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1 Inledning 

Holmen Bodarna är ett s.k. omvandlingsområde, dvs ett äldre fritidshusområde, där flera 
har bosatt sig permanent. Hela Holmenområdet (59 fastigheter) har detaljplan. 
Byggnadsplan för området fastställdes 1952 och ger en byggrätt om 120 m2. Tomterna 
varierar mellan 1 500 – 2 700 m2. Söder om planlagda Holmen finns sex fastigheter, 
Bodarna, som tillsammans med Holmen utgör detta områdes sammanhållna bebyggelse. 
Området Holmen Bodarna är i Sigtunas VA-plan utpekat såsom ett VA-utredningsområde 
och enligt ÖP 2014 utpekat som sammanhållen bebyggelse. Det finns en gemensam 
vattentäkt som förser området med dricksvatten året om. Området ligger strandnära på en 
udde i Mälaren, ca 7 m nordost om Sigtuna.  

 
Figur 1. Holmen Bodarna ligger vid Mälaren, ca 7 km nordost om Sigtuna. 

VA-utredningen ska ingå som ett beslutsunderlag för kommunens ställningstagande för 
eventuellt behov av VA-utbyggnad enligt 6§ LAV. Utgångspunkten för bedömning av 
behovet av allmänt va har varit att skyddet av människors hälsa och miljön ska avgöra 
och att det ska vara samma krav oavsett allmän eller enskild lösning.  

Dagvatten har bedömts vara löst för området och har därför har den vattentjänsten inte 
ingått i utredningen.  
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1.1 Syfte  

Följande frågor ska diskuteras och besvaras:  

• Vilken typ av avloppslösning är lämplig för området? Vilken teknisk lösning är 
ekonomisk rimlig utifrån förutsättningarna i området? 

• Vilken typ av dricksvattenförsörjning är lämplig i ett längre tidsperspektiv, 
enskild eller kommunal? 

• Föreligger det ett behov av att lösa vattentjänsterna i området med allmän VA-
lösning eller kan det även i fortsättningen vara enskilda VA-lösningar i 
området? 

1.2 Genomförande 

Uppdraget har genomförts av Maja Granath (handläggare), Ebba af Petersens 
(uppdragsledare) och Peter Ridderstolpe som har bidragit med expertis kring lokala 
avloppslösningar. Två underkonsulter har medverkat - Håkan Djurberg, Akvanovum, som 
har ansvarat för dricksvattenfrågorna, och Marie Albinsson, Ecoloop, som bistått vid 
bedömningen av ansvarsfrågan utifrån LAV. 

Utredningen har utförts med hjälp av planeringsmetoden Öppen VA-planering, som 
innebär att kriterier för avloppslösningen tas fram tillsammans med berörda aktörer (VA-
planeringsgruppen och boende i området). Kriterierna omfattar hälsoskydd, miljöskydd, 
kretslopp, teknik, ekonomi, energi- och resursanvändning, organisation och 
brukaraspekter (se avsnitt 2.5). Därefter tas olika alternativ till avloppslösning fram och 
utvärderas enligt kriterierna. På detta sätt fokuseras arbetet på VA-försörjningens 
funktioner och de olika alternativen jämförs och värderas på ett systematiskt sätt. 

Metoden genomförs i följande steg: 

 Underlagsmaterial samlas in och bearbetas.  

 Planeringsförutsättningar för det aktuella området beskrivs. 

 En lista med kriterier för avloppshanteringen tas fram med utgångspunkt i såväl 
miljöbalkens krav på hälsoskydd, miljöskydd och kretslopp, som i brukarnas och 
huvudmännens behov av praktiskt fungerande och ekonomiskt rimliga 
avloppslösningar. 

 Olika alternativ till uppsamling och framledning, lokalisering samt teknik för 
avloppsbehandling och slamhantering tas fram.. 

 De olika alternativen till avloppshantering som uppfyller kriterierna utreds. Detta 
innebär t.ex. att ge förslag på lämplig lokalisering, att ge översiktliga 
kostnadsuppskattningar för de olika alternativen och att beskriva vad de olika 
lösningarna innebär praktiskt. 

 Alternativen utvärderas utifrån de uppsatta kriterierna och jämförs.  

 Ett slutligt val av lösning görs av verksamhetsutövaren med stöd från konsulten. 

 

För att ta fram ett underlag för om det behöver vara en enskilda eller allmänna VA-
lösningar i området har fokus i första hand varit att undersöka möjligheterna för att lösa 
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det med enskilda lösningar. Efter att den frågan utretts har vägval för organisation och 
ansvar samt teknik beskrivits.  

Den metod som har använts för att utreda om det finns ett behov av allmänt va finns 
beskriven i Figur 2 nedan. Utgångspunkten har varit att skyddet av människors hälsa och 
miljön ska avgöra och att kraven är samma oavsett allmänt eller enskilt VA. Fokus har 
varit att utreda möjligheterna att lösa vattentjänsterna med enskilt va och först i ruta tre i 
figuren avgörs det om det är möjligt. Ruta ett handlar om att samla in underlag och ruta 
två om att utreda behovet av skydd.  

Ruta fyra beskriver organisation, ansvar och åtgärd och i ruta fem utvärderas de möjliga 
alternativen utifrån kriterier/kravspecifikation (avsnitt 2.5 ). 

 
Figur 2. Flödesschema för bedömningen av behovet av en allmän VA-lösning enligt  

LAV §6. 

2 Planeringsförutsättningar  

2.1 Geologi och topografi 

Det bebyggda området ligger på en berg- och morän-höjd. De topografiska höjderna 
varierar i den kuperade terrängen med en högsta punkt på ca + 36 m ner till knappt + 1 m 
RH2000 vid Mälarens vattennivån. 

Berg i dagen finns på ett flertal ställen. Jorddjupet är annars relativt litet och består av 
sandig morän. Öster om området finns ett fält som är en dalgång i berget med 
friktionsmaterial i botten som överlagrats med lera. Se Figur 3. 
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Figur 3. Jordartskarta för området och dess omgivningar. Holmen Bodarna domineras 

av sandig morän med inslag av berg i dagen och glacial lera. 

2.2 Recipient  

Området ligger som namnet antyder på en holme. Holmen Bodarna ligger i Skofjärden 
som är en vik i Mälaren och gränsar till Ekoln i norr och Sigtunafjärden i söder. Mälaren 
är Sveriges tredje största sjö med ett avrinningsområde på ca 22 600 km2. Vattennivån i 
sjön har varit reglerad sedan 1968. Normalvattenståndet är +0,86 meter (RH2000), men 
kan variera mellan +0,41 till +1,42 m. De lägst bebyggda fastigheterna i området ligger 
vid lägsta fastighetspunkt på ca +2 m RH2000. Vid en 100-årsnivå beräknas Mälarens 
vattennivå nå upp till +1,86 m.  

Tabell 1. Mälarens vattenstånd vid reglering (1968-2016), lägsta, medel och 

högsta vattenstånd, samt 100-, 1 000- och 10 000-års nivå i RH2000. 

Vattenstånd Meter enligt RH2000 

Normalvattenstånd min + 0,41 m* 

Normalvattenstånd medel +0,86 m* 

Normalvattenstånd max +1,42 m* 

100-års nivå +1,86 m**  

1 000-års nivå +2,88 m** 

10 000-års nivå +3,04 m** 

*Vattenstånd efter reglering (1968-2016)1 **höjder utifrån ett vattenstånd på 0,77 meter i Saltsjön2 

                                                           
1
 Fakta om Mälaren. SMHI. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/fakta-om-malaren-

1.5089 Uppdaterad 2017-10-17 
2
 Konsekvenser av en översvämning i Mälaren. 2012. MSB Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/fakta-om-malaren-1.5089
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/fakta-om-malaren-1.5089
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2.2.1 Recipientstatus 

Skofjärden har idag måttlig ekologisk status, vilken är bedömd utifrån höga halter av 
växtplankton, klorofyll och näringsämnen. Fjärden uppnår god kemisk status om 
undantag görs för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad 
difenyleter.3 

2.2.2 ESKO-område 

Sigtuna kommun har tagit fram en vattenplan4 som ska fungera som planeringsunderlag 
vid arbete med vattenrelaterade frågor. Den ska utgöra ett underlag för upprättande av 
riskbedömningar och dylikt. I miljöplanen beskrivs ESKO-områden5 (Miljöbalkens 3 
kap. § 3). Det är områden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt och så långt 
möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Kommunens samtliga 
vattenförekomster och deras stränder har beslutats som ESKO. Området Bodarna Holmen 
ligger i direkt anslutning till Skofjärden och är därmed klassat som ett ESKO-område.  

2.2.3 Strandskydd 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd i Sverige. ”Strandskyddet 
omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. Det gäller även 100 
meter ut i vattnet. Strandskyddet kan utökas till 300 meter i vardera riktningen.” 6 

2.2.4 Recipientens skyddsbehov 

Vi utgår från att samma krav som ställts på en gemensam reningsanläggning i grannbyn 
Granby, med samma recipient, kommer ställas på ett eventuellt gemensamt reningsverk 
för Holmen-Bodarna. Utgående vatten ska då klara årsmedelvärden enligt följande: 

- Totalfosfor ≤ 0,3 mg/l 
- BOD7  ≤10 mg/l 
- Totalkväve: Utgående vatten ska ha en reningsgrad på minst 50%. 

2.3 Skyddsområde för vattentäkt 

Delar av området ligger inom skyddsområde för de två vattentäkter som förser området 
med dricksvatten, Figur 4. 

                                                           
3
 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) en databas utvecklad av vattenmyndigheterna, 

länsstyrelserna och Havs och Vattenmyndigheten. Här finns klassningar och kartor över alla 
Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. 
4
 Vattenplan för Sigtuna kommun. 2016. Sigtuna kommun, Ekologigruppen och Naturvatten i 

Roslagen… 
5
 ESKO=Ekologiskt särskilt känsligt område 

6
 http://www.sigtuna.se/sv/Bygga-bo--Trafik/Bygga/Ritningar-7/  

http://www.sigtuna.se/sv/Bygga-bo--Trafik/Bygga/Ritningar-7/
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Figur 4. Inre och yttre vattenskyddsområde för vattentäkterna i Holmen Bodarna. 

 

Länsstyrelsen fastställde den 29 mars 1994 ett skyddsområde för grundvattentillgången 
på Bodarna 1:2 m.fl. Samtidigt meddelade Länsstyrelsen tillhörande föreskrifter. Se 
Bilaga 7. 

Skyddsområdet är indelat i två brunnsområden och två inre skyddszoner - en brunnszon 
och en inre skyddszon för respektive brunn. Kring dessa brunnszoner och inre 
skyddszoner finns en gemensam yttre skyddszon. 

