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Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
(nämnden) besluta att:
1. slutna tankar för uppsamling av avloppsvatten från vattentoaletter ska
kunna beviljas inom hela Värmdö kommun under förutsättning att
snålspolande vattenteknik används. Inom områden i kommunen där
grundvattensituationen idag är otillfredsställande (se bilaga 2 "karta 6 över
hållbart uttag av grundvatten") ska extremt snålspolande teknik (såsom
vaccumtoaletter) vara ett krav för att sluten tank ska kunna godkännas.
2. tillstånd till sluten tank endast får medges där möjlighet till hämtning och
tömning finns. Hämtning och tömning får endast ske av entreprenör som är
godkänd av kommunen. Bedömning av möjlighet till hämtning görs i
tillståndsprövningen.
3. uppmana tekniska nämnden att ställa krav på de entreprenörer som utför
hämtning och tömning av enskilda avlopp att vattenfasen återförs till
slamavskiljare i samband med det att hämtning och tömning har utförts.
4. det i varje enskilt fall görs en individuell bedömning utifrån fastighetens
förutsättningar.
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genomfört en utvärdering av enskilda avlopps inverkan på grundvattenbudgeten.
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Se bilaga 1 "Utvärdering av enskilda avlopps påverkan på grundvattenbudgeten"
för en detaljerad beskrivning av uppdraget.
Rekommendationer från rapporten:
·

Många fastigheter inom kommunen tar sitt vatten från djupborrade
brunnar, varför kopplingen mellan uttag och återföring av renat
avloppsvatten är svag. Ur ett vattenbudgetperspektiv medför detta att det
därför är viktigare att begränsa uttaget än att maximera återföringen till
ytligt grundvatten.

·

Baserat på de olika avloppssystemens inverkan på grundvattenbudgeten
utgör generellt ett system med sluten tank inte ett sämre alternativ än t.ex.
tät markbädd. Det kan därför anses möjligt att bevilja sluten tank i
områden med stor risk för saltvatteninträngning och/eller grundvattenbrist.

·

Återföring av vattenfasen vid slamtömning skulle förbättra
vattenhushållningen, medföra en bevarad bakterieflora i slamavskiljaren
samt medföra en jämnare matning av markbäddar. Detta kan i sin tur
förbättra reningskapaciteten i systemet.

·

Både nationella och lokala miljömål eftersträvar en förbättrad återföring av
näringsämnen till produktiv mark. Ur ett sådant kretsloppsperspektiv har
sluten tank den högsta potentialen då tekniken möjliggör relativt
kostnadseffektiv återföring av en stor andel näring till produktionsmark.
Detta innebär ytterliggare ett argument för att i större utsträckning tillåta
sluten tank, och på sikt eventuellt även förorda tekniken.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning
Avdelningen gör bedömningen utifrån Svensk Ekologikonsults rapport att slutna
tankar för rening av avlopp från vattentoaletter ska kunna beviljas inom hela
kommunen, men med vissa restriktioner:
1. Det måste finnas möjlighet att kunna hämta och tömma den slutna tanken.
Om en fastighet inte kan placera en sluten tank på en plats där kommunens
entreprenörer kan hämta och tömma ska den inte beviljas.
2. Snålspolande teknik ska vara ett grundläggande krav inom hela
kommunen för att kunna få en sluten tank beviljad. Med snålspolande
teknik avses toaletter som har en maximal vattenspolande kapacitet om 4
liter per spolning.
3. Inom områden med otillfredsställande grundvattensituation (se bilaga 2
"karta över hållbart uttag av grundvatten") ska extremt snålspolande
teknik (såsom vaccumtoaletter) vara ett krav för att kunna få en sluten tank
godkänd. Med extremt snålspolande teknik avses toaletter som har en
maximal vattenspolande kapacitet om 1 liter per spolning. De områden i
bilaga 2 som har en otillfredsställande grundvattensituation är de områden
där ett uttag om 0 upp till 500 liter per fastighet och dygn är bedömt som
2(3)
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maximalt hållbart uttag.
Avdelningen delar Svensk Ekologikonsults slutsats att "Återföring av vattenfasen
vid slamtömning skulle förbättra vattenhushållningen, medföra en bevarad
bakterieflora i slamavskiljaren samt medföra en jämnare matning av markbäddar.
Detta kan i sin tur förbättra reningskapaciteten i systemet .
Avdelningen anser att nämnden bör uppmana tekniska nämnden att ställa krav på
de entreprenörer som utför hämtning och tömning av enskilda avlopp att
vattenfasen återförs till slamavskiljare i samband med det att hämtning och
tömning har utförts.
BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall

