsalta vanligt havsvatten. 

 

Vid beredning av dricksvatten har man ofta önskemål om processteg för att: 

 ta bort partiklar, naturligt organiskt material och färgade molekyler. 

 ta bort järn- och manganjoner. 

 ta bort mikroorganismer och skapa en mikrobiologisk barriär. 

 avhärda vattnet, dvs. minska vattnets innehåll av hårda joner, i första hand kalcium, 

samt att sänka dess alkalinitet. 

 sänka vattnets innehåll av salter, t.ex. natrium-, klorid-, sulfat- och fluoridjoner till 

lämplig nivå. 

 ta bort andra föroreningar, såsom bekämpningsmedel, arsenik eller uran. 

Alla dessa beredningssteg kan man göra med membranfiltrering/omvänd osmos, men 

dricksvattenproduktion med den här tekniken i stor skala är idag fortfarande relativt ovanligt 

i Sverige. Några exempel kommer att belysas nästa kapitel. 



juni 2013 

Gemensam dricksvattenförsörjning på Tynningö 

15(21) 

5. LEVERANTÖRER OCH REFERENSANLÄGGNINGAR 

Det finns idag flera leverantörer i Sverige som erbjuder membrananläggningar i olika 

storlekar. De flesta riktar sig mot enskilda hushåll, industrin eller specifika användnings-

områden. För detta arbete har vi framför allt försökt hitta leverantörer som inte bara levererar 

en teknik utan som även kan vara behjälpliga med att utforma ett helt system, från råvatten 

till distributionsnät. Fokus för denna studie har varit att skaffa underlag för vad som behöver 

hanteras i det fall fastighetsägare på Tynningö beslutar sig för att satsa på ett gemensamt 

system i form av stamnät och lokal reningsanläggning. Underlaget är därför generellt till sin 

karaktär och belyser snarare hur ett sådan system skulle kunna se ut än den specifika 

lösningen för Tynningö. Nedanstående är framför allt en sammanställning av information 

från muntliga samtal med representanter för Enwa AB och Björks Rostfria, samt utdrag från 

PM från Tyréns. 

Stora avsaltningsanläggningar för dricksvattenproduktion är idag inte speciellt vanliga i 

Sverige. Det finns dock exempel på system som till dags dato har varit i drift ett tag och visat 

på goda resultat och erfarenheter. Enwa har t.ex levererat och installerat ett system på Koster 

öarna (Bilaga 4), Björks Rostfria har system på Gotland och i Grisslehamn. I dessa fall 

handlar det om en anläggning som är placerat i en kontainer där det huvuddelen av processen 

sker. Ett exempel på ingående komponenter i en kontainer ses i Bilaga 5. 

Andra erfarenheter innefattar bland annat Skärgårdsstiftelsens avsaltningsanläggning på Utö 

(Haninge kommun) som använts under cirka 15 år. Det är länets största avsaltnings-

anläggning. Anläggningen försörjer den norra gruvbyn och har en kapacitet att producera 

500 m3/dygn. Råvatten tas från havet på 25 meters djup via en 1200 meter lång ledning. 

Grövre partiklar tas bort med hjälp av filter, vilka backspolas nattetid. Avsaltnings-

anläggningen består av två aggregat för omvänd osmos som går växelvis. Efter processen 

tillsätts antiscaling och bakpulver. Tidigare togs dricksvatten från gruvhål och denna 

försörjning kopplas automatiskt in som reserv i händelse att avsaltningsanläggningen inte 

fungerar. Erfarenheterna är samman-fattningsvis goda, men vissa driftstörningar har 

förekommit. Regelbunden service (två gånger per år) krävs. 

På Bullandö (Värmdö kommun) sköts vatten- och avloppsförsörjning av en samfällighet. I 

samfälligheten ingår Bullandö Marina och 180 fastigheter. Vattenförsörjningen baserades 

tidigare enbart på råvatten från borrade brunnar. Från 1987 stöttas dessa med avsaltat 

havsvatten från en avsaltningsanläggning med omvänd osmos. Inga kemikalier tillsätts. 

Anläggningen kopplas in under sommartid då uttaget är cirka 150 m3/dygn. Under 

vinterperioden är uttaget cirka 10 m3/dygn och då räcker brunnarna. Erfarenheterna av 

anläggningen är goda, men den kräver tillsyn och skötsel. En kontinuerlig drift utan 

ryckighet krävs, magasinen bör fyllas nattetid och tömmas under dagtid. Får man problem så 

kan igångsättningstiden bli lång på grund av rengöringar och backspolningar. Det händer 

även att aggregatet stannar och indikerar fel som inte finns. Kostnadsmässigt är vatten-

produktionen baserad på avsaltning dyrare än brunnsvatten, men totalt är produktionen 

billigare än det kommunala vattnet. 



juni 2013 

Gemensam dricksvattenförsörjning på Tynningö 

16(21) 

På Gotland har ett pilotförsök med membranfiltrering (nanofilter) av Östersjövatten 

genomförts i avsikt att utreda möjligheterna till en tillförlitlig reservförsörjning 

avdricksvatten till Visby lasarett. Processen bygger på mikrosilning, membranfiltrering och 

efterbehandling. Försöken visar att metoden är tillämplig och med anpassad processtyrning 

och en förhållandevis enkel efterbehandling kan ett dricksvatten av god och stabil kvalitet 

erhållas. Råvattnets kvalitet är sådan att det behövs tre mikrobiologiska säkerhetsbarriärer 

och detta föreslås genom membranfiltrering, UV-behandling och klorering av utgående 

dricksvatten. 

Sammanfattningsvis kan avsaltning vara en lämplig metod för vattenförsörjning om några 

viktiga villkor kan uppfyllas: 

 Att området bedöms vara lämpligt för bebyggelse ur allmän synpunkt (enligt PBL) 

 Att det saknas förutsättningar för andra mer hållbara lösningar 

 Att avsaltning inte baseras på grundvatten 

 Att man kan visa att den salta restprodukten kan hanteras utan negativa 

miljökonsekvenser 

För att kunna göra en kostnadsuppskattning över ett system behöver bland annat följande 

förutsättningar belysas: kvalité på råvattnet, placering av anläggningen, förbrukning, behov 

av stödjande system (förbehandling, pumpar, säkerhet mm), utformning av distributionsnät. 