Gränsen för det yttre skyddsområdet har i väster inte dragits upp till ytvattendelaren dvs 
det finns ett område som tillhör vattentäktens tillrinningsområde men inte ingår i 
skyddsområdet. Enligt Livsmedelsverkets råd bör hela tillrinningsområdet ingå i 
vattenskyddsområdet. 

Av föreskrifterna framgår bl.a. att hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inte får 
förekomma inom den inre skyddszonen samt att avlopps- eller annat spillvatten inte får 
släppas ut på eller i mark. För befintliga avloppsanläggningar gäller speciella regler. Inom 
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den yttre skyddszonen är det enligt föreskrifterna krav på tillstånd för att släppa ut 
avloppsvatten eller annat spillvatten på eller i mark. Se Bilaga 7 för de kompletta 
föreskrifterna. 

2.4 Befintliga lösningar för vatten och avlopp  

2.4.1 Vatten  

Vattenförsörjningen för Holmen/Bodarna baseras idag på uttag av grundvatten från två 
stycken brunnar. Den ena brunnen är en grävd brunn som är belägen öster om området. 
Den anlades i slutet av 1980-talet. Den ersatte en äldre brunn som var belägen på samma 
plats och som troligtvis utfördes i början av 1970-talet. 

Den andra brunnen som används idag ligger i den södra delen av området och är 
bergborrad. Denna brunn borrades i slutet av 1990-talet. 

 

Figur 5. Översiktskarta med de båda brunnarnas ungefärliga lägen. 

Uttag för områdets vattenförsörjning sker huvudsakligen från den grävda brunnen men 
tidvis växlar man brunn och tar vatten istället från den bergborrade brunnen. På detta sätt 
används och ”motioneras” båda brunnarna. 

I den grävda brunnens överbyggnad finns desinfektion med UV.  

Vid den bergborrade brunnen finns ett vattenverk med avhärdning, radon-avskiljare och 
UV-anläggning. Avhärdning och radonavskiljare installerades hösten 2015. 

Vattnet från den grävda brunnen pumpas i normalfall till vattenverket vid den 
bergborrade brunnen där vattnet genomgår avhärdning. När man skiftar vattentäkt och tar 
vatten från den bergborrade brunnen sker även en radonavskiljning av detta vatten. 

Båda vattentäkterna kan var och en förse området med vatten under perioder med normal 
vattenförbrukning. 
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Området byggdes ursprungligen med sommarvattenledningar, men har numera 
gemensamt dricksvatten året runt. Någon enstaka fastighet har egen brunn. Flera av de 
boende har tillgång till sjövatten för bevattning via egna eller gemensamma 
sjövattenpumpar. I delar av området har äldre sommarvattenledningar använts för 
sjövatten. 

2.4.2 Avlopp 

Enligt detaljplanen från 1951 är det endast tillåtet med torrtoalett och sommarvatten på 
fastigheterna i området. Dessa regleringar har frångåtts sedan länge. Det första systemet 
med WC till sluten tank installerades 1972 enligt kommunens register.  

Det finns totalt 62 fastigheter som är bebyggda och ungefär hälften av fastighetsägarna är 
permanent bosatta i området. Ca 50% av fastigheterna har idag WC som är kopplad till en 
sluten tank och bad-, disk-, tvättvatten (BDT) till en infiltrationsbädd. Sju fastigheter har 
både WC och BDT-vatten kopplat till en sluten tank vilket innebär hög frekvens på 
tömningsintervallet. Intervallet variera mellan 4-20 tömningar per år7 för de olika 
fastigheterna. Det finns två mindre gemensamhetsanläggningar i området dit 6 fastigheter 
är kopplade. Fem fastigheter har egna minireningsverk. Två fastigheter har torrtoalett och 
BDT-vattnet leds till infiltration. Sju av fastigheterna har både WC och BDT kopplat till 
en slamavskiljare med efterföljande infiltration.  

Tabell 2. Typ av avloppslösningar som finns i området idag samt antal 

fastigheter som har respektive avloppslösning 

Typ av lösning Antal 

WC tank 

BDT infiltration 

33 

WC + BDT 
slamavskiljare 
infiltration 

9 

WC + BDT sluten tank 7 

WC + BDT GA (2 st) 6 

Minireningsverk 5 

Torrtoalett, BDT 
infiltration 

2 

Totalt 62 

BDT = bad-, disk-, tvätt 

Fastigheter inom vattenskyddsområde 
I vattenskyddsföreskrifterna för det inre skyddsområdet i området anges följande 
”Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken. Nya 

avloppsledningar/-anordningar får inte anläggas. Utsläpp från befintliga 

anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter 

träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar är förenliga med 

bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen”. För det yttre skyddsområdet 
gäller samma men med undantag för att nya tillstånd för avloppsanläggningar kan ges vid 
godkännande från länsstyrelsen underförutsättning att systemen är helt täta. 

Alla befintliga avloppslösningar som fanns 1994 fick alltså finnas kvar ”under 
förutsättning att anläggningarna är förenliga med bestämmelser i miljöskyddslagen och 
hälsoskyddslagen”. Dock har en handfull nya avloppsanläggningar med infiltration 

                                                           
7
 Uppgifter från slamtömningsregistret. 
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anlagts efter 1994. De system som redan fanns 1994 och nya system som anlagts fram till 
2006 när de Allmänna råden för små avlopp antogs 2006 bör inspekteras för att 
säkerställa att de klarar dagens krav på längre gående rening av avloppsvatten.  

Som en generell regel kan det antas att de anläggningar som har fått tillstånd efter 2006 
när de Allmänna råden för enskilda avlopp antogs klarar de krav som finns idag på 
enskilda avloppsanläggningar. Totalt är det 18 bebyggda fastigheter som ligger inom 
vattenskyddsområdet. Utav dessa har tre fastigheter anläggningar som fått tillstånd efter 
2006. Elva av fastigheter har avloppssystem med infiltration av BDT-vatten och en 
fastighet minireningsverk där behandlat vatten antas infiltrera på fastigheten.  

Det finns fastigheter i området som har allt avloppsvatten kopplat till en sluten tank, i 
enskilda fall sker slamtömning upp till 20 gånger per år. I Sigtuna kommun kostar 
slamtömningen 710 kr per schemalagd tömning, om fastighetsägaren däremot beställer 
budad tömning kostar det mellan 1000 och 2000 kronor per tömning8.  

Belastningsberäkningar 

För att få en bild av hur nuvarande avloppsanläggningar påverkar recipienten, dvs 
Skofjärden i Mälaren, har beräkningar gjorts utifrån status på avloppsanläggningar och 
schablonsiffror.  

Inkommande mängder till avloppsanläggningarna har beräknats utifrån de schablonsiffror 
för innehåll i avloppsvatten som anges i de allmänna råden för små avloppsanläggningar9 
och av SMED10. Eftersom de flesta människor tillbringar viss tid av dagen utanför 
hemmet, t.ex. då de arbetar, har hemmavaron antagits vara 65 % för permanentboende. 
Antalet boende i varje fastighet har antagits vara 2,4 personer. För fritidshus har en 
närvarograd om 49% för en person räknats fram utifrån SMEDs antagande om 180 
persondagar per år för fritidshus. Då vi inte har fullständiga uppgifter om vilka fastigheter 
som är fritidshus respektive permanenthus, har vi antagit att merparten är permanenthus, 
och endast fastigheterna med torrtoalett är fritidshus, vilket troligen är en viss 
överskattning. Schablonsiffror för beräkning av inkommande belastning anges i Tabell 3. 

Tabell 3. Schablonsiffror som använts för beräkningar av inkommande fosforbelastning 
till enskilda avloppsanläggningar  

 Permanentboende Fritidsboende 

Specifik belastning WC+BDT (g/pers 
dygn) 

1,7 1,7 

Specifik belastning BDT (g/pers dygn) 0,15 0,15 

Närvarograd (%) 65 49* 

Antal personer/hushåll 2,4 1 

Mängd till reningsanläggning 
(kg P/hushåll och år) 

0,97 0,31 

*räknat på 180 persondagar per år med 100 % hemmavaro 

                                                           
8
 http://sigtunavatten.se/globalassets/abonnemang/avfallstaxa-smahus-2017.pdf  

9
 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten. HVMFS 2016:17. 
10

 Ek m fl. 2011. Teknikenkät – enskilda avlopp 2009. Svenska MiljöEmissionsData, SMED Rapport Nr 

44. 

http://sigtunavatten.se/globalassets/abonnemang/avfallstaxa-smahus-2017.pdf
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För beräkning av avskiljning av fosfor i olika typer av avloppsanläggningar har 
schablonsiffror använts, se Tabell 4 nedan.  

Tabell 4. Avskiljning av fosfor från enskilda avlopp med olika tekniklösningar. 

Avskiljning i procent av inkommande belastning
11

.  

Tekniklösning 
Reduktion av 

fosfor (%) 

Enbart slamavskiljning WC+BDT 15 

Infiltration WC+BDT 50 

Minireningsverk WC+BDT 80 

Sluten tank WC + infiltration BDT 95 

Torrtoalett och enkel/ingen BDT-
rening 90 

Sluten tank för WC och BDT 100 

 

Många av fastigheterna ligger nära vattnet med tunna jordlager eller berg i dagen. För 
dessa antas utgående mängder fosfor från anläggningen i stort sett motsvara den mängd 
som når recipienten. För de fastigheter som ligger öster om vattendelaren, och således 
avrinner mot åkermarken, bedöms en viss retention ske i marken innan det renade 
avloppsvattnet når Mälaren. Många av dessa avlopp ligger inom vattenskyddsområdet, 
och släpper endast ut BDT-vatten med litet fosforinnehåll till anläggningarna. Vi har 
därför endast beräknat retention i marken från 10 fastigheter. För beräkningen har vi 
använt nedanstående tabell som är baserad på en rapport om markretention från enskilda 
avlopp12. Landskapstypen har bedömts vara jordbruksbygd, och avståndet mellan 20 och 
100 meter till vattnet. 

Tabell 5. Antagen retention (kg P/år) vid olika avstånd till närmaste 

vattendrag. Baserat på Ridderstolpe m fl 2016. 

 Retention (kg P/hushåll och år) 

Avstånd till recipient (m) Klippkust Jordbruksbygd Skogslandskap 

0-20 m 0 0,05 0,05 

20-100 m 0,05 0,2 0,3 

>100 m 0,08 0,25 0,4 

    

 

Avloppen i Holmen Bodarna beräknas belasta Mälaren med ca 8 kg fosfor årligen, 
medräknat en viss retention för fastigheter som avrinner mot åkermarken, och räknat på 
att nästan alla är permanentbebodda. Som en jämförelse är detta är i samma 
storleksordning som läckaget från 16 ha åkermark i mellansverige. 

  

                                                           
11

 Ek m fl. 2011. Teknikenkät – enskilda avlopp 2009. SMED Rapport Nr 44. 
12

 Ridderstolpe m fl. 2016. Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små 

avlopp – smittskydd och fosfor. VA-guiden rapport 2016:2. 
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Tabell 6. Beräkning av fosforbelastning från avloppen i Holmen Bodarna till 

recipient. 