Staffan Stafström

Avdelningschef

Enhetschef

Bilagor:
Bilaga 1 - Utvärdering av enskilda avlopps påverkan på grundvattenbudgeten
Bilaga 2 - Karta över hållbart uttag av grundvatten
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Sammanfattning
I Värmdö kommun finns i dagsläget ca 15 000 enskilda avlopp som nyttjas både för fritids- och
permanentboende. Många av dessa är kopplade till vattentoaletter, vilket innebär en stor belastning
av näringsämnen och fekala bakterier. Huvudsakligen tre olika reningslösningar används för
vattentoaletter kopplade till enskilda avlopp inom kommunen; sluten tank, minireningsverk och tät
markbädd med kompletterande fosforfällning.
I dagsläget är inte användandet av sluten tank tillåtet i alla delar av kommunen då tömning av
tankarna medför att vatten förs bort från området. Därför har systemet ansetts bidra till minskad
grundvattentillgång i områden med dåliga grundvattenförhållanden. Värmdö är en
skärgårdskommun med mestadels tunna jordlager vilket medför att stora delar av kommunen
klassificerats som områden med risk för saltvatteninträngning i grundvattnet. Inom dessa områden är
det förbjudet att installera vattentoalett om den leds till sluten tank, varför rening måste ske med
minireningsverk eller tät markbädd. Det saknas dock grundliga utvärderingar för de olika
reningsteknikernas vattenförbrukning och möjlighet till grundvattenåterföring. Den utförda
utvärderingen syftar därför till att skapa en kunskapsbas kring reningsmetodernas inverkan på
grundvattenbudgeten, och till att därigenom kunna användas vid framtagande av regler och
policybeslut.
Undersökningen visar att de olika reningsteknikernas skiljer sig åt gällande återföring av renat vatten
till det ytliga grundvattnet. Återföringen är inte generellt lägre för sluten tank trots att denna lösning
ofta anses bidra till ökad bortforsling av grundvatten vid tömning. Istället visar undersökningen att
tät markbädd oftast resulterar i lägst återföring av grundvatten då denna reningsteknik inbegriper
bortforsling av vatten genom tömning av slamavskiljare samt relativt stora förluster genom
evapotranspiration från markbädd och singeldike. Vilken lösning som är mest gynnsam ur ett
vattenåterföringsperspektiv varierar dock med hushållens storlek och boendeform
(permanent/fritidsboende).
Enligt kommunens föreskrifter skall en reningsanläggning dimensioneras för 5 personer. Vid full
belastning vid sådan dimensionering medför minireningsverk generellt den högsta
vattenåterföringen, medan skillnaderna mellan sluten tank och tät markbädd beror på spolvolymens
storlek. Vid dagliga spolvolymer under 6 liter per person medför dock sluten tank en högre återföring
till det ytliga grundvattnet än tät markbädd (för både permanent och fritidsboende). För fastigheter
som nyttjas av färre personer eller färre dagar per år förstärks detta mönster och tät markbädd har
en relativt sämre vattenåterföring i jämförelse med de andra teknikerna.
Återföringen av renat vatten kan till viss del förbättras genom att utsläppspunkten optimeras för
ändamålet. Detta skulle kunna åstadkommas genom att utsläppspunkten placeras där retentionen i
omgivande jordlager är som störst, då en förlängd uppehållstid medför ökad transport till den djupa
akviferen.
Ur ett vattenbudgetperspektiv är kopplingen relativt svag mellan återföring till det ytliga
grundvattnet och den faktiska återföringen till den akvifer där vattnet tas. Detta beror på att många
fastigheter har djupborrade brunnar, men endast ca 10 % av det ytliga grundvattnet infiltrerar ned i
berget till det djupa grundvattnet. Därmed är skillnaderna mellan de olika avloppslösningarna endast
Svensk Ekologikonsult AB · www.svenskekologi.se
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0,3-3,3 procentenheter i fråga om återföring till det djupa grundvattnet, beroende på framförallt
nyttjandegrad och hushållens storlek. För att säkerställa ett hållbart nyttjande av grundvattnet är det
därmed betydligt viktigare att begränsa vattenuttaget ur borrade brunnar än att begränsa vilka
avloppslösningar som används. För grävda brunnar är kopplingen däremot betydligt starkare och
återföringen får stor betydelse.
Utöver påverkan på den lokala vattenbudgeten är det viktigt att beakta de olika reningsteknikernas
möjlighet till kretslopp av näringsämnen, då detta är del både nationella och lokala miljömål. Ur ett
sådant kretsloppsperspektiv har sluten tank den högsta potentialen då tekniken möjliggör relativt
kostnadseffektiv återföring av en stor andel näring till produktionsmark.
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Uppdraget
På uppdrag av Värmdö kommun har Svensk Ekologikonsult AB genomfört en utvärdering av enskilda
avlopps inverkan på grundvattenbudgeten. De vanligaste reningslösningarna utvärderas med
avseende på återföring av renat vatten till grundvattenbanken samt deras lämplighet vid olika lokala
förutsättningar och användningsmönster. Utvärderingen syftar till att skapa en kunskapsbas för
framtagande av framtida regler och policybeslut.

Bakgrund
I Värmdö kommun finns i dagsläget ca 15 000 enskilda avlopp som nyttjas både för fritids- och
permanentboende. Många av dessa enskilda avlopp är kopplade till vattentoaletter, vilket innebär
en stor belastning av näringsämnen och fekala bakterier. I dagsläget används tre olika huvudtyper av
reningslösningar för vattentoaletter kopplade till enskilda avlopp inom kommunen; sluten tank,
minireningsverk och tät markbädd med kompletterande fosforfällning. Dessa tre lösningar fungerar
enligt olika principer och passar därför för olika typer av fastighter.






Sluten tank innebär att svartvattnet (från toaletten) samlas upp separat i en septiktank
medan BDT-vattnet (från bad, disk och tvätt) renas separat. BDT-reningen innefattar en
slamavskiljare följt av en infiltrationsbädd
Minireningsverk behandlar svartvatten och BDT-vatten tillsammans genom en rad olika
reningssteg. Efter att vattnet renats i minireningsverket leds det till ett singeldike för att
infiltrera. Slamavskiljning och kemisk utfällning av fosfor sker ofta inom själva reningsverket.
Vid rening i tät markbädd passerar vattnet först genom en slamavskiljare innan det leds
vidare till den täta markbädden, för att sedan infiltrera i ett singeldike. Kemisk utfällning sker
antingen i en fosforfälla mellan markbädden och singeldiket eller genom fällning med
flockningsmedel innan slamavskiljaren.