Inom tidsramen för detta projekt har vi inte gått vidare med en kostnadsuppskattning av ett 

system på grund av pågående dialog kring förslag på placering av anläggning som i sin tur i 

högsta grad beror på vilken lösning som blir aktuell för såväl vatten som avlopp. 
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6. GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

En anläggning som flera fastigheter har behov av och som tillgodoser ändamål av 

stadigvarande betydelse för fastigheterna kan inrättas som en gemensamhetsanläggning (en 

reglerad samverkansform) av lantmäterienheten. Detta sker genom en anläggningsförättning 

och finns reglerat i anläggningslagen. Vid förättningen bestäms regler för hur fastigheterna 

ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnader för anläggningen. Det blir tydligt 

vad som ska skötas och hur det ska göras. En av fördelarna med gemensamhetsanläggning är 

att det är fastigheterna som är anslutna till den och inte ägarna personligen. Det innebär: 

 att det som beslutas i lantmäteriförrättningen även gäller för framtida ägare, 

 att fastighetens rätt till anläggningen är säkrad för framtiden, 

 att det finns en ekonomisk trygghet för anläggningens framtida drift och underhåll. 

Själva anläggningen och det uttymme på marken som är upplåtet för anläggningen betraktas 

som gemensam egendom för de till gemensamhetsanläggningen anslutna fastigheterna. Det 

utrymme som behövs upplåts med servitutsrätt. Utrymmet kan upplåtas både på fastigheter 

som ska delta i anläggningen och på fastigheter som inte ska delta. For upplåtelsen kan 

ersättning utgå. Beslut om gemensamhetsanläggning gäller för all framtid, men kan 

omprövas genom en ny förrättning om förhållandena ändras väsentligt, till exempel vid 

ändrat användningssätt av deltagande fastigheter. 

Det finns två olika former för att sköta en gemensamhetsanläggning; föreningsförvaltning 

och delagarförvaltning. Föreningsförvaltning innebär att en samfallighetsförening bildas, 

stadgar antas, en styrelse utses och föreningsstämma anordnas. Medlemmar är ägarna till de 

fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. Samfällighetsföreningen bildas av och 

registreras hos Lantmäteriet och blir då en juridisk person. För att finansiera byggande och 

underhåll av anläggningen kan föreningen ta lån, bygga upp fonder för framtida behov och 

teckna försäkringar för att skydda sig mot skador. 

Det finns olika villkor som ska vara uppfyllda för att det ska gå att inrätta en gemensamhets-

anläggning. Den ska medföra fördelar av ekonomisk eller annan art, till exempel sociala 

faktorer, som överväger de kostnader och nackdelar som gemensamhetsanläggningen 

medför, sk båtnad. 

En gemensamhetsanläggning inrättas formellt genom att lantmäterimyndigheten meddelar ett 

anläggningsbeslut som sedemera vinner laga kraft. I beslutet anges bland annat: 

 Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga beskaffenhet i 

övrigt 

 Vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen 

 Vilka fastigheter som upplåter mark för gemensamhetsanläggningen 

 Inom vilken tid gemensamhetsanläggningen ska vara färdigbyggd. 
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Representanter från TVA har vid ett flertal tillfällen träffat Lantmäteriet och diskuterat 

förutsättningar för en så pass stor anläggning som 700 fastigheter, och vilka steg som 

behöver tas på vägen. Bland annat ingår att beskriva den tänkta anläggningen vid en 

ansökan. Det innebär att beslutet om hur systemet ska se, dvs stamnät som kopplar till 

kommunal anslutningspunkt via sjöledning, stamnät med lokal avloppsvattenrening och 

anslutnings-punkt för dricksvatten, eller stamnät för lokal dricks- och avloppvattensrening 

behöver vara taget och systemet tekniskt beskrivet innan processen med anläggnings-

förrättning startar. Att systemet att definierat behövs också för att kunna göra en 

kostnadsanalys, samt utbyggnads- och finansieringsplan. Uppskattningsvis tar hela processen 

från komplett ansökan till färdigt beslut minst sex månader och kostnaden vid tidigare 

förrättningar har hamnat runt 4000 kr per fastighet. 

En annan förutsättning är att stadsbyggnadsnämnden i Vaxholms kommun tillstyrker 

inrättandet av en gemensamhetsanläggning. Nämnden har tidigare inte varit positiv till 

inrättandet av gemensamhetsanläggning för gemensamt vatten där det saknats detaljplan. 

Nämndens tillstyrkan krävs för att lantmäteriet ska kunna gå vidare med inrättandet. 
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7. SLUTSATS 

Sammanfattningsvis kan avsaltning generellt vara en lämplig metod för vattenförsörjning 

med bräckt vatten som råvattenkälla. Men, frågan kvarstår dock hur lämpligt detta är för 

Tynningö med 700 fastigheter. Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm har tidigare inte varit 

positiv till inrättandet av gemensamhetsanläggning för gemensamt vatten där det saknats 

detaljplan. Föreslagna platser för reningsverk är bland annat mark planlagd som 

park/naturmark och i dessa fall krävs troligen en detaljplanändring för att kunna bebygga 

utsedd fastighet med ett reningsverk. Vidare krävs skyddsavstånd och miljötillstånd för 

eventuellt reningsverk. Baserat på detta kommer Tynningö Vatten och Avlopp ideel förening 

att i första hand arbeta vidare på alternativet med kommunal anslutningspunkt för både 

vatten och avlopp från Värmdö kommun. 
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”Långsiktigt hållbara vattenförsörjningslösningar på Tynningö” 

Sakredovisning av projekt LS 1204-0567 

Syftet med projektet var att ta fram förslag till långsiktigt hållbara samt ekonomiskt och miljömässigt 

försvarbara vattenförsörjningslösningar för Tynningö. Förutsättningar för lokal vattenförsörjning baserat på 

avsaltning av bräckt vatten, såväl som alternativ för kommunal anslutningspunkt har undersökts. Förslagen har 

avgränsats till gemensamhetslösningar för hela Tynningö och tar inte i sak upp mindre anläggningar, tex på 

hushållsnivå eller mindre grupper av fastigheter. 

Följande aktiviteter har ingått i projektet: litteratursökning, kontakt och möten med leverantörer (diskussion 

kring tekniska lösningar och specifika förutsättningar för Tynningö), kontakt och möten med representanter för 

olika kommunala förvaltningar både i Vaxholms och Värmdö kommun, kontakt och möten med representanter 

för Lantmäteriet. Information till olika intressenter. Rapportskrivning. 

Sammanfattningsvis, kan avsaltning generellt vara en lämplig metod för vattenförsörjning med bräckt vatten 

som råvattenkälla. Men frågan kvarstår dock hur lämpligt detta är för Tynningö med 700 fastigheter. 

Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm har tidigare inte varit positiv till inrättandet av gemensamhetsanläggning för 

gemensamt vatten där det saknats detaljplan. Föreslagna platser för reningsverk är bland annat mark planlagd 

som park/naturmark och i dessa fall krävs troligen en detaljplanändring för att kunna bebygga utsedd fastighet 

med ett reningsverk. Vidare krävs skyddsavstånd och miljötillstånd för eventuellt reningsverk. För alternativ 

med kommunal anslutningspunkt behövs inga lokala reningsverk. I detta fall skulle bara stamnätet byggas på 

Tynningö och drivas som en gemensamhetsanläggning. Tynningö tillhör Vaxholms kommun och gränsar till 

Värmdö kommun. Baserat på dagens situation har kommunerna olika möjligheter att erbjuda en framtida 

anslutningspunkt för vatten såväl som för avlopp. En anslutning via Värmdö är troligen både tekniskt och 

juridiskt möjligt inom en överskådlig framtid, emedan en anslutning till Vaxholm är lågt prioriterad i 

kommunens översiktsplan. 

Resultat från projektet är att förutsättningar för vattenförsörjning på en ön i mellanskärgården har tydliggjorts 

och förslag på tekniska systemlösningar har tagits fram för vidare diskussion. Tynningö Vatten och Avlopp ideel 

förening i första hand kommer arbeta vidare på alternativet med kommunal anslutningspunkt för både vatten 

och avlopp från Värmdö kommun. För detta krävs dock att Vaxholms kommun ställer sig positiva till 

föreningens fortsatta arbete. 

Erfarenheter från projektet, gällande såväl gemensam vattenförsörjning som avloppsvattenhantering, är att 

det är svårt att driva VA-frågan skilt från kommunens andra frågor. Det är många aspekter att ta hänsyn till 

och om förslaget inte ligger i linje med kommunens planering gällande utbyggnad av teknisk infrastruktur är 

detta ett hinder för egna initiativ från fastighetsägare. 

Informationsspridning 

Projektets arbetet och resultat har sammanställts i en rapport som läggs ut på föreningens hemsida 

www.tynningo.se/tva/. Information och diskussion kring projektet ingick som en punkt på föreningens årsmöte 

den 30 maj 2013. Projektet, både vattenförsörjning och Tynningö-frågan i sin helhet, har även presenterats vid 

externa aktiviteter där denna typ av frågor avhandlas med olika aktörer, exempelvis vid förfrågan från olika 

samfälligheter och vägföreningar på Värmdö samt från Nynäshamn kommun, och som inbjudet föredrag vid 

konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i mars 2013.  

http://www.tynningo.se/tva/
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Intäkter 

Miljöbidrag 75 000 kr 

Tynningö Vatten & Avlopp, egen tid: 176 tim à 400 kr 70 400 kr 

Tjänstemän, ofakturerad tid: 60 tim à 800 kr 48 000 kr 

Intäkter totalt 193 400 kr 

 

Kostnader 

TVA egen tid (176 à 400 kr) 70 400 kr 

Konsultarvoden: 

Ecoloop 

Urban Water 

Tyréns 

 

50 000 kr 

15 000 kr 

8 125 kr 

Lantmäteriet rådgivning 1 563 kr 

Kostnader egen tid för tjänstemän: Vaxholms kommun, Värmdö kommun, Roslagsvatten, 

Lantmäteriet (60 tim à 800 kr) 

48 000 kr 

Kostnader totalt 193 088 kr 

 

 

Avvikelser från budget. Bidragets totala belopp är på 100 000 kr. Under projektet har endast kostnader för 

redan utbetalda 75 000 kr använts (vilket är summan som ingår i intäktsredovisningen ovan). Anledningen till 

att de faktiska kostnaderna understiger det budgeterade beloppet är att en detaljerad kostnadsuppskattning 

över ett vattenförsörjningssystem baserat på avsaltning inte har genomförts. För detta behöver ett flertal 

förutsättningar belysas ytterligare. Då projektet redan har dragit ut på tiden mer än önskvärt, och vi 

fortfarande väntar på besked om hur vi ska gå vidare med de olika systemalternativen, anser vi i nuläget att 

det inte är försvarbart att göra fördjupning inom projektet innan vi kommit längre i beslutsprocessen. Vi ser att 

det i detta läge finns två val: 

1. Projektet får en förlängning av projekttiden och lämnar ovan redovisning som en delrapportering med 

möjlighet att rekvirerar återstående belopp, givet att en fördjupning kan genomföras under år 2013.  

2. Projektet rekvirerar ej återstående bidrag på 25 000 kr och har då heller inte möjlighet att fördjupa studien i 

det fall att vi ser att det är relevant att gå vidare med en lösning som omfattar vattenreningsverk för hela eller 

delar av Tynningö. 
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Inledning 

År 2012 startade Tyresåns vattenvårdsförbund ett projekt för att undersöka hur rörlig fosfor är i 
sjöarnas sediment. Syftet med projektet var att med resultatet av undersökningen som underlag 
föreslå åtgärder, både fysiska åtgärder i och kring sjöarna och ytterligare undersökningar. 
 
Tre näringsfattiga sjöar undersöktes, Kvarnsjön-Gladö, Gömmaren och Ådran, med syftet att ta reda 
på om dessa sjöarn är på väg mot ett mer näringsrikt tillstånd eller om fosforn i sedimenten är 
permanent bunden. För de fyra näringsrika sjöarna Trehörningen-Sjödalen, Orlången, Magelungen 
och Långsjön var syftet att identifiera och kvantifiera den läckagebenägna sedimentfosforn. 
 

 
Sjöarna som ingick i studien. Blå cirklar: skogssjöarna; röda cirklar: de näringsrika sjöarna.  

 
Undersökningen utfördes av Naturvatten AB. Mellan två och fyra sedimentkärnor togs i varje sjö. 
Proverna togs på platser som representerar sjöarnas bottenområden av finpartikulärt sediment med 
förutsättning att frigöra fosfat. Provtagningsdjupen varierade mellan 2,3 och 14 meter. Från samtliga 
sedimentkärnorna användes åtta skikt som analyserades med avseende på vattenhalt, 
glödgningsförlust, totalfosforhalt och fosforfraktionering.  Mer information om undersökningen finns 
i ursprungsrapporten från Naturvatten AB1. 

 

                                                 
1
 Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde, Arvidsson och Rydin 2013 
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Tyresåns sjösystem 

Tyresån är södra Stockholms stora vattendrag och omfattar delar av de sex kommunerna Huddinge, 
Tyresö, Haninge, Stockholm, Nacka och Botkyrka. Sjösystemet på Södertörn börjar i Gömmaren 
längst i väster och rinner ut i Östersjön vid Tyresö slott i öster. Avrinningsområdets yta är 221 km2 och 
omfattar cirka 30 sjöar inom ett efter svenska förhållanden tätbefolkat och urbant påverkat område. 
 