Typ av 
reningsanläg
gning                                                                                                                                                                                                                                                                    

Permanent 
/Fritid 

Antal 
hushåll 

Belast-
ning 

(kg/år) 

Reduktion 
anläggning 

(%) 

Ut 
anläggning 

(kg/år) 

Avstånd 
recipient 

(m) 

Retention 
(kg/år) 

Ut 
recipient 
(kg/år) 

Infiltration 
WC+BDT 

Permanent
-boende 15 15 50 7,3 

 
0 7,3 

Minireningsv
erk WC+BDT 

Permanent
-boende 5 5 80 1,0 

 
0 1,0 

Sluten tank 
WC + 
infiltration 
BDT 

Permanent
-boende 33 32 95 1,6 

 
0 1,6 

Torrtoalett 
och 
enkel/ingen 
BDT-rening 

Fritids-
boende 2 1 90 0,1 

 
0 0,1 

Sluten tank 
WC och BDT 

Permanent
-boende 7 0 100 0 

 
0 0 

         Retention 
fastigheter 
på östra 
sidan 

 

10 -0,2 

  

20-100 m 2 -2 

Summa:  
 

62 
  

9,9 
  

7,9 

 

2.5 Kriterier för vatten- och avloppsförsörjning 

Nedan beskrivna kriterier för avloppsanläggningar i Holmen-Bodarna arbetades fram 
tillsammans med representanter från kommunen och Sigtuna Vatten och Renhållning och 
med synpunkter från representanter för de boende. Kriterierna delas in i kriterier för miljö 
och hälsa och praktiska och ekonomiska kriterier. Kriterierna används vid jämförelse av 
olika tekniska lösningar, se avsnitt 4.5.   
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Tabell 7. Kravspecifikation för avloppsförsörjning i Holmen Bodarna. 

Hälso- och miljöskydd Praktiska och ekonomiska aspekter 

 

Hälsoskydd 

- Avloppslösningen ska 
förhindra luktolägenhet 
och smittspridning. 

- Där vattnet fritt 
exponeras för människor 
ska det motsvara 
badvattenkvalitet vad 
gäller smittskydd. 

- Hantering av 
restprodukter ska ske på 
ett smittsäkert och ur 
luktsynpunkt acceptabelt 
sätt. 

Recipientskydd 

- BOD7: >90 % reduktion  

- Fosfor: >90 % reduktion 

- Kväve: > 50% reduktion 

Återvinning  

- Källsorterat avlopp ska 
prioriteras. 

- Återvinning av vatten 
ska ske i den mån det är 
möjligt. 

 

 

 

Ekonomi 

- Avloppslösningen ska vara kostnadseffektiv. 
 

Energi- och resursanvändning 

- Vattensnål teknik ska installeras så långt det är möjligt. 

- Systemet ska inte förbruka onödigt mycket resurser i form av 
elanvändning eller transporter. 

 

Användaraspekter 

- Avloppslösningen ska vara användarvänlig och inte utgöra 
hinder för fastighetens nyttjande. 

 

Organisation 

- Tydliga ansvarsgränser för drift och tillsyn/kontroll av 
anläggning(ar) mellan förening, boende och kommun ska 
finnas. 

 
Teknik 

- Systemet ska vara robust och fungera året runt och i 
varierande belastningssituationer.  

- Verksamhetsutövaren ska med stöd av dokumenterad 
erfarenhet av tekniken kunna visa att kravnivåer uppfylls. 

- Möjlighet för kontroll ska finnas (t.ex. på utgående vatten) för 
att visa att erforderlig prestanda vidmakthålls i anläggningen. 

- Inget utsläpp av WC-vatten till infiltrationsanläggning inom 
vattenskyddsområde vid installation av nya anläggningar. 

 

Kraven på recipientskydd i kravspecifikationen ovan, är de krav som ställs vid hög 
skyddsnivå i allmänna råden för enskilda avlopp13. De flesta fastigheter ligger så nära 
Mälaren att det sannolikt kommer att krävas hög skyddsnivå vid anläggande av nytt 
avlopp, men en bedömning ska alltid göras i varje enskilt fall.  

Återvinning och kretslopp av näring från avlopp är inget som idag är i fokus i Sigtuna 
kommun. Däremot så kan det bli en fråga i framtiden, och har därför tagits med i 
kravspecifikationen. Det finns t.ex. förslag på nationella mål för kretslopp av näring från 
avlopp och regeringen har tillsatt en utredning14 som bl.a. ska ge förslag på 
kostnadseffektiva styrmedel som ökar åtgärdstakten för små avlopp och återvinning av 
näringsämnen. 

Ekonomi är en viktig fråga vid val av avloppsanläggning, och vid en bedömning av 
kostnader bör man inkludera såväl anläggningskostnad, driftskostnad samt förväntad 
livslängd. 

Organisation av avloppsförsörjningen är en av huvudfrågorna i denna rapport, och vilken 
organisationsform som än väljs, så är det viktigt att ansvarsgränserna är tydliga för både 
anläggande och drift.  En förutsättning för att en gemensam anläggning för hela området 

                                                           
13

 Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) 
14

 Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Dir 2017:54. 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-avlopp/sma-avloppsanordningar-for-hushallsspillvatten-hvmfs-201617.html
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ska kunna komma till stånd är att den byggs i kommunens regi alternativt att kommunen 
aktivt stöttar de boende i processen fram till färdig anläggning. 

Under teknik finns bl.a. kravet att nya avloppsanläggningar inte ska bestå av infiltration 
av WC-vatten inom vattenskyddsområdet, vilket står sedan tidigare i skyddsföreskrifterna 
för vattenskyddsområdet men har undantagits för ett fåtal fastigheter. 

3 Dricksvattenförsörjning  

3.1 Geologiska förhållanden för grundvattenproduktion 

Öster om området, där den grävda brunnen är belägen, finns ett fält som är en dalgång i 
berget med friktionsmaterial i botten som överlagrats med lera. Se Figur 6. 

Den grävda brunnen ligger en bit ut på detta fält. Brunnen får ett relativt gott närskydd 
genom leran som tätar mot de vattenförande jordlagren där brunnen tar sitt vatten. Strax 
öster om brunnen stiger dock området och marken övergår till mer genomsläpplig sandig 
morän som inte ger samma goda skydd som leran. 

Där den bergborrade brunnen är belägen finns endast ett tunt sandigt moränlager direkt på 
berget som inte ger samma skydd som lera. 

 

 
Figur 6. Jordartskarta med ungefärliga lägen för de båda brunnarna. ©SGU. 

3.2 Vattenbehov 

Området består av ca 60-65 fastigheter som bebos ungefär till hälften av 
permanentboende. Resterande fastigheter bebos av delårsboende eller utgörs av 
fritidsboende. Sommartid ökar således antalet boende även om det finns 
permanentboende som har annat fritidsboende och därigenom lämnar området. 
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Det genomsnittliga uttaget uppgår till ca 12 m3 per dygn. Under högförbrukningsperioder 
uppgår vattenbehovet till ca 15 m3 per dygn. Maximala dygnsbehovet uppgår till ca 17-18 
m3. 

Med ett antagande att samtliga fastigheter skulle vara permanentboende torde 
vattenbehovet öka till ca det dubbla, dvs ca 25 m3 per dygn och med ett behov under 
högförbrukningsperioder på ca 30 m3 och med maxdygn på uppemot 35 m3 per dygn. 

3.3 Vattentillgång 

Enligt uppgift har vattentäkterna inte genomgått några provpumpningar15. Dock har 
uttaget överstigit ca 40 m3 per dygn under en period när det fanns en vattenläcka. Under 
denna period uppstod inte några problem med vattentillgången. Vid ett annat tillfälle har 
räddningstjänsten pumpat mycket stora mängder vatten från den grävda brunnen under en 
dag. Hur stora mängder det rörde sig om är inte känt men enligt uppgift skulle det röra sig 
om flerfalt större mängder än dygnsförbrukningen. Inte heller vid detta tillfälle uppstod 
någon vattenbrist. 

Den bergborrade brunnen har en kapacitet som minst motsvarar dagens vattenbehov. Den 
grävda brunnen torde ha en kapacitet som minst motsvarar ett vattenbehov som skulle 
uppstå om hela området bestod av permanentboende. 

Den grävda brunnens läge nära Mälaren torde ha gynnsam inverkan på kapaciteten och 
med stor sannolikhet har den en kapacitet som klart överstiger områdets framtida 
vattenbehov. Att vattenförsörjningen baseras på uttag från 2 brunnar, som på grund av att 
en är bergborrad och en grävd inte torde påverka varandra, är givetvis fördelaktigt. 

3.4 Vattenkvalitet 

Vattenprover tas enligt fastställt kontrollprogram. Vattenproverna tas ute på nätet – hos 
användarna. Av analysresultaten framgår inte vilken brunn som är i drift vid 
provtagningstillfällena. Av de erhållna analyserna, från år 2014 fram till 2017, se Bilaga 
1, uppvisar vattnet hög kvalitet. Vi enstaka tillfällen har någon parameter varit högre än 
gränsvärdet för bedömningen ”Tjänligt med anmärkning” men generellt sett är 
vattenkvaliteten hög med analyserade värden som ligger klart under gällande 
gränsvärden. 

I det erhållna materialet saknas vattenanalyser som har tagits direkt vid brunnarna. Men 
enligt uppgift är vattenkvaliteten relativt lika. Det är relativt hårda vatten, ca 15 °dH. 
Detta åtgärdas genom avhärdning i vattenverket. Vattnet från den bergborrade brunnen 
har radonhalt som överstiger gränsvärdet men detta behandlas genom radonavskiljning. 
Se Bilaga 3. Både avhärdning och radonavskiljare installerades 2015 och efter det är 
distribuerat vatten både mjukare och har radon som understiger gränsvärdet. 

Även mikrobiologiskt har vattnet en hög kvalitet. Vid ett av elva analystillfällen har 
bedömningen blivit ”Tjänligt med anmärkning”. I övrigt har de mikrobiologiska 
analysresultaten varit utan anmärkning. Se Bilaga 2. 

                                                           
15

 Personligt meddelande, Lars-Olof Forslund, Holmens samfällighetsförening 
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3.5 Kontrollprogram 

Miljö och hälsoskyddsnämnden har beslutat och fastställt (2016-04-05) 
provtagningspunkt och provtagningsprogram för regelbundna undersökningar och 
kontroller för Holmens vattenverk (Holmens Samfällighetsförening vattenverk). 

 2 gånger per år ska vattenprover tas i tappkran i kök i olika fastigheter som får 
sitt dricksvatten från vattentäkten. Proverna ska analyseras mikrobiologisk och 
kemiskt och omfatta s.k. normal undersökning. 