Samtliga av dessa tekniker uppfyller de reningskrav som ställs av Värmdö kommun, men
installationernas beskaffenhet gör att de passar olika bra vid olika markförhållanden och
nyttjandemönster. I dagsläget är inte användandet av sluten tank tillåtet i alla delar av kommunen då
tömning av tankarna medför att vatten förs bort från området. Därför har systemet ansetts bidra till
minskad grundvattentillgång i områden med dåliga grundvattenförhållanden. Värmdö är en
skärgårdskommun med mestadels tunna jordlager vilket medför att stora delar av kommunen
klassificerats som områden med risk för saltvatteninträngning i grundvattnet. Inom dessa områden är
det förbjudet att installera vattentoalett om den leds till sluten tank, varför rening måste ske med
minireningsverk eller tät markbädd.
Återföring av grundvatten från reningsanläggningar sker till det ytliga grundvattnet, medan en stor
del av fastigheterna hämtar sitt vatten från djupborrade brunnar. Även om den djupa akviferen i
berggrundens sprickor är kopplad till det ytliga grundvattnet är sambandet mellan de två
vattenförekomsterna svagt, och endast ca 10 % (Gustafson 1998, Rohde och Bockgård 2006) av det
vatten som återförs till ytligt grundvatten kan förväntas infiltrera ner i berget. Återföringen från ytligt
till djupt grundvatten tar dessutom ofta lång tid vilket innebär att det finns en stor tidsmässig
Svensk Ekologikonsult AB · www.svenskekologi.se
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fördröjning från det att vatten släpps ut ur reningssystemet till dess det återförts till källan det tagits
från. Påfyllnad av den djupa akviferen försvåras i Värmdö p.g.a. kommunens geologiska förhållanden,
vilka karakteriseras av mestadels hårda bergarter och grunda jordlager. Då många fastighter inom
kommunen ligger nära havet innebär ett överuttag av grundvatten från djupborrade brunnar att den
djupa akviferen töms snabbare än vad den fylls på, vilket ökar risken för saltvatteninträngning.
Statistiskt underlag från KTH visar att risken för saltvatteninträngning ökar markant då brunnsdjupet
överstiger 80 m (Andersson 2004), varför det kan vara olämpligt med så pass djupa brunnar i vissa
områden. Det finns dock stora skillnader mellan kommunens olika delar då de inre delarna har
fastlandskaraktär medan de mindre öarna har en betydligt mindre inlagring av djupt grundvatten.
Denna skillnad visar sig då man studerar vattenföring för enskilda brunnar i SGU:s brunnsarkiv (SGU
2014) där vattenföringen generellt är större i kommunens västra delar. Den begränsade
grundvattentillgången i stora delar av kommunens kustnära delar ställer krav på uttagsbegränsningar
samt en effektiv återföring av renat avloppsvatten.
Grundvattenbildning karakteriseras generellt som tillfört vatten minus avrinning och förluster genom
evapotranspiration (avdunstning från mark samt vätskeförlust via växtlighet). Detta är dock något
förenklat då grundvattnet måste återföras till den källa från vilken det ursprungligen hämtats för att
en vattenbudget skall vara långsiktigt hållbar. I många fall innebär detta att det infiltrerade vattnet
måste återföras till den djupa akviferen då en stor andel av kommunens enskilda vattentäkter utgörs
av borrade brunnar.
Endast en del av det vatten som renats återförs till följd av förluster genom avrinning till ytvatten
samt evapotranspiration från markbäddar och singeldiken. Förlusten till ytvatten varierar stort till
följd av utsläppspunktens placering och de lokala geologiska förutsättningarna. Det är dock generellt
svårare att åstadkomma en effektiv återföring till grundvattnet på fastighter med tunna eller leriga
jordlager och stor andel exponerat berg. Vid sådana geologiska förutsättningar avgår en större del av
det infiltrerade vattnet till omkringliggande vattenförekomster innan det hinner tillföras den djupa
akviferen i berget. Utöver förluster genom avrinning går en viss del av det renade vattnet förlorat
genom evapotranspiration från markbäddar och singeldiken. Hur stora dessa förluster blir beror på
bäddarnas placering samt vattentillförseln. Bäddar som har en mindre vattentillförsel kan förväntas
ha en proportionerligt större förlust genom evapotranspiration än bäddar med ett större
vattenflöde. Detta medför att grundvattenåterföringen påverkas av hur markbäddar konstrueras
samt fastighetens nyttjandegrad.

Syfte
Det saknas idag grundliga utvärderingar för de olika reningsteknikernas vattenförbrukning och
möjlighet till grundvattenåterföring. Utvärderingen syftar därför till att skapa en kunskapsbas kring
reningsmetodernas inverkan på grundvattenbudgeten, och till att därigenom kunna användas vid
framtagande av regler och policybeslut.
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Material och metoder
Ett avloppssystems utformning kan variera stort med hushållens behov och förutsättningar. I den
föreliggande undersökningen utvärderas grundutförandet av tre olika kategorier av avloppsystem;
Tät markbädd (figur 1a), Sluten tank (figur 1b) och Minireningsverk (figur 1c). För tät markbädd antas
slamavskiljaren utgöras av 2m3 3-kammarbrunn, markbädden uppgå till 30 m2 och singelbädden vara
10 m2. För sluten tank antas slamavskiljaren utgöras av 1m3 2-kammarbrunn och infiltrationsbädden
uppgå till 20 m2. För minireningsverket antas singelbädden vara 10 m2 och den inbyggda
slamavskiljarens storlek ha samma storlek som den som används för tät markbädd (2 m2).
Vattenförlust ur systemen förväntas ske genom borttransport och evapotranspiration (se nedan).

II

Slamavskiljare

Tät markbädd

II

Fosforfälla

Singelbädd

I
Grundvatten

Figur 1a. System med tät markbädd, vattenförlust genom I) Borttransport och II) Evapotranspiration.

II

Slamavskiljare

I

Infiltrationsbädd

Grundvatten

Sluten tank

Figur 1b. System med sluten tank, vattenförlust genom I) Borttransport och II) Evapotranspiration.
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II

Minireningsverk

I

Singelbädd

Grundvatten

Figur 1c. System med minireningsverk, vattenförlust genom I) Borttransport och II) Evapotranspiration.