 
Näringstillstånd och förändring mellan 1996 och 2006. Sjöarnas färg visar näringstillståndet och pilarna 
förändringen. Pil uppåt betyder förbättring, neråt försämring och horisontellt oförändrat tillstånd. 
Trehörningen-Sjödalen och Orlången har nu räknats om till försämring/oförändrat tillstånd. 

 
Under de senaste decennierna har näringshalterna i Tyresåns utlopp och i flerparten av Tyresåns 
sjöar minskat radikalt, som ett resultat av ett antal mer långtgående åtgärder. Minskningen av 
näringsämnen i utloppet tycks nu ha avstannat. Att få bukt med övergödningen är centralt för att 
God ekologisk status ska uppnås i de centrala sjöarna och i Kalvfjärden.  
 

Vattenvårdsarbetet i Tyresån 

Inom Tyresåns avrinningsområde har ett samarbete bedrivits sedan början av 1990-talet. I dag drivs 
det i form av Tyresåns vattenvårdsförbund med deltagande från kommunerna i området. Under år 
2009 tog förbundet fram ett nytt åtgärdsprogram för tiden 2010-2015 där fem sjöar/ 
delavrinningsområden prioriteras för åtgärder för minskad övergödning2. Fyra av de prioriterade 
sjöarna ingår i detta projekt.  

 

                                                 
2
 Åtgärdsprogram för Tyresån 2010-2015, Tyresåns vattenvårdsförbund 2010. 
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De näringsrika sjöarna - beskrivning och åtgärdsförslag 

Här följer beskrivningar av de näringsrika sjöarna i studien med avseende på nuvarande tillstånd, 
påverkansfaktorer och kortfattat resultat av studien.  Dessutom presenteras förslag till ytterligare 
undersökningar eller fysiska åtgärder i de fall det har framkommit i rapporten från Naturvatten eller i 
de efterföljande diskussionerna. 

 
Orlången 

Orlången är en vattenförekomst och efter Trehörningen den mest övergödda sjön i Tyresån. Orsaken 
är till stora delar tidigare belastning, inte minst från deponianläggningen Sofielund. Dagens 
fosforkällor är bland annat enskilda avlopp, dagvatten främst via Flemingsbergs våtmarksanläggning 
och läckage från odlingsmark. En inventering av växtplankton år 2011 visade att sjön är mycket 
påverkad av övergödning med stora mängder plankton som gynnas av höga näringshalter.3 Det är 
troligt att sjön påverkar de nedströms liggande vattenförekomsterna Magelungen och Drevviken. 

 
I Orlångens sedimentprofiler är koncentrationerna av de olika fosforformerna påfallande lika den 
måttligt näringrika sjön Erken i Roslagen. De utgör en viktig fosforkälla till sjön, men många 
övergödda sjöar håller dubbelt så mycket mobil sedimentfosfor som Orlången. Sjön kan anses som 
naturligt måttligt näringsrik och den mängd läckagebenägen fosfor som den håller i sedimenten kan 
vara en naturlig mängd. Men även om förrådet mobiliserbar sedimentfosfor är måttligt utgör 
sedimenten av allt att döma en betydande fosforkälla till vattenmassan, och tillsammans med den 
externa fosfortillförseln upprätthålls den tydligt övergödda situationen. 
 
En förstärkt fosforbindning (aluminiumbehandling) i sedimenten bör kunna ge positiva effekter både 
i sjön och nedströms. Sammanlagt beräknas det finnas 6 ton sedimentfosfor som i sjöns bottnar 
djupare än 5 meter kommer att mobiliseras över de närmaste 10-20 åren. Hur står sig den mängden 
mot den årliga externbelastningen? En beräkning av massbalans för sjön kan ge svar på den frågan. 
 

Trehörningen-Sjödalen 

Trehörningen är den mest övergödda sjön i Tyresåns sjösystem. Sjön har liksom Orlången tidigare 
belastats hårt. Trehörningen fungerade som recipient för Huddinge reningsverk mellan 1951 och 
19714. Efter detta renades vattnet från muddringen vid restaureringen 1975-76 samt vattnet från 
Gömmarbäcken/Fullerstaån och Solfagradiket i reningsverket. Detta pågick mellan åren 1978 och 
1989, då utfällningen av fosfor skedde hjälp av aluminiumsulfat5. Tillrinningsområdet består till stora 
delar av hårdgjord yta och vattendragen är i hög grad kulverterade. Totalfosforkurvan under året 
indikerar att sedimenteten kan läcka fosfor under sommarmånaderna.  
 
Sjöns förråd av läckagebenägen fosfor är jämförelsevis måttliga för att vara en näringsrik sjö och det 
finns inte några betydande förråd av läckagebenägen sedimentfosfor från sjöns mer produktiva 
period som driver sjöns näringsstatus. Men läckage av sedimentfosfor sommartid tyder på att 
sedimentens fosforbindande förmåga är dålig.  
 

                                                 
3
 Växtplankton i 33 sjöar i Västmanlands, Stockholms och Dalarnas län 2011. 

4
 Vattendom 1974 alt annan källa. 

5
 Pettersson och Brunberg, 1990 
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En aluminumfällning skulle ge effekt på fosfortillförseln till vattenmassan trots att sjön har mycket 
kort omsättningstid - tre månader. Men för sjön är det viktigare att åtgärda externa källor av fosfor. 
Nedströms kan däremot effekten av en fällning vara god då det uppskattningsvis tar något 
decennium att frigöra den mängd (cirka 1 ton) läckagebenägen fosfor som finns i sjöns sediment. 
Denna mängd ska sättas i relation till den externa tillförseln, vilken är viktig pga sjöns korta 
omsättningstid. 
 

Magelungen 

Det dåligt renade avloppsvattnet från Trehörningen har påverkat även Magelungen. Tidigare har 
troligen även läckage från enskilda avlopp varit en fosforkälla. Dagens belastning kommer till stora 
delar från dagvattenutsläpp, förutom den påverkan som kommer från uppströms liggande sjöar. 
Sedan 1970-talet har fosforhalterna minskat kraftigt, mängden planktonalger har blivit betydligt 
mindre och siktdjupet har ökat. Näringsinnehållet är dock fortfarande stort och blågröna alger är 
vanliga under sommaren. Mot slutet av sommaren kan syrebrist förekomma i bottenvattnet i den 
djupa, sydöstra delen av sjön. 
 