 1 gång vart tredje år skall vattenprov tas i tappkran i kök i olika fastigheter som 
får sitt dricksvatten från vattentäkten. Detta prov ska genomgå s.k. utvidgad 
undersökning. 

Av Livsmedelsverkets, SLV FS 2017-2, föreskrifter framgår vad normal respektive 
utvidgad undersökning omfattar. Observera att SLV FS 2017-2 är en reviderad utgåva 
som ersätter den tidigare SLV FS 2001:30.  

Omfattningen på normal undersökning framgår av föreskrifternas (SLV FS 2017-2) 
Bilaga 3, Avsnitt A. 

Omfattningen på utvidgad undersökning framgår av föreskrifternas (SLV FS 2017-2) 
Bilaga 3, Avsnitt B. Den utvidgade undersökningen ska utföras på dricksvatten hos 
användaren och ska omfatta samtliga parametrar som har ett gränsvärde i föreskriftens 
Bilaga 2. 

Den nya utgåvan av föreskrifterna hittas på Livsmedelverkets hemsida16. 

3.6 Översvämningsrisk 

Den grävda brunnen ligger ca 150 m från Mälarens strand. Området mellan brunnen och 
Mälaren är låglänt och vid högvatten översvämmas området närmast sjön. 
Medelvattenståndet i Mälaren ligger på +0,87 m. Det högsta vattenståndet som har 
uppmätts i Mälaren från år 1852 fram till år 2017 är +1,42. Denna nivå uppmättes i 
december 2000. 

Ett alltför högt vattenstånd i Mälaren skulle eventuellt kunna påverka vattenkvaliteten i 
den grävda brunnen negativt. 

Nivån på marken utanför den grävda brunnen ligger +1,86. Brunnen och 
brunnsöverbyggnaden ligger dock något högre eftersom man har släntat upp kring 
brunnen. 

Enligt teoretiska beräkningar kan 100-års nivån i Mälaren komma upp till +1,86. Planer 
finns dock att öka möjlig avrinning från Mälaren genom att bygga om slussarna. Efter en 
ombyggnad torde vattennivån i stort sett aldrig överstiga den nivå som uppmättes i 
december 2000. 

Höga vattennivåer i Mälaren kan påverka vattenkvaliteten men risken bedöms trots allt 
vara liten. 

  

                                                           
16 www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-
mineralv---kallv/livsfs-2017-2_web.pdf 

 

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/livsfs-2017-2_web.pdf
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/livsfs-2017-2_web.pdf
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3.7 Möjlighet att lösa vattenförsörjningen lokalt 

Holmen/Bodarna har två väl fungerande vattentäkter som vardera kan förse området med 
dricksvatten av god kvalitet. Vattentäkterna är varandras reserver men kan även 
komplettera varandra. Kapaciteten, åtminstone beträffande den grävda brunnen, torde 
överstiga det framtida vattenbehovet. De begränsningar som finns i systemet är 
kapaciteten i behandlingsanläggningen som är av teknisk art och lätt att åtgärda vid ett 
ökat vattenbehov. Trots att uttagskapaciteten torde vara mer än erforderlig borde båda 
brunnarna provpumpas så att maximal uttagskapacitet fastställs. 

Vattenkvaliteten är hög. Det är dock av stor vikt att skyddet av vattentäkten efterlevs och 
ur denna synvinkel kan en översyn av vattenskyddsområdet vara befogat. 

Något behov av att i dagsläget förse området med vatten från annan vattentäkt eller att 
förse området med kommunalt vatten bedöms inte finnas. 

4 Avloppsförsörjning 

De boende inom området har tidigare diskuterat och planerat för en gemensam 
avloppsreningsanläggning. År 2014 togs ett förslag fram av den lokala samfälligheten 
med en gemensam anläggning i form av ett reningsverk för drygt 30 fastigheter inom 
området. En ansökan lämnades in till kommunen men drogs senare tillbaka. Den stora 
utmaningen då var att hitta en lämplig placering av reningsverket. Vid fältbesök och möte 
med representanter för de boende i september 2017 uppfattades att den stora anledningen 
till att många ville ha en gemensam anläggning var ekonomisk. Flera fastigheter hade fått 
underkänt på sina avloppsanläggningar vid en inspektion från kommunen 2011 och hade 
därmed krav på att åtgärda sina avlopp.   

Utifrån utsago från representanter för fastighetsägarna upplevs idag inga problem med 
vatten eller lukt från avlopp i området. Detta trots att det finns många anläggningar där 
avloppsvatten infiltreras innanför och utanför vattenskyddsområdet. Mikrobiologiskt har 
vattnet hållit en hög kvalitet, se avsnitt 3.4. 

4.1 Möjlighet att lösa avlopp individuellt 

En utgångspunkt är att möjliga avloppslösningar ska klara motsvarande hög skyddsnivå 
för hälsoskydd och fosfor enligt allmänna råden för små avlopp17.  

Praktiskt bedömer vi att det går att lösa avloppshanteringen på enskild fastighetsmark i 
området, även om vissa tomter kan vara ganska besvärliga.  

Följande system rekommenderas för enskild avloppsvattenhantering inom området:  

- WC till sluten tank och separat behandling av BDT-vatten i tät markbädd, 
kompaktfilter, sprayfilter eller filterbox. 

- Urinsorterande torrtoalett och behandling av BDT-vatten i tät markbädd, 
kompaktfilter, sprayfilter eller filterbox. 

- Kemisk fällning och biologisk behandling i tät markbädd. 

Systemen beskrivs mer i detalj i Bilaga 4.  

                                                           
17

 Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-avlopp/sma-avloppsanordningar-for-hushallsspillvatten-hvmfs-201617.html
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Investeringskostnader för denna typ av anläggning varierar mellan ca 90 000 – 140 000 
SEK och driftkostnaden beräknas variera mellan 350 – 6 000 SEK/år.  

Noteras bör att de flesta fastigheter inom vattenskyddsområdet idag har 
avloppsanläggningar med infiltration av BDT-vatten. Vi rekommenderar att nya 
avloppsanläggningar på fastigheter i inre skyddsområde om möjligt utförs som 
slutna/täta. BDT-vattnet behandlas då i en tät markbädd varifrån vattnet leds i ledning ut 
till lämpligt dike. På så sätt renas vattnet och kan därefter delvis infiltrera marken i diket 
och delvis avledas direkt till recipient via diket. Alternativt kan BDT-vatten från 
fastigheter inom vattenskyddsområdet avleda BDT-vatten till en gemensam BDT-
anläggning som placeras utanför vattenskyddsområdet.  

Inom vattenskyddsområdet är förstahandslösningen att toalettvattnet avleds med 
snålspolande teknik till en sluten tank för uppsamling och sedan borttransport med 
slambil. Det finns även exempel på minireningsverk som klarar att rena allt spillvatten till 
badvattenkvalitet. För dessa bör dock i så fall krävas en regelbunden egenkontroll. Vid 
installation av minireningsverk är det viktigt att försäkra sig att verken klarar en varierad 
belastning, dessa anläggningar bör även installeras med en efterbehandling, t.ex. tät 
markbädd. Det behandlade vattnet bör inte infiltreras inom vattenskyddsområde utan 
ledas vidare till ett närliggande dike. Generellt är det viktigt vid nyanläggning att varken 
behandlat toalettvatten eller BDT-vatten tillåts infiltrera inom vattenskyddsområde. 

4.1.1 Organisation  

Vanligtvis ägs och drivs individuella avloppsanläggningar av respektive husägare, dvs 
enskilt avlopp.  

Om avloppsförsörjningen anordnas gruppvis för en mindre grupp, t.ex. 3-5 hus, som 
eventuellt skulle kunna vara aktuellt i Holmen, bildas förslagsvis en så kallad 
gemensamhetsanläggning (GA) genom lantmäteriförrättning, vilket beskrivs lite närmare 
i avsnitt 4.2.4. För en gemensamhetsanläggning för i storleksordningen ca 3-5 hus finns 
inget behov av att bilda en samfällighetsförening med styrelse, årsmöten mm, utan 
avloppsanläggningen drivs genom s.k. delägarförvaltning, där alla delägare gemensamt 
beslutar om drift och skötsel av anläggningen. 

Mer ovanligt, men ändå förekommande, är att en individuell lösning på tomten ägs och 
drivs av kommunen. Det finns ett område i Trosa kommun där avloppet byggs ut just nu i 
kommunal regi (2018), och där kommunen har valt en lösning med slutna tankar och 
BDT-lösningar på respektive tomt. 

4.2 Gemensam avloppsanläggning 

Nedan diskuteras möjligheterna till att ordna en gemensam avloppslösning i området, ges 
några exempel på möjliga tekniska lösningar för en reningsanläggning, samt även hur en 
bortledning från området skulle kunna ske. Exemplen nedan är tänkta att drivas i enskild 
regi, som en gemensamhetsanläggning, men skulle också kunna ägas och drivas av 
kommunen. Generellt brukar kostnaderna kunna vara bli lägre om det byggs i enskild 
regi, bl.a. eftersom mycket ideellt arbete då ingår, jämfört med om de byggs i kommunal 
regi18. 

                                                           
18

 Näslund O (2016). VA-system i omvandlingsområden – vad kostar de? 

 Examensarbete vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.  
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4.2.1 Dimensionering 

En gemensam avloppsanläggning för området ska dimensioneras för uppskattad 
maxbelastning från området. I Tabell 8 presenteras producerad volym från området 
utifrån att alla 63 fastigheter är bebyggda samt antagandet att varje fastighets bebos av 
2,4 personer samt en antagen maxbelasting med en ökning på 50% till 3,6 personer per 
fastighet och 100% hemmavarograd.  

Tabell 8. Antal fastigheter i området, antagen genomsnittlig belastning (2,4 

pers/fast) samt en maxbelastning (3,6 pers/fast) utifrån att samtliga hushåll 

skulle ha denna belastning 

Dimensionering flödesbelastning enhet  

Antal fastigheter st 63 

Genomsnitt antal boende/fastighet st 2,4 

Max antal boende per fastighet (+50%) st 3,6 

Vattenkonsumtion/ 
spillvattenproduktion 

l/p d 150* 

Flöde genomsnitt sommartid boende** m3/d 23 

Maxflöde sommar boende +50% **  m3/d 34 

Volym avloppsvatten producerad per år 
(utifrån 23 m3/d) 

m3/år 8 400 

Volym avloppsvatten producerad per år 

utifrån faktiskt konsumtion vid 
högförbrukningsperioder (utifrån 15 m3/d) 

m3/år 5 500 

*Vattenkonsumtion småhus per person och dag. Svenskt Vatten P110. 
**Med full hemmavarograd. 