Boendeform och nyttjandegrad
Beräkningar i undersökningen har baserats på två olika scenarier; permanentboende eller
fritidsboende. Permanentboende antas vistats på fastigheten 365 dagar om året, medan
fritidsboende har baserats på 60 dagar/år och huvudsakligen under månaderna april t.o.m. oktober
(detta har betydelse utifrån beräknad vattenavgång i form av evapotranspiration, se nedan).
Eftersom hushållens storlek varierar har beräkningar utförts utifrån tre scenarior; ensamhushåll (1
person), ett medelhushåll i Värmdö kommun (2,5 personer) samt det antal personer som ett hushålls
avloppsrening skall vara dimensionerat för inom kommunen (5 personer).

Vattenanvändning
I genomsnitt beräknas en person i Sverige använda ca 180 liter vatten per dag (Sydvatten 2014). I
detta ingår 35 liter vatten som används för att spola toaletter och 145 liter som används till annat.
För att beräkna att den totala vattenförbrukningen per person och dag har därför den använda
modellen baserats på 145 liter plus total spolvolym. Den totala spolvolymen varierar beroende på
vilken typ av toalett som används, varför beräkningar gjorts från 0 till 35 liter/person/dag.

Borttransport
Vid tömning av slamavskiljare eller sluten tank pumpas innehållet till en tömningsbil och
transporteras bort. Innehållet i slutna tankar är slam (avföring, toalettpapper och andra
restpartiklar), men även den volym vatten som använts för spolning och urin (ca 1,5 liter/person/dag;
Vårdguiden 2014). I slamavskiljaren samlas slam, men också stora mängder vatten (en eller flera
m3)som ännu inte runnit vidare till efterföljande reningssteg. I Värmdö kommun töms i dagsläget
hela slamavskiljarens innehåll till tömningsbilen, vilket innebär att ca 1 m3 vatten transporteras bort
från en 2-kammarbrunn och ca 2 m3 från en 3-kammarbrunn. Vid beräkning av borttransport har
förutsatts att ett hushåll med 1 eller 2,5 personer tömmer sin 3-kammarbrunn 1 ggr/år, medan en 2kammarbrunn töms 0,5 ggr/år. Ett hushåll med fem permanentboende personer tömmer sin 3kammarbrunn 2 ggr/år.
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Evapotranspiration
Vatten som sprids i markbäddar, infiltrationsbäddar och singelbäddar sprids i marken och kan till viss
del tas upp av växter, men kan även transporteras uppåt genom jordlagren till följd av jordarnas
kapillärkrafter och fuktning av porluft. Vatten som når de översta jordlagren kan avgå genom
avdunstning från jord eller växtlighet (evaporation respektive transpiration). Mängden vatten som
avgår genom dessa mekanismer kallas gemensamt för Evapotranspiration, och varierar över året
beroende av markens temperatur, luftfuktighet, markens fuktighet och växternas behov av extra
bevattning (utöver det vatten som tillförs genom nederbörd). I en studie från Ulltuna (Karlsson 1996)
uppgår detta extra upptag till ca 253 mm/år, där det huvudsakliga upptaget sker under månaderna
april-oktober. I den använda beräkningsmodellen har därför 0,69 mm/dag beräknats gå förlorat i
genomsnitt under året och 1,20 mm/dag under månaderna april-oktober.
Växtlighetens möjliga vattenupptag varierar mellan vegetationstyper och skötselregimer, varför den
upptagna mängden vatten kan variera mellan olika miljöer. Det kan dock antas troligt att upptaget
från markbäddar inte understiger 50 % av värdena som uppmättes i SLU:s studie. Beräkningar har
därför även gjorts baserat på endast 50 % av det uppmätta vattenupptaget i Ulltuna, för att
undersöka hur en skillnad i evapotranspiration påverkar vattenåterföringen.

Grundvattenbildning
Grundvatten bildas normalt till följd av nederbörd där en del av vattnet infiltrerar i marken och bildar
grundvatten. Hur stor andel av nederbörden som infiltrerar är beroende av en mängd olika faktorer
såsom t.ex. jordmån, landanvändning, topografi, temperatur och regnintensitet. För att möjliggöra
jämförelse mellan avloppsystem har dessa förutsatts vara konstanta och endast evapotranspiration
antas variera beroende på den totala ytan av markbäddar och singeldiken (se ovan). Den mängd
vatten som växterna tar upp och sedan kan transpirera antas tillföras fullt ut även för ensamhushåll
till följd av den stora mängden BDT-vatten. Därmed beräknas mängd bildat grundvatten som: mängd
vatten som tillförs markbädden minus evapotranspiration.
Grundvattenbildning i berggrunden är en komplex process som till stor del påverkas av bergrundens
typ och förekomst av sprickor, samt infiltrationsbäddens eller singelbäddens placering i relation till
befintliga sprickor. Även ovanförliggande marklagers egenskaper är av stor vikt, då långa
uppehållstider av ytligt grundvatten medför större möjlighet för vattnet att tränga ner i sprickorna
(SOU 2001). I de hårda berggrunder inom regionen antas bildning av djupt grundvatten uppgå till ca
20 mm/år (Gustafson 1998, Rohde och Bockgård 2006), vilket skulle motsvara ca 10 % av den ytliga
grundvattenbildningen. Då Värmdö till stor del har tunna jordlager kan bildning av djupt grundvatten
förväntas vara lägre.
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Återbildning av grundvatten
Genom beräkning av total vattenförbrukning, borttransport och evapotranspiration kan sedan
andelen använt vattnet som återförs till grundvattnet beräknas enligt formeln:
Permanentboende
Andel av vattenförbrukning som återbildar grundvatten =