Sjön är eutrof, men fosforfördelningen i sedimenten följer inte helt det vanliga mönstret med de 
högsta halterna i de ytligaste (yngsta) sedimentlagren och med en avklingning i koncentration med 
ökande sedimentdjup. En förklaring kan vara att Magelungen tillhör en magrare sjötyp med en god 
förmåga att binda fosfor i ackumulationsbottnarnas sediment. Alternativt kan aluminium ha tillförts 
sjön, kanske från Trehörningens reningsverk, vilket har gett höga halter av aluminiumbunden fosfor 
som avspeglas i totalfosforhalterna.   
 
Eventuellt kan det bli aktuellt att fälla fosfor för att binda de knappt 3 ton sedimentfosfor som 
beräknas komma att läcka från bottnarna djupare än 5 meter i Magelungen. Massbalansberäkningar 
får visa i vilken eller vilka av sjöarna det är mest relevant att göra åtgärder. 

 

Långsjön 

Långsjön har liksom Trehörningen-Sjödalen varit recipient för spillvatten från ett lokalt reningsverk. 
Åtgärder mot bräddning liksom anslutning av enskilda avlopp till kommunalt nät har minskat sjöns 
externbelastning och processer i sjön kan ha en stor betydelse. Sjön har den tredje största 
fosforhalten i systemet. Tidigare har Långsjöns vatten varit olämpligt för bad på grund av höga 
bakteriehalter. På senare år har situationen blivit bättre. 
 
Det utmärkande med Långsjöns sediment är de mycket höga fosforhalterna 15 centimeter ner i 
sedimenten. Denna förhöjning av totalfosforn beror på hög halt aluminiumbunden fosfor. Det kan 
inte uteslutas att det reflekterar storskaliga processer i avrinningsområdet som mobiliserar 
aluminium vilken har bundit fosfor och avsatts i sedimenten. Ett annat alternativ är att 
aluminiumkällan kommer från reningsverksutsläpp. Den aluminiumbundna fosforn representerar 
permanent bunden fosfor som förväntas bli kvar för gott i sedimenten.  
 
En aluminiumfällning i Långsjön skulle kunna ge positiv effekt både i vattenmassan och på sjöarna 
nedströms: Tyresö-Flaten,  Albysjön och Fatburen. Samtliga har Måttlig ekologisk status idag.  
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Gemensamt för de näringsrika sjöarna 

Magelungen, Trehörningen och Orlången håller förhållandevis små mängder fosfor i sedimenten som 
med tiden kommer att frigöras tillvattenmassan; 3, 4 respektive 5 g/m2. Även Långsjön beräknas 
hålla en liknande mängd6. Mängden lättrörlig fosfor är ofta uppemot 10 g/m2 i många övergödda 
sjöar medan den måttligt näringsrika sjön Erken i Uppland håller samma nivå som dessa tre, cirka 4 
g/m2.7  Magelungen, Trehörningen och Orlången är fortfarande att betrakta som övergödda, men 
den måttliga mängden läckagebenägna mängden fosfor i sedimenten pekar mot att 
internbelastningen är begränsad och att sjöarna inte har lång väg kvar till att övergå till ett måttligt 
näringsrikt tillstånd.  
 
Ett sätt att åskådligöra detta fenomen har gjorts i Tyresån, mål och 
åtgärder (1996)8, där en schematisk puls av extrafosfor rör sig 
nedströms genom Tyresåsystemet (se figur nedan). Är vi nu vid 
”imorgon”?     
 
Om nu förrådet av läckagebenägen fosfor är måttligt, varför syns 
ingen övergång till en bättre vattenkvalitet? Det kan vara så att det 
som behövs är att bryta ett ”övergött” jämviktsläge. 
Förutsättningarna bör finnas för att hålla lägre fosforhalter i vattnet 
och något högre halter i sedimenten. Men det kan ändå krävas en 
kraftigt förbättrad bindningsförmåga i sedimenten en period för att 
bryta en situation där en relativt hög fosforhalt i vattnet upprätthålls 
genom en av allt att döma onaturligt dålig fosforbindande förmåga i 
sedimenten.  
 
Massbalansberäkningar av framförallt fosfor bör kunna ge 
indikationer om betydelsen av interna och externa källor. Lämpliga 
sjörestaureringstilltag bör ha goda chanser att lyckas och att om man 
uppnår ett mindre näringsrikt tillstånd bör det kunna bli beständigt.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

                                                 
6
 Långsjöns läckagebenägna fosfor beräknas i rapporten till nästan 10 g/m2, men det beräknas vara en grov 

överskattning på grund av de höga halterna av aluminiumbunden fosfor och den verkliga mängden ligger i nivå 
med de övriga sjöarnas.   
7
 Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde, Arvidsson och Rydin 2013 

8
 Tyresån – mål och åtgärder. Tyresåsamarbetet 1996. 
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De näringsfattiga sjöarna - beskrivning och åtgärdsförslag 

Här beskrivs de tre näringsfattiga sjöarna tillstånd, påverkansfaktorer och resultatet från 
sedimentundersökningen. Dessutom föreslås eventuella åtgärder baserat på rapportens resultat och 
de efterföljande diskussionerna. 

 

Gömmaren 

Näringshalterna i Gömmaren är låga. Sjön har ett litet tillrinningsområde som till stor del består av 
skog. Däremot ligger ett område med fritidshus som håller på att övergå till område för fast boende 
(omvandlingsområde) i närheten av sjön. Området finns inte med i utbyggnadsplaner för kommunal 
vatten och avlopp.  
 
Sjöns sediment håller för att vara en näringsfattig sjö förvånansvärt stor mängd organiskt bunden 
fosfor som kommer att mobiliseras med tiden och eventuellt läcka tillbaka till vattenmassan. Sker ett 
läckage till vattenmassan det bör det dock vara ett begränsat läckage då omsättningen i den här 
typen av sediment är långsam.  
 
Det är viktigt att fortsätta att följa upp sjöns näringstillstånd genom de årliga provtagningarna av 
vattenkemi, och kanske även informera boende runt sjön om vad som påverkar vattenkvaliteten och 
vad man kan tänka på som boende. 

 
Kvarnsjön-Gladö 

Kvarnsjön har inga indikationer på övergödningsproblem med tillgängliga data, även om förhöjda 
halter har uppmätts vissa år, se nedan. Vid Kvarnsjön ligger ett större omvandlingsområde där 
kommunalt vatten och avlopp beräknas installeras inom en tioårsperiod. 
 