4.2.2 Ledningsdragning 

För uppsamling av spillvatten bedöms det lämpligt att installera ett tryckledningssystem 
(LTA) på grund av den kuperade terrängen i området. Eventuellt skulle det även gå att 
lösa med ett självfallssystem och pumpstationer på några platser det alternativet behöver 
utredas vidare om det är aktuellt. Förslag på ledningsdragning togs fram i samband med 
en ansökan om gemensamt reningsverk 2014 (Figur 7). För ledningsdragning inom 
området bedöms den vara fortsatt lämplig. Vid tryckledningssystem krävs att varje 
fastighet installerar en pumpbrunn på sin fastighet samt en servisledning, den sistnämnda 
krävs även vid ett självfallssystem. 
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Figur 7. Föreslagen ledningsdragning från ansökan till kommunen 2014, ligger fast vid 
nya förslag om gemensam anläggning för avloppsvattenrening. Förslag på placering av 
reningsverk vid ansökan. Figur framtagen av Avloppscenter AB, 2014. 

 

Kostnaden för ledningsdragning kalkylerades 2014 i ansökan om gemensamt 
avloppsreningsverk och presenteras i Tabell 9. Kostnaden kan antas ha ökat något sedan 
den beräkningen gjordes och uppskattas idag uppgå till runt 3 miljoner kronor.  
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Tabell 9. Budgetkalkyl ledningsdragning i ansökan som lämnades till Sigtuna 

kommun 2014 

Budgetuppskattning ledningsdragning 

 

 

Kostnad (SEK) Kommentar 

Arbetsledning, schaktning och 
installation av rör tryckledning 
ca 1900 m. inkl. material  2 800 000 

700 m isolerslang, 900 m isolerlåda, 300 
m frostfritt.  

Genomsnittlig kostnad per 
meter 1 500 

Sannolikt en låg siffra; beror mycket på 
hur ledningarna kan dras inom området. 

 

Beroende på var en reningsanläggning placeras kommer kostnaden för ledningsdragning 
att variera. Se ungefärliga sträckor till föreslagna lokaliseringsalternativ i Bilaga 6. För att 
beräkna kostnaden kan man utgå från en minimikostnad på 1 500 kr/m (observera att 
denna kostnad utgår från ett kostnadsförslag till de boende, och skulle som nämnts 
tidigare sannolikt blir mer kostsamt om det byggs i kommunens regi). 

4.2.3 Lokalisering 

Tre lokaliseringsförslag har utretts. Se möjliga placeringar i Bilaga 6.  

Lokalisering A är den placering som lämnades i ansökan om gemensam 
avloppsreningsanläggning 2014. Förslag på placering var strax ovanför båthamnen, se 
exempel A i Bilaga 6. Den ligger i höjd med 1 000-årsnivån för Mälarens vattenstånd. 
Det vill säga att reningsverket riskerade att stå under vid ett vattenstånd med1 000 års 
återkommandetid. Utsläppspunkten och en efterbehandlingsanläggning skulle placeras ca 
150 meter öster om reningsverket. Markområdet ägs och förvaltas av ägaren till fastighet 
Bodarna 1:2, dvs den markägare som äger de allmänna ytor inom området som förvaltas 
av samfällighetsföreningen. Kommunen hade vid ansökan synpunkter på att förlägga ett 
reningsverk med efterföljande behandling i ett område som riskerar att översvämmas, 
vilket var en av anledningarna till att ansökan drogs tillbaka. Lokaliseringen är ca 40 
meter från närmaste fastighetsgräns, vilket också bidrog.  

Lokaliseringsalternativ B är bredvid den lada som ligger på norra sidan av vägen innan 
infarten till Holmenområdet. Efterbehandlingsanläggningen kan placeras i anslutning till 
reningsverket och från efterbehandlingen kan vattnet avledas i täckt eller öppet dike till 
viken med småbåtshamn i norr. Lokaliseringen ligger avskiljt från bebyggelsen, och 
innebär att slamtömnings- och servicefordon inte behöver köra in i området. Det är heller 
ingen risk för lukt. Då platsen ligger längre bort från området än alternativet ovan, blir det 
också längre ledningssträckor och därmed en högre kostnad för ledningar. För tillsyn av 
samfällighetsföreningen blir det också lite längre sträcka att gå eller cykla. Även denna 
yta ägs och förvaltas av ägaren till Bodarna 1:2.  

Lokaliseringsalternativ C ligger söder om stallet. Reningsanläggningen kan antingen 
placeras rakt söder om stallet ca 70 meter från fastighetsgräns. Då krävs att en ny väg 
anläggs fram till verket. Alternativt att den placeras närmare vägen för att slambil ska 
kunna tömma och underhåll av anläggningen skötas, men då hamnar anläggningen nära 
befintliga fastigheter. Viktigt är att hela anläggningen placeras ovanför 3 m RH2000, för 
att inte påverkas vid extremt höga vattennivåer i Mälaren i form av 10 000 års-
vattenstånd. Enligt uppgift ägs denna mark numera av annan fastighetsägare vilket kan 
försvåra tillgång till ytan.  
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Utsläppspunkter 
Alternativ A och B har utsläppspunkt i samma recipient nordost om området i viken med 
småbåtshamn medan utsläppspunkten för lokalisering C ligger sydost om området söder 
om stallet. Den norra utsläppspunkten ligger något mer instängd än den södra punkten. 
Flödet och omblandningen i vattnet kan därför antas vara något högre vid den södra 
utsläppspunkten och därför bättre med tanke på tillförsel av näringsämnen. Ur 
smittskyddssynpunkt bedöms de båda platserna lämpliga och likvärdiga eftersom de inte 
ligger i närheten av någon badplats. 

4.2.4 Organisation 

En gemensam avloppsanläggning för alla (eller flera) fastigheterna i Holmen Bodarna bör 
vara i form av en gemensamhetsanläggning (GA) som bildas genom en 
lantmäteriförrättning. Det är fastigheterna som är anslutna till GA:n och inte 
fastighetsägarna personligen. För att anläggningen ska drivas på ett så bra sätt som 
möjligt bör en samfällighetsförening bildas i samband med skapandet av 
gemensamhetsanläggningen. Samfällighetsföreningen är en juridisk person och 
medlemmarna utgörs av ägarna till deltagande fastigheter. Samfällighetsföreningen kan  
t.ex. ta lån om det skulle finnas behov av det. Om fastigheten säljs blir den nya ägaren 
medlem i samfällighetsföreningen automatiskt. Inom föreningen kan en majoritet bland 
delägarna besluta om förvaltningen. Om alla eller de flesta av fastigheterna i Holmen 
ansluter sig till GA för avlopp, så förvaltas den lämpligen av Holmens 
samfällighetsförening som redan äger och förvaltar vägar, gemensam mark och 
vattenanläggning i området. För detta krävs det en ändring av Lantmäterimyndigheten. 

Att ordna en gemensam avloppsanläggning för ett så stort område som Holmen Bodarna 
är dock en ganska komplicerad uppgift, som föreningen provat och som resulterade i en 
ansökan om miljötillstånd, som sen av olika skäl drogs tillbaka. För att ett nytt liknande 
initiativ ska vara möjligt, krävs att kommunen är med och aktivt stöttar och rådger, t.ex. 
genom den VA-rådgivare som är anställd på Sigtuna Vatten och Renhållning.  

En gemensam avloppsanläggning för alla fastigheter inom Holmen Bodarna kan också 
ägas och drivas av kommunen, genom att kommunen utökar det kommunala 
verksamhetsområdet för avlopp. Troligt är då att kommunen även tar över och driver 
vattenanläggningen. 

Nedan ges exempel på tekniska lösningar för gemensam behandling av avloppsvatten 
från området.  

4.2.5 Tekniska lösningar för gemensam behandling av 
avloppsvatten 

Den tekniska lösning som ofta ligger närmast till hand och som avloppsgruppen i Holmen 
Bodarna utrett tidigare, är ett lokalt reningsverk följt av en efterpolering i form av en 
markbädd. Om förutsättningar finns, t.ex. tillgänglig markyta, så kan det vara intressant 
att överväga andra lösningar som i många fall kan vara mer robusta, men å andra sidan 
kanske kräver en annan typ av skötsel. I bilaga 5 beskrivs tre olika tekniska lösningar för 
gemensam behandling av avloppsvatten i Holmen Bodarna: 

- Lokalt reningsverk 

- Kemisk fällning och biologisk behandling i öppen markbädd 

- Energiskogsbevattning och lagring 
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4.3 Bortledning från området  

Närmaste anslutningspunkt för det kommunala avloppsnätet är i Sigtuna tätort ca 7 km 
bort. Anslutning skulle kunna ske via en överföringsledning på land eller en sjöledning 
till Sigtuna hamn. I en äldre VA-strategi för landsbygden19 nämner man möjligheten att 
sjöförlägga en framtida VA-ledning från Sigtuna till Erikssund, och då skulle Holmen 
kunna ges möjlighet att ansluta sig. Detta är inget som är aktuellt idag20.  Det finns också 
ett reningsverk i Skokloster, Håbo kommun, vilket ligger ca 4 km bort på andra sidan 
Skofjärden (Mälaren). 

På närmare håll finns området Granby som är ett äldre fritidshusområde med 83 
fastigheter. Vägsträckan är ca 2,5 km till Granby, fågelvägen ca 2,3 km. I anslutning till 
fritidshusområdet har det planlagts tomter för 57 villor, varav merparten är bebyggda 
idag. En förutsättning för den nya bebyggelsen var att ett reningsverk uppfördes, vilket är 
gjort. Enligt uppgift21 är reningsverket dimensionerat för ca 200 fastigheter, och har idag 
140 fastigheter anslutna. Verket har kapacitet för att anslutna Holmen Bodarna. Det finns 
också möjlighet att relativt enkelt bygga om verket för att få ytterligare kapacitet. Verket 
ägs och drivs av en privat aktör, Bärmö Småhusbyggnad AB. 

4.3.1 Organisation 

Anslutning till en kommunal anslutningspunkt eller till reningsverket i Granby kan göras 
som ett alternativ till en lokal reningsanläggning i Holmen Bodarna.  

På samma sätt som beskrivits i avsnitt 4.2.4 bildas en gemensamhetsanläggning (GA) för 
ledningsnätet inom området och ledning fram till förbindelsepunkten.  

För anslutning till det kommunala nätet kan detta göras som en s.k. avtalslösning, där 
samfällighetsföreningen tecknar avtal med kommunen om avgifter för drift. Vanligen 
fördelar föreningen sedan ut kostnaden på medlemmarna. Med en avtalslösning ingår inte 
området i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och då gäller inte 
heller lagen om allmänna vattentjänster (jämför kapitel 5). 

Överföringsledning till närmaste anslutningspunkt till det kommunala nätet är en vanlig 
lösning när kommunen utökar verksamhetsområdet, och är något man gör t.ex. när nya 
bostadsområden byggs. Vanligen ordnar kommunen både vatten- och avloppsförsörjning 
på samma gång. Då betalar varje fastighet en anslutningsavgift, och sedan en årlig taxa. I 
områden med svåra förhållanden för ledningsdragning kan kommunen ha rätt att ta ut en 
särtaxa, se avsnittet om kostnader nedan.  