(A-BP -BT-EP )
A

Fritidsboende
Andel av vattenförbrukning som återbildar grundvatten=

(A-BF -BT-EF )
A

Där:
A = Total vattenanvändning (145 liter + spolvolym)
BP = Borttransport från slamavskiljare vid permanentboende ((slamavskiljarens volym * antal
tömningar/år)/365)
BF Borttransport från slamavskiljare vid fritidsboende ((slamavskiljarens volym * antal
tömningar/år)/60)
BT = Borttransport från sluten tank (spolvolym + urin)
EP = Medelevapotranspiration vid permanentboende ((yta markbädd + yta singelbädd) * 0,69 mm)
EF = Medelevapotranspiration vid fritidsboende ((yta markbädd + yta singelbädd)* 1,2 mm)

Påverkan på permanentisering
För att utvärdera i vilken mån förbud mot sluten tank i områden med hög risk för
saltvatteninträngning påverkar fastighetsägarnas vilja att bli permanentboende har information
inhämtats från aktuella ärenden från Svensk Ekologikonsults VA-rådgivning för dessa områden under
2014. I detta dataset finns även information om huruvida fastighetsägarna skulle föredra att
installera sluten tank om det varit tillåtet.
Vidare har information från områden med låg risk för saltvatteninträngning (där sluten tank är
tillåtet) använts för att utvärdera permanentboende fastighetsägares preferens gällande
avloppslösning i dessa områden.
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Resultat
Vattenförbrukning
Generellt utgör avloppsvatten från toalett endast en liten andel av den totala dagliga
vattenförbrukningen då den största delen utgörs av BDT-vatten (Bad, Disk och Tvätt). I Sverige
förbrukas i snitt 145 liter BDT-vatten per person och dag (Sydvatten 2014). Utöver detta tillkommer
den mängd vatten som används för spolning av vattentoalett. Baserat på spolvolymer för olika typer
av vattentoaletter (tabell 1) beräknas 1,5–11% av den dagliga vattenförbrukningen gå till spolning av
vattentoaletter. Även om endast en mindre del av den totala vattenförbrukningen används till
spolning är skillnaden stor mellan olika tekniker, varför val av teknik har en betydande inverkan på
postens storlek.
Utöver val av spolteknik inverkar även val av reningsteknik och miljömedvetande. Vissa har för vana
att överspola då de tycker att det inte blir rent efter de förinställda spoldoseringarna. De som har
sluten tank är istället ofta medvetna om att mängden spolat vatten har en betydande inverkan på
tömningsfrekvensen, varför överspolning medför ökade kostnader.

Tabell 1: Sammanställning av olika kategorier av dubbelspolande toaletter på marknaden. Dubbelspolningen
möjliggör ett differentierat spolande. Den mindre spolmängden är lämplig vid urinering och den större vid
spolning av fekalier. Spolmängderna i tabellen är från kända märken med representativa spolmängder, men
kan dock variera något mellan fabrikat. De extremt snålspolande toaletterna har urinseparering med en främre
kopp i toalettstolen vilken kan renspolas med en mycket liten mängd vatten.
Typ av toalett
Vacuumtoalett
Extremt
snålspolande

Spolmängd* Spolmängd*
min (liter)
max (liter)

Urinseparering

Spolmängd per dag
(4 + 1)**

Spolmängd per dag
(6 + 2)**

0.4

0.6

-

2.2

3.6

0.3

2.5

ja

3.7

6.8

1

2.5

-

6.5

11

Standard

2.6

4

-

14.4

23.6

Standard

3

6

-

18

30

Snålspolande

* Spolmängden kan variera något mellan fabrikat.
** Spolmängd (4+1) avser fyra spolningar vid urinering plus en spolning för avföring. Motsvarande avser (6+2) sex
spolningar vid urinering plus två spolningar för avföring.

Bortforsling
En del av det vatten som tillförs de olika reningssystemen förs bort vid tömning av slutna tankar och
slamavskiljare, och tas därmed bort från vattnets lokala kretslopp. Mängden vatten som förbrukas
vid spolning av toaletter får därmed större betydelse när avloppet leds till sluten tank, till följd av att
svartvattnet förs bort och därmed är otillgängligt för återföring till grundvatten. Utöver det vatten
som förbrukas vid spolning förs även urinen bort, vilket ökar bortforslingen något. En vuxen
människa producerar ca 1,5 liter urin per dag, vilket motsvarar ca 1 % av den totala vattenbudgeten.
Värmdö kommun ställer krav på snålspolande toalett vid installation av sluten tank, varför
vattenförbrukningen inte bör vara mer än ca 6,5 liter/person/dag, (ca 4,3 % av den totala
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vattenförbrukningen). Om man istället installerar ett vattensnålare alternativ (t.ex. vakuumtoalett)
kommer förbrukningen ned till ca 2,2 liter/person/dag, vilket motsvarar, ca 1,5 % av den totala
vattenförbrukningen. Tillsammans med urin utgör mängden vatten som förs bort genom användande
av slutna tankar därmed ca 2,5 % av den totala vattenförbrukningen (vid användande av
vakuumtoalett). Gällande restriktioner och incitamentet för att minimera antalet tömningar medför
att fastigheter som använder sluten tank generellt har lägre spolmängder än de som använder andra
tekniker.
Det är inte bara genom användande av sluten tank som vatten förs bort från fastigheten då även
tömning av slamavskiljare medför en förlust i vattenbudgeten. I dagsläget används en
tömningsteknik i Värmdö kommun där hela slamavskiljarens innehåll töms. Detta innebär en relativt
stor vattenförlust i samband med slamtömning. Tömningsfrekvensen för slamavskiljare är inte alltid
direkt proportionerlig mot användandet av reningsanläggningen då det finns kommunala regler för
hur ofta en slamavskiljare måste tömmas, d.v.s. slamavskiljaren kan komma att tömmas även om den
inte är full. Detta medför att sommarboende och hushåll med få personer får en relativt högre förlust
genom bortforsling av vatten vid tömning, vilket påverkar de olika reningslösningarnas
vattenhushållning. Vattentoalett medför krav på större slamavskiljare (2 m3) och tömning varje år,
varför vattenförlusten genom tömning blir större än för BDT-rening som endast kräver en mindre
slamavskiljare (1 m3) och tömning vart annat år. För markbäddsbaserade reningslösningar med
fosforfällning genom flockningsmedel innan slamavskiljaren ställs dessutom krav på extra stor
slamavskiljare (4 m3), vilket ytterligare ökar vattenförlusten.
Det finns dock tekniker för slamtömning där slammet transporteras bort medan vattenfasen återförs
till slamavskiljaren. Införande av denna teknik skulle förbättra vattenhushållningen och dessutom
medföra en jämnare matning av markbäddar vilket förbättrar reningskapaciteten i bädden.
Dessutom sker viss biologisk nedbrytning i själva slamavskiljaren, vilken gynnas av att den inte
torrläggs vid tömning. Om tömningstekniken ändras kommer markbäddars och minireningsverks
vattenbudgetar att förbättras, men sluten tank är ändå alltid en mer vattensnål teknik för
sommarboende (förutsatt att snåla spollösningar tillämpas). Utöver förbättrad vattenhushållning
medför slamseparering vid tömning mindre transporterad mängd vilket är logistiskt och miljömässigt
fördelaktigt.
Det är dock inte alla slamavskiljare som töms av den kommunala renhållningsenheten då en del
hushåll har tillstånd för egen slamhantering. Denna hantering går ut på att slamavskiljarens innehåll
pumpas upp till en slamavvattnare, varefter det avvattnade slammet komposteras. Då denna metod
inte innefattar någon bortforsling finns hela slamavskiljarens vatteninnehåll tillgängligt för återföring
inom fastigheten.