Fördelningen av fosforn i sedimentprofilerna med ökning av aluminiumbunden fosfor genom hela 
sedimentprofilerna visar att sjöns förmåga att hålla kvar fosforn är god. Men det är viktigt att 
belastningen inte ökar, det finns en gräns för vad dessa sediment med uppenbarligen god 
fosforbindande förmåga klarar av att binda.  Under ett par somrar (2000-2003) fördubblades 
fosforhalten i vattnet och låg runt 30 μg TP/l och under senare år uppvisar augustivärdena återigen 
en ökande trend och har under senare år nått över 20 μg TP/l. Detta kan mycket väl vara tecken på 
att sjön befinner sig i ett kritiskt läge vad gäller den externa belastningen och dess förmåga att binda 
fosforn i sedimenten. Risken finns att sjön är nära att ”slå över” i ett övergött tillstånd med en 
betydande internbelastning som följd. Den gränsen går vid cirka 30 μg TP/l (Carey & Rydin 2011).  
 
För att få mer kunskap om dynamiken i sedimenten kan man provta bottenvatten två eller fyra 
gånger per år m a p löst fosfat och syre. Intressant kan även vara att provta löst fosfat i diken som 
rinner från de bebyggda områdena. Förhöjda halter kan tyda på påverkan från enskilda avlopp. Ger 
resultaten fortfarande skäl till oro är det viktigt att begränsa den externa tillförseln av näringsämnen. 
Planarbete pågår för att ansluta enskilda avlopp till kommunalt nät. Det är då viktigt att belastningen 
från dagvattnet inte ökar när fler ytor hårdgörs.  

 
Ådran 

Sjön Ådran har måttligt höga halter av totalfosfor. Liksom Kvarnsjön-Gladö kvarn är sjön omgiven av 
ett före detta fritidshusområde där fastigheterna har enskilda avlopp. Området finns inte med i 
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Huddinge kommuns utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp. Både sjön och utloppsbäcken 
har höga naturvärden när det gäller bland annat bottenfauna.  
 
Sjön uppvisar stor dramatik i sedimentens fosforhalter vilket förklaras av att sedimentets vattenhalt 
och organiska halt minskar påtagligt en decimeter ner i sedimentprofilen, för att öka igen i de 
djupare skikten. Detta innebär att en puls av oorganiskt material har tillförts sedimenten, troligtvis av 
kalkbehandling. Utan minskningen i vattenhalt skulle sedimenten av allt att döma uppvisa en 
konstant ökande totalfosforhalt med ökande sedimentdjup, vilket innebär att sedimenten är typiska 
för en näringsfattig sjö och att de håller en bra fosforbindande förmåga.  
 
För Ådran är det viktigt att fortsätta att följa upp sjöns näringstillstånd genom de årliga 
provtagningarna av vattenkemi. Information till boende runt Ådran om vad som påverkar 
vattenkvaliteten kan också vara lämpligt. I övrigt fortsätter arbetet med att göra åtgärder i 
tillrinnande vattendrag. 
 

Sammanfattande diskussion 

Undersökningen visar att av de näringsfattiga sjöarna är det Kvarnsjön-Gladö som visar flest tecken 
på att vara i ett kritiskt läge när det gäller den fosforbindande förmågan. Det betyder att sjön kan gå 
över till ett mer näringsrikt tillstånd om den yttre belastningen fortsätter att hållas på samma nivå. 
Det verkar därför prioriterat att göra åtgärder för att minska näringsbelastningen på Kvarnsjön och 
även att närmare undersöka dynamiken i sedimenten. Planarbete pågår för att ansluta enskilda 
avlopp till kommunalt nät. Det är då viktigt att belastningen från dagvattnet inte ökar när fler ytor 
hårdgörs.  
 
När det gäller de andra näringsfattiga sjöarna, Ådran och Gömmaren, finns inte samma indikationer 
på att sjöarna inte klarar sin nuvarande belastning. Rapportförfattarna sätter vissa frågetecken kring 
Gömmarens förråd av organisk fosfor som kan tänkas komma ut i vattenmassan. Det kan motivera 
att man närmare undersöker hur de enskilda avloppen i närheten av sjön påverkar Gömmaren, 
avlopp som inte planeras att anslutas till det kommunala nätet. Inte heller de enskilda avloppen runt 
sjön Ådran ligger med i planerna för kommunalt VA, men denna undersökning visar inte att Ådran 
ligger nära sin gräns att effektivt kunna binda fosfor.  
 
 

 
  



 

- 10 - 

Befintliga åtgärdsförslag för sjöarna och de nya förslagen 

I förbundets åtgärdsprogram 2010-2015 är de fem sjöarna Orlången, Trehörningen-Sjödalen, 
Magelungen, Drevviken och Långsjön prioriterade sjöar när det gäller minskning av övergödning.  
De är de fem mest näringsrika sjöarna i systemet. Orlången, Magelungen och Drevviken är dessutom 
vattenförekomster och rapporteras till EU av Vattenmyndigheten.  
 
Följande är en sammanfattning av vilka åtgärder som hittills föreslagits för de fyra av de prioriterade 
sjöarna som ingår i undersökningen, och de nya åtgärder som föreslås: 
 
Orlången Anslutning och tillsyn av enskilda avlopp runt Orlången och uppströms 
 Rening av trafikdagvatten 
 Tillsyn av gödselhantering 
 Tillsyn av lak- och dagvatten från Sofielunds avfallsanläggning 
 Bibehålla och utöka skyddszoner vid odlingsmark 
   

Nya förslag 
 Undersöka omsättningen i sjön genom massbalansberäkning 
 Undersöka möjligheten till aluminiumbehandling av fosfor i sediment 
 Se till att dagvattenhanteringen är effektiv när omvandlingsområdena 

permanentas 
     
Trehörningen-Sjödalen Utöka befintliga dagvattendammar, bla Kyrkdammen 
  Åtgärda bräddningar och felkopplingar i dagvattennätet 
  Rening av trafikdagvatten 
  Anslutning och tillsyn av enskilda avlopp uppströms 
  Tillsyn av gödselhantering 
  Tillsyn av dagvatten i industriområden 
  Aluminiumbehandling av fosfor i sjösedimentet 
 

Nytt förslag 
  Undersöka omsättningen i sjön genom massbalansberäkning 
 
Magelungen  Anslutning och tillsyn av enskilda avlopp runt sjön 
  Rening av trafikdagvatten 
  Tillsyn av dagvatten i industriområden 
  Tillsyn av gödselhantering 
   

Nya förslag 
  Undersöka omsättningen i sjön genom massbalansberäkning 
  Undersöka möjligheten till aluminiumbehandling av fosfor i sediment 
  Åtgärda bräddningar och felkopplingar 
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Långsjön  Anslutning  av enskilda avlopp runt sjön 
  Anläggande av intermittenta våtmarker 
  Anläggande av skärmbassäng vid dagvattenutsläpp 
   

Nya förslag 
  Eventuellt massbalansberäkning 

Undersöka möjligheten till aluminiumbehandling av sediment 
  Fördröjande och renande åtgärder i tillrinningsområdet 
  Åtgärda bräddningar och felkopplingar 
  Ta reda på om aluminium användes vid fällning i reningsverket 
 
 
När det gäller de näringsfattiga sjöarna finns åtgärder kring dessa sjöar endast med som 
uppströmsåtgärder till de större sjöarna.  Tillsyn av och anslutning av avlopp runt Gömmaren finns 
därför med som en åtgärd som påverkar Trehörningen-Sjödalen, liknande åtgärder runt Kvarnsjön-
Gladö till Orlången och åtgärder runt Ådran till Drevviken. 
 