4.3.2 Kostnader 

Kostnaderna för att leda bort avloppet från området består bl.a. av det lokala avloppsnätet 
inom området vilket beskrivits i avsnitt 4.2.2, av själva överföringsledningen fram till 
förbindelsepunkt samt eventuell anslutningsavgift.  

                                                           
19

 Sigtuna kommun. 2008. Strategi för vatten & avlopp på landsbygden. 
20

 Friedrich Lieber, Sigtuna Vatten och renhållning, personligt meddelande, dec 2017. 
21

 Peter Viklund, personligt meddelande. 171218. 
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I kommunens VA-strategi för landsbygden22 från 2008 anges en kostnadsuppskattning 
ledningsdragning på ca 4 700kr/m inkl. allt, pump, schakt etc. Detta betyder kostnader i 
storleksordningen 30-40 Mkr bara för en ledning från Holmen in till Sigtuna. 

För anslutning till reningsverket i Granby handlar det om i storleksordningen 15-20 Mkr 
för ledningsdragningen.  

Skulle det bedömas bli ett kommunalt verksamhetsområde för avlopp, betalar respektive 
fastighetsägare en anslutningsavgift samt en årlig VA-taxa. Ansvarsfrågan diskuteras i 
kapitel 5. I särskilt svåra områden (t.ex. kuperat, mycket berg) har kommunen rätt att ta ut 
en särtaxa. Det betyder att det tas ut en högre anläggningsavgift än enligt VA-taxan. 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster är detta möjligt då kostnaderna vida överstiger 
det normala. 

4.4 Teknik för en kommunal lösning  

Att ordna vatten och avlopp i ”större sammanhang” avser inte med nödvändighet att det 
behöver ske via ledningsnät eller en förbindelsepunkt. Lagen om allmänna vattentjänster 
(LAV) är teknikneutral, och handlar framförallt om ansvar -när hushållens behov av 
vattentjänster ska tillgodoses av det allmänna. ”Ordnandet” kan lika väl avse att 
kommunen tar juridiskt ansvar (huvudmannaskap) för fastighetsindividuella lösningar. 

Som beskrivits i avsnittet om organisation i kapitlen 4.1, 4.2 och 4.3 så kan alla tekniker 
ägas och drivas i kommunens regi. 

Om det bedöms att ansvaret för Holmen Bodarnas vatten- och avloppsförsörjning ska 
ligga hos Sigtuna kommun, så är det upp till Sigtuna vatten och renhållning att välja 
teknisk lösning, och då kan alla ovanstående alternativ vara intressanta. 

4.5 Bedömning av avloppslösningarna enligt 
kriterielistan  

En sammanfattande jämförelse av hur de olika tekniska alternativen uppfyller kriterierna 
ges i Tabell 10, och diskuteras nedan. Eftersom olika kriterier har olika stor betydelse ska 
tabellen inte användas för att summera de olika plus-tecknen, utan mer för att ge en 
överblick över hur väl de olika alternativen bedöms uppfylla de olika kriterierna.  

  

                                                           
22

 Sigtuna kommun. 2008. Strategi för vatten & avlopp på landsbygden. 
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Tabell 10. Sammanfattande jämförelse enligt kriterierna, mellan de olika 

systemen. +++ = klarar kriterierna med god marginal, ++ = klarar 

kriterierna, + = har potential att klara kriterierna, - = klarar inte kriterierna. 

Parameter Enskild lösning Gemensam 

avlopps-

anläggning för 

hela området 

Bortledning från 

området 

Hälsoskydd ++ ++(+) +++ 

Recipientskydd ++ ++ +++ 

Återvinning ++(+) + - 

Ekonomi ++ +? +? 

Energi och resurs-

användning 

++ ++ ++ 

Organisation +++ ++ ++ 

Användare ++ +++ +++ 

Teknik ++ ++ ++ 

 
Det är ingen lösning som framstår som ”bäst” utifrån samtliga kriterier med den kunskap 
som finns om de olika lösningarna, utan det finns för- och nackdelar med alla.  
 
En enskild lösning på respektive fastighet kan, om den byggs eller sköts fel, innebära en 
risk för påverkan på grundvattnet och därmed dricksvattnet. I de förslag till 
avloppslösningar som ges i avsnitt 4.1 och bilaga 4 ska WC ledas till sluten tank och 
infiltration av BDT inte ske inom vattenskyddsområdet, för att minimera denna risk. Leds 
allt avloppsvatten bort till en annan plats, som en gemensam anläggning eller en 
bortledning från området är ju risken för förorening av grundvattnet lokalt liten. 
 
På samma sätt är risken för lokal förorening av recipienten, Skofjärden, självklart mindre 
om avloppsvattnet leds bort från området. Men både enskilda lösningar och en gemensam 
lösning kan, om de byggs och sköts på rätt sätt, ge ett gott skydd för recipienten. 
 
Det finns inget system för återföring av näring från avlopp i Sigtuna idag. Med WC till 
sluten tank finns merparten av näringen i avloppet samlat och detta underlättar ett 
eventuellt framtida system för kretslopp. Beroende på vilken lösning som väljs för en 
gemensam avloppslösning, kan kretslopp åstadkommas, t.ex. via skogsbevattning (se 
bilaga 5). För reningsverksslam är det idag svårt att hitta avsättning på åkermark. 
 
Det är svårt att veta säkert vad de totala kostnaderna blir för de tre alternativen ovan. 
Enskilda lösningar kan vara svåra att anlägga på vissa tomter, och kan därmed bli dyrare 
än en standardanläggning. Men då många har bra eller ganska bra anläggningar idag, 
behöver sannolikt inte alla åtgärda sina avlopp, vilket gör att totalkostnaden då kan bli 
lägre. För att kunna bygga ett gemensamt ledningsnät för en anläggning i området eller 
bortledning till annan plats behöver de flesta ansluta sig, även de som har godkända 
anläggningar idag. Kostnaden påverkas mycket av hur långa ledningar som krävs. Om 
kommunen bygger ut avlopp kan det bli aktuellt med särtaxa. 
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Energi- och resursanvändning bedöms inte skilja sig så mycket åt i de olika alternativen. 
Det är viktigt att sträva efter så låg spolvolym som möjligt vid WC till sluten tank, för att 
hålla transportbehovet nere. Med extremt snålspolande toaletter minskar man samtidigt 
vattenförbrukningen i hushållet.  
 
Den enklaste och tydligaste organisationen är om fastighetsägaren äger och ansvarar för 
sin anläggning på sin egen tomt. Då övriga alternativ kräver lantmäteriförrättning, om de 
inte sker i kommunal regi, så kommer ansvarsgränser bli tydliggjorda även där. 
 
För den enskilde fastighetsägaren innebär en enskild avloppsanläggning en viss skötsel 
och drift. En gemensam anläggning i området eller en bortledning från området upplevs 
sannolikt som mer bekväm av många boende.     

5 Enskilt eller allmänt VA i området? 

5.1 Påverkan på människors hälsa 

Slutsatsen utifrån kapitel 3 om dricksvattenförsörjning och kapitel 4 om 
avloppsförsörjning är att det finns förutsättningar för att lösa både dricksvatten och 
avlopp med enskilda lösningar och att dessa lösningar inte påverkar människors hälsa 
negativt.  

De möjliga enskilda lösningarna finns presenterade i bilaga 4. För dricksvatten förslås att 
den befintliga gemensamhetsanläggningen för dricksvatten behålls.   

5.2 Påverkan på miljön 

En lösning med enskilt dricksvatten och enskilda avloppsanläggningar har bedömts ha en 
liten påverkan på recipienten trots att den är känslig ur ekologisk synpunkt. Det går att 
anlägga anläggningar som klarar hög skyddsnivå och utsläppen från området kommer 
inte att öka då ytterligare exploatering inom området inte är möjlig. För att skydda miljön 
bör enskilda avloppslösningar som klarar kraven för hög skyddsnivå vara tillräckligt.  

5.3 Behov av allmänt VA i området 

Utifrån resonemanget ovan finns det förutsättningar för att lösa dricksvatten och avlopp 
med enskilda lösningar i området. Föreslagna lösningar har inte heller en negativ 
påverkan på människor hälsa och miljö och området kan därmed inte anses uppfylla 
kriterierna i 6§ Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) om att kommunen är 
skyldig att ordna vattentjänster. 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig 
eller blivande bebyggelse, skall kommunen 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA- anläggning. 
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Det som skulle tala emot enskilda lösningar i Holmen Bodarna är att området skulle 
kunna anses vara ett större sammanhang. I förarbeten till LAV nämns 20-30 fastigheter 
som ett större sammanhang och det finns även rättspraxis där det har bedömts att vara ett 
större sammanhang vid färre antal fastigheter än så. Begreppet ett större sammanhang 
påverkas inte heller om området är ett fritidshusområde eller ett område med 
permanentboende.  

Det finns även ett rättsfall där det inte var den tekniska VA-lösningen i ett område som 
bedömdes utan att den organisatoriska formen. I det fallet bedömdes att området 
behövdes lösas i ett större sammanhang. Kommunen hade skyldighet att ordna 
vattentjänsterna i området, men den tekniska lösningen blev en anläggning per fastighet 
som kommunen har ansvar över. 

En ytterligare anledning till att kommunen kan anse att området bör lösas med en allmän 
VA-anläggning är att trots att det går att lösa det rent tekniskt med enskilda lösningar kan 
det anses vara en mer långsiktig lösning med allmänt VA. Det skulle då finnas flera 
alternativ för den allmänna lösningen och de olika tekniska lösningarna skulle få olika 
konsekvenser.  

5.4 Gemensam avloppsanläggning 

Utredningen visar att det även finns tekniska förutsättningar för en gemensam 
avloppsanläggning med enskilt huvudmannaskap i området. De gemensamma 
avloppsanläggningarna som utretts är lokalt ledningsnät med tre exempel på lokal 
behandlingslösning gemensamt för fastigheterna, samt möjligheten att ansluta sig till ett 
närliggande reningsverk eller med en avtalslösning för anslutning till allmänt VA. För att 
uppnå skyddet för miljön ska även de gemensamma avloppslösningarna klara kraven för 
hög skyddsnivå.  

5.5 Allmän VA-lösning 

Om en bedömning görs att behov finns för en allmän VA-lösning i området i framtiden:  

Det finns olika tekniska lösningar för en allmän VA-anläggning. Det ena är 
överföringsledning till närmaste anslutningspunkt som skulle vara en dyr lösning. Det 
andra är en lokal avloppsanläggning anläggs i området och att 
gemensamhetsanläggningen för vatten tas över av VA-huvudmannen. Den senare 
lösningen är förmodligen billigare i investering men innebär en krångligare process och 
högre driftskostnad.  