Återföring till grundvatten
Analys av vattenförluster från olika reningslösningar visar hur antal personer i hushållet och huruvida
bostaden nyttjas för permanent- eller fritidsboende påverkar vilken lösning som medför högst
återföring av avloppsvatten till grundvatten (Figur 2-4a+b).
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Figur 2a. 1 person /hushåll, permanentbodende

Figur 2b. 1 person /hushåll, fritidsboende.
Observera att skalan i denna graf börjar vid 40%

Figur 3a. 2,5 personer /hushåll, permanentbodende

Figur 3b. 2,5 personer /hushåll, fritidsboende

Figur 4a. 5 personer /hushåll, permanentbodende

Figur 4b. 5 personer /hushåll, fritidsboende
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Utvärderingen visar att skillnaderna i återföring av renat vatten är mindre mellan teknikerna för
permanentboende jämfört med fritidsboende. Skillnaderna mellan tekniker är dessutom större när
de används för små hushåll i jämförelse med stora.
För permanentboende förefaller minireningsverk vara den vattensnålaste tekniken, vilket delvis
beror på att ytan av singeldiket vid utsläppspunkten är mindre en de markbäddar (+ singeldike) som
krävs för tät markbädd. Mindre yta medför mindre förluster genom evapotranspiration varför den
totala ytan av markbäddar och singeldiken får ett stort genomslag när anläggningen nyttjas av få
personer. Utöver evapotranspiration har även bortforslingen av vatten genom tömning av
slamavskiljare en relativt större inverkan på små hushåll där anläggningen utnyttjas mindre.
Tät markbädd är den minst vattenekonomiska lösningen för både permanentboende och
fritidsboende, oberoende av storlek på hushåll. Tät markbädd och sluten tank är dock relativt
likvärdiga för hushåll med 2,5 och 5 personer när spolvolymen är runt sig 3-6 liter/person/dag. Vid
högre spolvolymer blir sluten tank den minst vatteneffektiva lösningen för dessa hushållskategorier
till följd av att mer vatten förs bort genom tömning av tank än vad som går förlorat genom
bortforsling av vatten från större slamavskiljare samt genom den större evapotranspirationen.
Eftersom kommunen kräver snålspolande toalett (d.v.s. ca 2,2–6,5 liter/person/dag) vid
avloppslösning med sluten tank så är jämförelser med stora spolvolymer inte aktuellt för nya
anläggningar med sluten tank.
För fritidsboende är sluten tank och minireningsverk mer vatteneffektiva än tät markbädd, även om
skillnaden minskar med hushållens storlek. Vilken lösning som är effektivast av sluten tank och
minireningsverk varierar med personer i hushållet och spolvolym per dygn, där sluten tank är något
effektivare i enpersonshushåll.
Vid tolkning av graferna över spolvolym bör det belysas att det i dagsläget ställs krav på snålspolande
toalett vid installation av sluten tank varför sluten tank inte bör medföra större spolvolym än 6-11
liter (beroende på antalet toalettbesök per dag; tabell 1). Då sluten tank är den enda lösningen där
återföringen påverkas negativt av spolvolymen kan det vara fördelaktigt att installera en så snål
toalett som möjligt, för att minimera kostnader för tömning. Sluten tank med vakuumtoalett skulle
kunna minska den dagliga spolmängden till mellan 2,2–3,6 liter per person. Vid en så pass låg
spolvolym ger sluten tank en högre återföring av vatten än tät markbädd och i vissa fall även mer än
minireningsverk.
Reningsteknikernas relativa vattenåterföring skulle förändras något om vattenförlusten vid
slamtömning minskas till följd av förbättrad teknik, eftersom detta skulle medföra förbättrad
återföring för framförallt täta markbäddar och minireningsverk. För permanentboende hushåll med
2,5 eller 5 personer skulle en förbättrad slamtömning kunna innebära att tät markbädd blir mer
likvärdig eller till och med bättre än sluten tank gällande vattenåterföring.
De observerade mönstren är relativt okänsliga för förändrad evapotranspiration då även en 50 %
lägre evapotranspiration endast medför en marginell förskjutning av teknikernas inbördes relation.
Skillnaderna mellan systemen minskar generellt sett i detta fall, speciellt för permanentboende,
medan sluten tank dominerar som den mest vatteneffektiva lösningen vid fritidsnyttjande av
fastigheten.
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Vattenbudget
Även om återföring av renat vatten har betydelse för vattenbudgeten är det kopplingen mellan
denna och uttaget som avgör om vattenbudgeten kommer att gå ihop över längre tid. En stor del av
fastigheterna hämtar sitt vatten ur djupborrade brunnar, varför återföring till bergets djupa akviferer
ofta är viktigare ur en vattenbudgetssynpunkt, än återföringen till ytligt grundvatten. Då troligtvis
mindre än 10 % av det vatten som återförs till det ytliga grundvattenet infiltrerar vidare ned i berget
(Gustafson 1998, Rhode och Bockgård 2006) är de faktiska skillnaderna mellan olika tekniker
betydligt mindre ur ett vattenbudgetperspektiv. Det som istället kommer avgöra hur många
bostadsfastigheter ett område klarar av ur ett grundvattenperspektiv är det faktiska uttaget. Så länge
effektiv återföring till den akvifer som används för grundvattenuttag inte kan säkerställas är den
viktigaste åtgärden därför att minska uttaget.