 
Gömmaren  Tillsyn och inventering av enskilda avlopp 
   

Nya förslag 
  Följa upp förändringar i näringshalt i vattnet 

Information till boende om påverkan på sjön 
 
Kvarnsjön-Gladö Anslutning av enskilda avlopp till kommunalt nät 
   

Nya förslag 
  Tätare provtagning av fosfat och syre i bottenvattnet 

Undersöka påverkan av enskilda avlopp i närheten  
av sjön genom provtagning av fosfat i diket 

  Information till boende om påverkan på sjön 
   
Ådran  Tillsyn och inventering av enskilda avlopp 
   

Nya förslag 
  Följa upp förändringar i näringshalt i vattnet 
  Information till boende om påverkan på sjön 
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Tabell över befintliga förslag för de sju sjöarna i studien. Tabellen är en ajourhållen version av 
åtgärdstabellen från rapporten ”Åtgärdsprogram för Tyresån 2010-2015”. 
 

Åtgärdstyp Sjö Åtgärd 
Kostn-
interv. Ansvarig  

Anslutning enskilda avlopp Orlången 
2.22 Anslutning av enskilda avlopp i 
Glömsta, Vistaberg till kommunalt nät **** 

Stockholm Vatten, 
Hud. 

Anslutning enskilda avlopp Orlången 
2.23 Anslutning av enskilda avlopp i 
Glömsta, Hageby till kommunalt nät **** 

Stockholm Vatten, 
Hud. 

Anslutning enskilda avlopp Orlången 
2.24 Anslutning av enskilda avlopp i Vidja 
till kommunalt nät **** 

Stockholm Vatten, 
Hud. 

Anslutning enskilda avlopp Orlången 
2.25 Anslutning av enskilda avlopp i Gladö 
Kvarn till kommunalt nät **** 

Stockholm Vatten, 
Hud. 

Rena trafikdagvatten Orlången 
2.1 Rena trafikdagvatten från 
Huddingevägen, väg 226 *** Vägverket 

Rena trafikdagvatten Orlången 
2.2 Rena trafikdagvatten från den 
planerade Södertörnsleden *** Vägverket 

Tillsyn enskilda avlopp Orlången 
2.26 Tillsyn av enskilda avlopp i Glömsta-
Vistaberg, Gladö Kvarn, Vidja mm * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Tillsyn gödselhantering Orlången 

2.27 Tillsyn av gödselhantering i 
Lövstadalen,  Balingsta, Nysättra, Gladö-
Sundby, Ebbadal-Gladövik, Björksättra, 
Kyvreten, Skrovensborg, Smedstorp mfl * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Tillsyn industri Orlången 
2.28 Tillsyn av Sofielunds avfallsanl. avs. 
dagvatten och för att hindra läckage * Länsstyrelsen 

Övr dagvattenåtg Orlången 
2.4 Tillsyn av dagvattenhantering i Gladö, 
Vårdkasens, Visättra ind omr mfl * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Övr dagvattenåtg Orlången 

2.3 Förhindra att spillvatten med bland 
annat lakvatten från Sofielunds 
avfallsanläggning bräddar från 
pumpstation till Ebbadalsdiket och vidare 
till sjön ** 

Stockholm Vatten, 
Sthlm  

Inventering enskilda 
avlopp Trehörningen 

1.17 Inventera enskilda avlopp i Norra 
Glömsta ** 

Huddinge kommun, 
Mta 

Rena trafikdagvatten Trehörningen 
1.7 Rena trafikdagvatten från 
Huddingevägen, väg 226 *** Vägverket 

Rena trafikdagvatten Trehörningen 
1.8 Rena trafikdagvatten från 
Storängsleden-Lännavägen, väg 259 *** Vägverket 

Rena trafikdagvatten Trehörningen 1.9 Rena trafikdagvatten från Häradsvägen *** - 

Rena trafikdagvatten Trehörningen 
1.10 Rena trafikdagvatten från 
Ågestavägen *** Huddinge kommun, Gk 

Tillsyn enskilda avlopp Trehörningen 
1.18 Utöva tillsyn av enskilda avlopp i 
Norra Glömsta, Södra Högmora mfl omr. * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Tillsyn gödselhantering Trehörningen 
1.19 Tillsyn av gödselhantering vid 
gårdar/stall, Gullarängen * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Åtgärder i recipient Trehörningen 

1.16 Fosforfällning i sediment och 
bottenvatten, när externbelastningen 
minskat *** - 

Övr dagvattenåtg Trehörningen 
1.12 Utökad tillsyn av dagvattenhantering i 
Storängens industriområde mfl områden * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Övr dagvattenåtg Trehörningen 1.13 Tillsyn av dagvattennätet * 
Huddinge kommun, 
Mta 
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Övr dagvattenåtg Trehörningen 
1.11 Se över bräddningar och felkopplingar 
i tillrinningsområdet ** 

Stockholm Vatten, 
Sthlm  

Övr dagvattenåtg Trehörningen 
1.2 Anläggande av översilningsyta alt. 
utbyggnad av skärmbassängen *** 

Stockholm Vatten, 
Sthlm 

Övr dagvattenåtg Trehörningen 
1.3 Fördröjningsåtgärder i Solfagradikets 
tillrinningsområde *** - 

Övr dagvattenåtg Trehörningen 
1.5 Öka fördröjningskapaciteten genom att 
utvidga vid Kyrk- o Källbrinksdammen *** - 

Övr dagvattenåtg Trehörningen 
1.6 Övriga fördröjningsåtgärder i 
Fullerstaåns tillrinningsområde *** - 

Anslutning enskilda avlopp Magelungen 
3.14 Anslutning av enskilda avlopp i 
Högmora och Svartvik till kommunalt nät **** 

Stockholm Vatten, 
Hud. 