Allmänt VA i det aktuella området skulle innebära att särtaxa behöver tas ut då det med 
största sannolikhet blir dyrare att bygga ut i detta område än i genomsnitt i kommunen.  

5.5.1 Konsekvenser av allmänt VA 

För kommunen blir det mycket kostsamt att bygga ut en överföringsledning till området, 
alternativt dyrt att underhålla en lokal lösning och särtaxa kan bli aktuellt. En annan 
konsekvens är att det kan dröja innan området är utbyggt. 

För fastighetsägare innebär allmänt VA att ansvaret flyttas över till VA-huvudmannen 
men att det blir dyrare för många fastighetsägare än att behålla befintliga anläggningar, 
förbättra befintliga och i vissa fall helt byta ut befintliga anläggningar.  
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För miljön är konsekvensen av allmänt VA att utsläppet av avlopp förflyttas bort från den 
lokala recipienten vid en överföringsledning. Vid en lokal allmän lösning som klarar 
utsläppsvärden som motsvarar hög skyddsnivå är utsläppet jämförbart med enskilda 
avloppsanläggningar, per fastigheter eller i form av en gemensamhetsanläggning.  

6 Slutsatser och rekommendationer 

Utifrån det material och information som varit tillgängligt i projektet så konstateras 
följande:  

 Det finns inget behov att förse området med vatten från annan vattentäkt i 
dagsläget eller i en överblickbar framtid, med nuvarande exploateringsgrad. En 
översyn av vattenskyddsområdet är dock lämplig på sikt för att trygga 
vattenförsörjningen. 

 Det har inte konstaterats några akutare hälsoskydds- eller miljöproblem i 
området. 

 Det finns inga planer på en utökad exploatering av området. 

 Enskild avloppsförsörjning går att ordna på de flesta tomter i området. 

 Det finns idag därför inget tydligt behov av att lösa vatten- och 
avloppsförsörjning i kommunal regi.  

 Om förutsättningarna skulle förändras i området eller om behovet av att skydda 
människors hälsa eller miljön uppstår har kommunen en skyldighet att ordna 
vattentjänsterna. Exempel på detta skulle kunna vara att 
dricksvattenanläggningen sköts dåligt, eller att vattentillgång eller -kvalitet 
försämras. 

 En gemensam avloppslösning för hela området möjliggör en professionell drift, 
och avlastar fastighetsägarna från ansvar för funktion och drift av egna 
anläggningar. Det innebär också en enda utsläppspunkt och krav på provtagning 
och dokumentation. Det innebär samtidigt en stor investering och ett omfattande 
arbete att samordna de boende. En förutsättning för att en gemensam anläggning 
för hela området ska kunna komma till stånd är att kommunen aktivt stöttar de 
boende i processen fram till färdig anläggning eller att den byggs i kommunens 
regi. 

Följande rekommendationer ges för kommunens fortsatta arbete i Holmen Bodarna:  

 För att säkerställa en god dricksvattenkvalitet är det viktigt att 
gemensamhetsanläggningen för vatten sköts på samma goda sätt som tidigare av 
samfällighetsföreningen.   

 För att hälsoskydds- eller miljöproblem inte ska uppstå är det viktigt att 
vattenskyddsföreskrifterna efterlevs, men även utanför vattenskyddsområdet bör 
t.ex. infiltration av WC-vatten undvikas.  

 För att säkerställa att alla enskilda avloppsanläggningar i området uppfyller 
dagens krav nu och i framtiden behöver Miljö- och hälsoskyddskontoret bedriva 
tillsyn på anläggningarna, dels i kort och dels i ett längre löpande perspektiv.  
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Fastighetsägare som har avloppsanläggningar som är undermåliga behöver 
åtgärda sina anläggningar. 

 Kommunen behöver fundera över områdets fortsatta utveckling och fatta aktiva 
beslut för att inte riskera att hamna i en ohållbar situation. För att miljökontoret 
ska kunna hantera tillståndsansökningar på ett konsekvent sätt är det viktigt att 
kommunen har en långsiktig plan.  

 Slutligen är det viktigt att tidigt i processen kommunicera kommunens beslut om 
VA-försörjning i området till berörda fastighetsägare. Detta gäller oavsett 
organisatorisk och teknisk lösning för områdets VA-försörjning. Informationen 
bör innehålla hur den fortsatta VA-försörjningen kommer att se ut samt motiven 
till detta.  
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Bilaga 1. Fysikalisk/Kemisk undersökning dricksvatten

Fysikalisk/Kemisk 2014-02-11 2014-05-09 2014-10-07 2015-02-06 2015-05-04 2015-10-01 2015-12-02 2016-02-03 2017-01-10 2017-05-17

undersökning 1) 2) 1) 3) 1) 1) 4) 1) 5) 6)

Otjänligt Tj med anm

Turbiditet FNU 0,4 0,47 0,62 0,45 0,12 <0,1 0,13 0,11 0,13 <0,1 1,5

Lukt Ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen tydlig svag

Färg mg/l Pt 5 5 <5 5 5 5 15 15 5 <5 30

Konduktivitet mS/m 75,7 72,8 75,8 69,9 73,0 74,0 84,9 104 113 84,3 250

pH 7,3 7,9 7,3 7,3 8,3 7,4 8,3 8,1 8,3 7,5 10,5 <6,5 och >9,5

Ammoniumkväve mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Ammonium mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5

Aluminium mg/l 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,100

Järn mg/l 0,04 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,200

Mangan mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,050

Alkalinitet mg/l 300 300 330 300

COD mg/l 2,9 2,8 4,1 1,6 4,0

Nitratkväve mg/l 3,6 3,1 2,6 3,8

Nitrat mg/l 16 14 12 17 50 20

Nitritkväve mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Nitrit mg/l <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,5

Fluorid mg/l 0,49 0,51 0,63 0,35 1,5

Klorid mg/l 45 44 72 69 100

Sulfat mg/l 44 44 49 50 100

Kalcium mg/l 83 81 14 31 100

Kalium mg/l 7 7 4 3

Koppar mg/l 0,11 0,3 <0,02 0,65 2,0 0,20

Magnesium mg/l 16 16 3,1 8,8 30

Natrium mg/l 46 44 180 140 100

Hårdhet dH 15 15 2,7 6,3

1) Backsippsvägen 4

2) Konvaljvägen 20

3) Blåsippsvägen 3

4) Holmen utgående dricksvatten

5) Vitsippsvägen 18

6) Norrvägen 4



Bilaga 2. Mikrobiologisk undersökning dricksvatten

Mikrobiologisk 2014-02-11 2014-05-09 2014-10-07 2015-02-06 2015-05-04 2015-10-01 2015-12-02 2016-02-03 2016-05-16 2017-01-10 2017-05-17

undersökning 1) 2) 1) 3) 1) 1) 4) 1) 1) 5) 6)

Otj Tj m a

Odlingsb. Mikroorg. 22°C 3 d 21 11 3 <1 5 1 1 80 2 7 14 100

Långsamväxande bakt 7 d 29 <10 20 10 <10 <10 <10 240 <10 70 50 5000

E coli <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1

Koliforma bakt 35°C 6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 1

Aktinomyceter <10 <10 18 27 100

Intestinala Enterokocker <1 <1 <1 <1 1

Jäst <10 <10 <10

Mikrosvamp 25°C 18 <10 <10 <10 100

Mögelsvamp 18 <10 <10 <10

Pres Closstridium perfringens <1 <1 <1 <1

1) Backsippsvägen 4

2) Konvaljvägen 20

3) Blåsippsvägen 3

4) Holmen utgående dricksvatten

5) Vitsippsvägen 18

6) Norrvägen 4



Bilaga 3. Undersökning Radon dricksvatten

Radon 2014-02-11 2014-10-07 2015-02-06 2015-10-01 2015-12-02 2016-02-03 2017-02-10

1) 2) 2) 2) 3) 2) 4) Otj Tj m anm

Radon Bq/l 300 94 120 105 10,4 7,9 10,6 1000 100

1) Reservvatten Badängen

2) Grävd brunn, Hos användare

3) Holmen utgående dricksvatten

4) Vitsippsvägen 18

 



Bilaga 4. Beskrivning av enskilda avloppslösningar 

Bilaga till VA-utredning Holmen Bodarna. 

1.1  WC till sluten tank och separat behandling av BDT-vatten i 
tät markbädd, kompaktfilter, sprayfilter eller filterbox  

1.1.1 Allmän beskrivning 

Avloppslösningen bygger på ett källsorterande system där klosettvattnet (dvs. vattnet från toaletten, 

ibland kallat svartvatten) och det övriga avloppsvattnet, det s.k. BDT-vattnet, behandlas separat. 

Genom att utsortera klosettvattnet i en separat fraktion avlastar man det övriga avloppsvattnet från 

merparten av närsalter och smittämnen. Detta gör att en enklare rening krävs för det övriga 

avloppsvattnet och att toalettavfallet efter hygienisering potentiellt kan användas som gödsel- eller 

jordförbättringsmedel. En förutsättning för att möjliggöra systemet är att klosettvattnet avskiljs med 

små vattenmängder. Därför rekommenderas extremt snålspolande toaletter, dvs. toaletter med en 

spolvattenmängd på max 1 liter per spolning. Klosettvattnet skall betraktas som ett gödselmedel som 

efter hygienisering, t.ex. genom våtkompostering, skall avsättas inom jordbruk eller annan produktion. 

 

BDT-vattnet innehåller små mängder näringsämnen och smittämnen men höga halter av 

syreförbrukande ämnen (BOD). Detta behandlas i en biologisk behandling t.ex. i ett kompaktfilter, ett 

sprayfilter eller en infiltration. Inom skyddsområdena för vattentäkterna krävs täta anläggningar för att 

undvika infiltration. Efter anläggningen kan det renade vattnet avledas till närliggande dike. 

 

1.1.2 Teknik och dimensionering 

För att systemet ska vara miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt måste spolvattenmängderna 

minskas så mycket som möjligt och det är därför viktigt att extremt snålspolande toaletter installeras 

och att dessa toaletter används på rätt sätt. De extremt snålspolande toaletterna som visat sig fungera 

bäst bygger på vakuumteknik, vilket innebär att toalettavfallet transporteras bort genom undertryck i 

ledningarna, och det enda vatten som går åt är det som finns i vattenlåset.  

 

I vakuumsystem för enskilda hus skapas vakuum endast i samband med spolning. Detta system är 

driftssäkert och enkelt att använda. Varje hushåll har en egen tank för uppsamling av klosettvatten, och 

möjlighet att koppla på upp till fyra toaletter på sin tank. Ett foto med exempel på olika komponenter i 

systemet visas i Figur 1. På marknaden finns idag minst tre leverantörer av vakuumtoaletter anpassade 

för enskilda hus.  

 

 



Figur 1. Exempel på toalettsystem med vakuumtoalett och sluten tank (uppställt för 

demonstration). Elektronikbox för styrning längst ned till vänster, till höger uppsamlingstank med 

vakuumenhet. 