Optimering av återföring
Även om de aktuella beräkningarna förutsätter full återföring till ytligt grundvatten är det troligt att
de utvärderade reningsteknikerna skiljer sig åt i denna aspekt. Både minireningsverk och täta
markbäddar har sin utsläppspunkt i ett singeldike vilket ofta inte är större än 10-15 m2 och sällan mer
än 20-30 cm djupt. Vid anläggning av singeldike ställs inga krav på den underliggande markens
beskaffenhet då huvudsyftet i praktiken inte alltid är effektiv infiltration utan avledning av vatten.
Singeldiken anläggs därför ibland så att utsläppsvattnet kan avvattnas mot ett dike eller annan
dagvattensamling. I de fall detta sker har vattnet en mycket kort uppehållstid i form av ytligt
grundvatten varför infiltration till den djupa akviferen kan förväntas bli mycket liten. Vid tjäle i
marken kan dock infiltrationen i stort sett utebli ifall utsläppspunkten är ytlig (Espeby och Gustafsson
1998), vilket huvudsakligen berör singeldiken.
Utsläpp av renat vatten till en infiltrationsbädd syftar istället till att vattnet skall infiltrera till
grundvattnet. Vid anläggning av infiltrationsbädd ställs därför krav på att marken skall ha god
genomsläpplighet så att avrinning till ytvatten inte sker omedelbart i anslutning till bädden. I sin tur
medför kraven på goda markförhållanden relativt lång uppehållstid för grundvattnet vilket gynnar
återföring till det djupa grundvattnet.

Påverkan på permanentisering
Totalt har 459 ärenden inkommit till VA-rådgivningen under 2014. Av dessa har 60 % av de
permanentboende i svartklassade områden (områden med stor risk för saltvatteninträngning)
uttryckt vilja att anlägga ett system med sluten tank, medan 40 % vill ha andra system. Av de
inkomna ärendena har ingen uttryckt att de kommer avstå från att bli permanentboende p.g.a.
restriktionen gällande avloppssystemet. Av permanentboende i vit-klassade områden (områden med
liten risk för saltvatteninträngning) vill 57 % installera minireningsverk, medan 43 % vill anlägga
system med sluten tank. Ingen har föredragit tät markbädd inom vitklassade områden.
Sammantaget indikerar detta att förbud mot sluten tank troligtvis inte avskräcker fastighetsägare
från att bli permanentboende då det finns andra bekväma lösningar på marknaden. I en rad fall har
fastighetsägarna föredragit minireningsverk framför sluten tank, vilket ofta baseras på att hushållets
vattenförbrukning är stor (ofta barnfamiljer) och att tanken därmed skulle behövas tömmas ofta.
Svensk Ekologikonsult AB · www.svenskekologi.se