Inventering enskilda 
avlopp Magelungen 

3.12 Inventera enskilda avlopp i 
Linatorpsområdet ** Huddinge kommun 

Rena trafikdagvatten Magelungen 
3.1 Rena trafikdagvatten från 
Magelungsvägen och Nynäsvägen *** Stockholm Vatten, Vgv 

Rena trafikdagvatten Magelungen 
3.2 Rena trafikdagvatten från 
Huddingevägen *** Stockholm Vatten, Vgv 

Tillsyn enskilda avlopp Magelungen 
3.13 Utöva tillsyn av enskilda avlopp i 
Högmora, Svartvik, Linatorpsområdet mm * Huddinge kommun 

Tillsyn gödselhantering Magelungen 
3.16 Tillsyn av gödselanläggningar vid 
gårdar/stall i Farstanäset * Stockholms stad, MF 

Tillsyn gödselhantering Magelungen 
3:17 Tillsyn av gödselanläggningar vid 
gårdar/stall i Svartvik * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Tillsyn gödselhantering Magelungen 
3:18 Tillsyn gödselspridn. och kemiska 
bekämpningsmedel, Ågesta golfbana * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Övr dagvattenåtg Magelungen 3.6 Minskat läckage från Högdalstippen * Stockholms stad, MF 

Övr dagvattenåtg Magelungen 
3.7 Tillsyn av dagvattenhantering i Skogås 
ind omr mfl * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Inventering enskilda 
avlopp 

Magelungen-
Norrån 

3.25 Inventera enskilda avlopp i 
Solbackenområdet ** 

Huddinge kommun, 
Mta 

Tillsyn enskilda avlopp 
Magelungen-
Norrån 

3.26 Utöva tillsyn av enskilda avlopp, bl a i 
Solbackenområdet  * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Tillsyn gödselhantering 
Magelungen-
Norrån 

3.27 Tillsyn av gödselhantering vid 
Balingsholm-Ågesta * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Tillsyn industri 
Magelungen-
Norrån 

3:28 Tillsyn av 
Hammardalstippen/upplagsområdet mm * 

Huddinge kommun, 
Mta 

Övr dagvattenåtg Långsjön 
5.1 Skärmbassäng vid dagvattenutsläpp, 
Långsjövägen *** Tyresö kommun 

Övr dagvattenåtg Långsjön 
5.2 Anläggande av kortvariga 
(intermittenta) våtmarker i låga lägen *** Tyresö kommun 

Anslutning enskilda avlopp Långsjön 
5.3 Anslutning av enskilda avlopp i Gudö 
till kommunalt nät **** Haninge kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Stockholm har i ett projekt, med stöd av bland annat Stockholms 
miljöförvaltning, Svealandskusten vattenvårdsförbund och Stockholms läns landsting, låtit 
utföra en rad undersökningar i vattnet utanför Beckholmen. Avsikten har varit att fastställa 
om huvudsakliga inseglingsleden för Finlandsfärjorna och för de stora kryssningsfartygen 
utgör ett problem för vattenmiljön då denna led går över en av de mest förorende sedimenten i 
Stockholm.  
Med detta som syfte utfördes sedimentprovtagning, sedimentfällastudier, grumlighets-
mätningar och vattenprovtagning utanför Beckholmen.  
Sedimentprovtagningen av 15 sedimentproppar och utplacering av 3 sedimentfällor utfördes 
hösten 2014 för att under hösten 2015 kompletteras med vattenprovtagningen i 5 provlokaler. 
Mätningarna av grumlighet och/eller bottenvideofilmningar gjordes under 24 fartygspassager 
under drygt ett år (september 2014 till oktober 2015).  
Av dessa passager konstaterades en tydlig eller kraftig grumlighet vid 11 tillfällen. Vid de 
flesta av dessa fartygspassager passerade fartygen nära eller mycket nära Beckholmens 
mycket förorenade sediment för att därefter genomföra en babordsgir innan förtöjning vid 
Stadsgårdskajen. Fartygens längder var vanligen mer än 290 m vilket medförde att avståndet 
till Beckholmen ofta blev 50-100 m. Med ett djupgående för dessa fartyg på mellan 8 och 9 m 
har detta medfört att båtarnas skrov endast befunnit sig 2-7 m ovanför en av de mest 
förorenade sediment i Stockholm.  Främst orsaken till den påvisade ökade grumling är 
sannolikt att fartygens propellerar orsakat en ökad turbulens under båtvändningarna som i sin 
tur medfört att resuspension flera gånger har konstaterats på djup ned till 20-22 meters djup. 
Studeras sedimentpropparna som togs under projektet konsteras att sedimenten som ligger 
nära Beckholmen och som tidigare utgjorts av ackumulationsbottnar nu är utsatt för erosion. 
Detta är problematiskt då föroreningshalterna är mycket höga enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för kust och hav.  
Halterna av bly, kadmium och tributyltenn (TBT) har också klassats utifrån Havs- och 
vattenmyndighetens framtagna gränsvärden för klassning av dessa ämnens kemiska status. 
Inte i något fall uppnås god kemisk status i ytsediment. Detta medför en skyldighet att vidta 
åtgärder för att nå god status. Längre ned i sedimenten är halterna ännu högre. Vid fortsatt 
erosion kommer även dessa sediment så småningom eroderas och återförs upp i vattenmassan 
Uppmätta halter av koppar i vatten gör att även dessa ämnen inte uppnår god status i vattnet 
utanför Beckholmen. 
Fartygen som hittills tillåtits segla in längs denna farled bör med anledning av detta inte 
tillåtas att fortsätta att göra detta då fortsatt erosion av sedimenten kommer medföra 
betydande risk för en ökad mängd föroreningar frisätts och mobiliseras till vattenmassa med 
ökande halter i organismer som följd.  
De framtida problemen kan minskas om fartygspassager och vändningsmönster förändras så 
att ingen trafik sker i omedelbar anslutning till de förorenade sedimenten vid Beckholmen. 
Om möjligt bör vändningar undvikas i Beckholmens närhet. Istället kan detta ske med 
reducerad fart och propellerverkan antingen syd Kastellholmen eller helst öster om linjen 
Henriksdal/Valdemarsudde.  
Alternativet till förändrad fartygstrafik i området är att avlägsna de mest förorenade 
sedimenten utanför Beckholmen. Kostnaderna för en sådan åtgärd är dock betydande, varför 
den mest kostnadseffektiva åtgärden sannolikt är passagerestriktioner för fartyg vid 
Beckholmen. 
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