17

Återföring av näring
Inom ett kretsloppsperspektiv för näringsämnen i avloppsslam förutsätts att näringen kan återföras
till produktionsmark. Detta är också ett av de nationella miljömålen, där målet ’God bebyggd miljö’
bl.a. innefattar att ”minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp ska återföras till produktiv mark,
varav minst hälften bör återföras till åkermark”. Även Värmdö kommun har satt som lokalt miljömål
att kretsloppsanpassa avloppslösningar (Värmdö kommun 2011). I kommunens översiktsplan
definieras målet för ett hållbart Värmdö som att allt avloppsvatten ska ha fullgod rening så att
slammet kan återföras till naturen, samt att kommunala och enskilda avloppsanläggningar ska bygga
på långsiktigt hållbara system där närsalter tas till vara, risken för övergödning av kustvatten
minimeras och risken för bakteriell påverkan undviks.
En viktig skillnad mellan kommunens mål och de nationella målen är definitionen återföring till
produktiv mark (nationella målet) och återföring till naturen (kommunala målet). Detta innebär att
torra lösningar såsom förmultningstoaletter, eller egen slamhantering där mullen sprids på den egna
fastigheten kan användas för att uppnå kommunens mål, medan borttransport och
omhändertagande av avlopp är ett krav för att kunna återföra näringen till produktiv mark.
Det finns idag en rad olika tekniker på marknaden där näring avskiljs ur avloppsvattnet i olika steg av
reningen och kan återföras till jordbruksmark. Detta kan t.ex. ske genom att avloppsmassorna i
slutna tankar recirkuleras till jordbruk, att slam ur slamavskiljarna återanvänds, eller att kalken i
fosforfällor återanvänds som jordförbättringsmedel på åkrar (Andersson 2011). Markbaserade
lösningar, såsom tät markbädd medför dock även att en stor del av fosforn binds lokalt i
markbädden. Detta försvårar givetvis återförandet av den näringsfraktionen. Även fosfor som fälls
kemiskt i minireningsverk eller fosforfällor kan vara mer eller mindre biologiskt svårtillgänglig. Detta
beror på att olika fällningstekniker bildar fosforföreningar som är mer eller mindre svårlösliga och
därmed inte alltid biotillgängliga (Andersson 2011, Jönsson 2005).
I lösningar där BDT-vatten blandas med toalettavloppet innebär uppblandningen även att en rad
föroreningar blandas in i avloppsslammet från BDT-vattnet. Detta innebär i sin tur att ett sådant slam
måste renas i större grad innan återföring, vilket medför ökade kostnader. Ett avloppsslam med högt
vatteninnehåll innebär en utspädningseffekt vilket kan göra att omhändertagandet av slammet inte
blir kostnadseffektivt för lantbrukaren (LRF 2012). Slam från slamavskiljare (som blandats med
relativt stora mängder vatten) är därmed mindre användbart ur återvinningssyfte än slam från sluten
tank. Potentialen för återvinning från sluten tank ökar också ju snålare spolteknik som används.
I och med de olika reningsteknikernas möjligheter till återföring har SCB, Jordbruksverket,
Naturvårdsverket och LRF tillsammans dragit slutsatsen att för att skapa ett långsiktigt hållbart
system för återföring av avloppsslam krävs att toalettavloppet särskiljs från övriga avlopp (SCB,
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF 2012). Detta innebär att av de tre utvärderade
avloppsystemen är det endast sluten tank som medför möjlighet till ett långsiktigt hållbart kretslopp
av näring från avlopp.
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Sammantagen bedömning och slutsatser
Undersökningen visar att de olika reningsteknikernas skiljer sig åt gällande återföring av renat vatten
till det ytliga grundvattnet. Återföringen är inte generellt lägre för sluten tank trots att denna lösning
ofta anses bidra till ökad bortforsling av grundvatten vid tömning. Istället visar undersökningen att
tät markbädd oftast resulterar i lägst återföring av grundvatten då denna reningsteknik inbegriper
bortforsling av vatten genom tömning av slamavskiljare samt relativt stora förluster genom
evapotranspiration från markbädd och singeldike. Vilken lösning som är mest gynnsam ur ett
vattenåterföringsperspektiv varierar dock med hushållens storlek och boendeform
(permanent/fritidsboende).
Enligt kommunens föreskrifter skall en reningsanläggning dimensioneras för 5 personer. Vid full
belastning vid sådan dimensionering medför minireningsverk generellt den högsta
vattenåterföringen, medan skillnaderna mellan sluten tank och tät markbädd beror på spolvolymens
storlek. Vid dagliga spolvolymer under 6 liter per person medför dock sluten tank en högre återföring
till det ytliga grundvattnet än tät markbädd (för både permanent och fritidsboende). För fastigheter
som nyttjas av färre personer eller färre dagar per år förstärks detta mönster och tät markbädd har
en relativt sämre vattenåterföring i jämförelse med de andra teknikerna.
Återföringen av renat vatten kan till viss del förbättras genom att utsläppspunkten optimeras för
ändamålet. Detta skulle kunna åstadkommas genom att utsläppspunkten placeras där retentionen i
omgivande jordlager är som störst, då en förlängd uppehållstid medför ökad transport till den djupa
akviferen.
Ur ett vattenbudgetperspektiv är kopplingen relativt svag mellan återföring till det ytliga
grundvattnet och den faktiska återföringen till den akvifer där vattnet tas. Detta beror på att många
fastigheter har djupborrade brunnar, men endast ca 10 % av det ytliga grundvattnet infiltrerar ned i
berget till det djupa grundvattnet. Därmed är skillnaderna mellan de olika avloppslösningarna endast
0,3-3,3 procentenheter i fråga om återföring till det djupa grundvattnet, beroende på framförallt
nyttjandegrad och hushållens storlek. För att säkerställa ett hållbart nyttjande av grundvattnet är det
därmed betydligt viktigare att begränsa vattenuttaget ur borrade brunnar än att begränsa vilka
avloppslösningar som används. För grävda brunnar är kopplingen däremot betydligt starkare och
återföringen får stor betydelse.
Utöver påverkan på den lokala vattenbudgeten är det viktigt att beakta de olika reningsteknikernas
möjlighet till kretslopp av näringsämnen. Ur ett sådant kretsloppsperspektiv har sluten tank den
högsta potentialen då tekniken möjliggör relativt kostnadseffektiv återföring av en stor andel näring
till produktionsmark.
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Rekommendationer


Många fastighter inom kommunen tar sitt vatten från djupborrade brunnar, varför
kopplingen mellan uttag och återföring av renat avloppsvatten är svag. Ur ett
vattenbudgetperspektiv medför detta att det därför är viktigare att begränsa uttaget än att
maximera återföringen till ytligt grundvatten.



Baserat på de olika avloppsystemens inverkan på grundvattenbudgeten utgör generellt ett
system med sluten tank inte ett sämre alternativ än t.ex. tät markbädd. Det kan därför anses
möjligt att bevilja sluten tank i områden med stor risk för saltvatteninträngning och/eller
grundvattenbrist.



Återföring av vattenfasen vid slamtömning skulle förbättra vattenhushållningen, medföra en
bevarad bakterieflora i slamavskiljaren samt medföra en jämnare matning av markbäddar.
Detta kan i sin tur förbättra reningskapaciteten i systemet.



Både nationella och lokala miljömål eftersträvar en förbättrad återföring av näringsämnen till
produktiv mark. Ur ett sådant kretsloppsperspektiv har sluten tank den högsta potentialen
då tekniken möjliggör relativt kostnadseffektiv återföring av en stor andel näring till
produktionsmark. Detta innebär ytteliggare ett argument för att i större utsträckning tillåta
sluten tank, och på sikt eventuellt även förorda tekniken.
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