 

Mängden klosettvatten som samlas upp beror på vilken toalett som väljs och hur motiverade 

användarna är för att spara vatten. En sluten tank med en volym på 3 m3 beräknas räcka för tömning 1-

2 gånger per år och hushåll (beroende på storlek på hushållet samt hemmavarograd). 

 

BDT-vattnet leds med självfall eller pumpas till en slamavskiljare och en efterföljande biologisk 

rening t.ex. tät markbädd, kompaktfilter, sprayfilter eller filterbox, se exempel i Figur 2. I ett 

kompaktfilter sker spridningen med självfall men i ett artificiellt spridarlager. Sprayfilter bygger på 

samma principer som markbäddar, men vattnet sprayas ut med hjälp av en dysa över filterbädden. Den 

effektiva spridningen och luftningen gör att filtret kan belastas mycket hårdare och därmed göras 

mycket mindre. Filterbox innebär att filtermaterialet ligger inkapslat och anläggningen köps 

nyckelfärdig.   

 

   

Figur 2. Exempel på utformning av små kompakta behandlingsanläggningar för bad-, disk- och 

tvättvatten, lämpliga för fritidsboende. 

De föreslagna tomterna i Holmen-Bodarna är mellan, ca 1 500 och 3 000 m2, vilket betyder att det bör 

finnas plats för en avloppsanläggning på varje tomt. Vissa tomter har dock tunna jordlager och berg i 

dagen på en stor del av ytan. För dessa är en kompakt anläggning mer intressant. Det kan också bli 

aktuellt att pumpa till en upphöjd bädd, om det är svårt att hitta tillräckligt jorddjup eller plan yta samt 

beroende på avstånd till grundvattenytan vilket främst kan vara aktuellt för de lägre liggande 

fastigheterna.  

1.1.3 Hantering av avloppsfraktioner 

Avloppsfraktionerna, som med denna avloppslösning består av BDT-slam och klosettvatten, räknas 

som ett hushållsavfall som hämtas av kommunens renhållningsentreprenör. 

 

Det uppsamlade klosettvattnet är intressant för spridning som gödning på åkermark, men måste 

hygieniseras först, t.ex. genom våtkompostering, ureahygienisering eller långtidslagring. I dagsläget 

har inte Sigtuna kommun något system för återföring av näring från klosettvattenhygienisering.  

1.1.4 Drift och underhåll 

Fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av sin egen anläggning. I driften av systemet ingår 

följande: 

• Tömning av uppsamlingstank för klosettvatten, ca 1-2 ggr/år. Tömningen sker antingen via 

löpande abonnemang, eller via budning vid behov, och utförs av kommunens slamentreprenör. 
1 

• Tömning av slamavskiljare för BDT, 1 gång/vartannat år.   Tömningen sker på abonnemang 

via kommunens slamentreprenör. 

                                            
1
 Östhammars kommun. 2017. Renhållningstaxa. 



• Kontroll av avloppsanläggningen några gånger per år, görs av fastighetsägaren. kontroll av 

slamavskiljare, etc. 

 

1.1.5 Ekonomi 

Kostnaderna för avloppslösningen beror delvis på val av fabrikat, dels på markförhållanden på varje 

enskild tomt och är därmed svåra att beräkna i detalj i detta skede. Därför ges endast en översiktlig 

kostnadsberäkning i Tabell 1.  

 

Driftskostnaden utgörs av tömning av klosettvatten 1-2 ggr/år samt slamtömning av BDT 1 

gång/vartannat år. Såsom renhållningstaxan är utformad i Östhammar tjänar man in 

investeringskostnaden för en större tank på några år, genom att tömningskostnaderna blir lägre per 

kubikmeter. Skötsel av systemet är relativt enkelt och kan utföras av fastighetsägarna själva, och 

medför därför ingen extra kostnad. 

Tabell 1. Översiktlig kostnadsberäkning. Offert från leverantören bör begäras in för en 

säker kostnadsuppgift. Kostnader är inkl. moms.  

Investering Kostnad Kommentar 

Toalett samt vakuumenhet 

och uppsamlingstank 

80 000 En toalett inklusive installation. 

Kostnaden varierar beroende på 

fabrikat och antal toaletter. 

BDT-anläggning, inkl. 

ledningar, slamavskiljare 

och behandling 

60 000 Inklusive installation 

Summa investering 140 000 

 

 

Drift (kr/år)   

El för vakuum 50  50 kWh/år 

Slamtömning 355 Hämtning 1 gång vartannat år.2 

Tömning av 
klosettvatten 

1065 Räknat på tömning i genomsnitt 1,5 

ggr/år, för en tankvolym på <4 m3. 

Årlig driftkostnad 1470  

 

 

1.2 B. Urinsorterande torrtoalett och behandling av BDT-vatten i 
kompaktfilter, sprayfilter eller filterbox 

1.2.1 Allmän beskrivning 

Urinsortering i torrtoalett är ett enkelt, billigt och miljömässigt fördelaktigt sätt att lösa 

avloppshanteringen. Systemet består av en toalettstol där urin utsorteras i den främre delen av toaletten 

och utspolas med en liten mängd vatten. Fekalier och papper faller från den bakre delen av toaletten 

till ett ventilerat uppsamlingskärl placerat direkt under stolen.   

 

Urinen, som innehåller merparten av näringsämnena, uppsamlas i en sluten tank och kan nyttiggöras 

som gödselmedel. Fekaliefraktionen (fekalier och papper) är den smittfarliga fraktionen i 

avloppsvattnet. Genom intorkning i uppsamlingskärlet avlägsnas lukt och smittämnen. Efter torkning 

kan restprodukten eldas upp eller komposteras för användning, t.ex. som anläggningsjord. 

                                            
2
 Sigtuna kommun. 2017. Avfallstaxa. 



 

BDT-vattnet innehåller små mängder näringsämnen och smittämnen men höga halter av 

syreförbrukande ämnen (BOD). Detta vatten behandlas därför lämpligen i ett aerobt biologiskt filter, 

t.ex. en infiltrationsanläggning, en konventionell markbädd eller en markbädd förstärkt med artificiellt 

spridarlager. Det primära syftet med behandlingen är att mineralisera lättnedbrytbara organiska ämnen 

så att inte besvärande lukt uppkommer.  

1.2.2 Teknik och dimensionering 

För utsortering av urin och fekalier används med fördel en toalettstol i sanitetsporslin, se Figur 3. 

Uppsamling av fekalier görs i lufttätt uppsamlingsutrymme under toaletten i vilken uppsamlingskärl 

förvaras. Uppsamlingsutrymmet placeras så att tömning underlättas, t.ex. i en krypgrund eller källare 

med åtkomst utifrån. På marknaden finns också flera olika urinsorterande toalettstolar i plast, där 

uppsamlingen sker i toaletten. Som komplement till toaletten kan urinoar installeras.  

 

  
Figur 3. Exempel på urinsorterande torrtoalett i porslin samt uppsamlingsbehållare för fekalier 

placerad i krypgrund under toaletten. 

Urinlösningen (urin plus spolvatten) leds med självfall till uppsamlingsställe som samlokaliseras till 

platsen för slamavskiljning av BDT-vattnet. Utformning och dimensionering av lagringsvolym görs så 

att lämpligt tömningsintervall och säkerhet mot överfyllnad uppnås.  

 

BDT-vattnet innehåller små mängder näringsämnen och smittämnen men höga halter av 

syreförbrukande ämnen (BOD). Detta behandlas i en biologisk behandling t.ex. i ett kompaktfilter, ett 

sprayfilter eller i filterbox. Se beskrivning i kapitel 1.1. 
 

Mängden urin + vatten som samlas upp beror på vilken toalett som väljs och hur mycket spolvatten 

som går åt. För ett hushåll rekommenderas en sluten tank med en volym på 3 m3, tanken behöver då 

tömmas ca en gång varje eller vartannat år (beroende på storlek på hushållet samt hemmavarograd). 

1.2.3 Hantering av avloppsfraktioner 

Avloppsfraktionerna med denna avloppslösning består av BDT-slam, urin och torra fekalier.  

 

Den uppsamlade urinen är intressant för spridning på åkermark, men måste hygieniseras först genom 

långtidslagring. Även fekalierna kan vara intressanta ur lantbrukssynpunkt men som tidigare nämnts 

har dock inte Sigtuna kommun något system för återförande av växtnäring från avloppsfraktioner. 

  



 

  

Vanligt med denna typ av system är 

att de boende själva tar hand om både 

urin och fekalier genom kompostering 

i en latrinkompost (Figur 4) och på så 

sätt får ett värdefullt gödningsmedel 

samt undviker kostnaden för 

kommunal hämtning. Urinen sprids i 

trädgården under växtsäsongen, och 

fekalier komposteras i en 

latrinkompost för senare användning 

som jordförbättringsmedel i 

trädgårdens blomrabatter. Ansökan 

om eget omhändertagande av urin och 

fekalier görs hos Sigtuna kommun.   

 

Figur 4. Fekalier från en urinsorterande 

torrtoalett kan tas hand om på den 

egna tomten, genom kompostering i en 

latrinkompost.   

 

1.2.4 Drift och underhåll 

För individuella avloppslösningar på varje tomt ansvarar fastighetsägarna för drift och underhåll. I 

driften av systemet ingår följande: 

▪ Tömning av uppsamlingstank för urin, ca 1 gång/år. Görs antingen av kommunens 

slamentreprenör eller av fastighetsägaren själv. 

▪ Tömning av uppsamlingskärl för fekalier, beror på toalettyp, t.ex. varannan månad, görs av 

fastighetsägaren. 

▪ Tömning av slamavskiljare för BDT, 1 gång/vartannat år, görs av kommunens slamentreprenör. 

▪ Kontroll av BDT-anläggningen ca 1-2 ggr/år: kontroll av slamavskiljare, etc. 

1.2.5 Ekonomi 

Kostnaderna för avloppslösningen beror delvis på val av fabrikat, dels på markförhållanden på varje 

enskild tomt och är därmed svåra att beräkna i detalj i detta skede. Därför ges endast en översiktlig 

kostnadsberäkning i Tabell 6.  

 

Driftskostnaden utgörs av slamtömning av BDT 1 gång/vartannat år, och eventuell hämtning av urin 

och fekalier. Skötsel av systemet är relativt enkelt och kan utföras av fastighetsägaren själv, och 

medför därför ingen extra kostnad. 
  



Tabell 2. Översiktlig kostnadsberäkning. Offert från leverantören bör begäras in för en 

säker kostnadsuppgift. I exemplet har antagits att eget omhändertagande sker av urin 

och fekalier. Kostnader är inkl. moms.  

Investering Kostnad Kommentar 

Toalett och 

uppsamlingstank 

30 000 En toalett inklusive 

installation. Kostnaden 
varierar beroende på 
fabrikat. 

BDT-anläggning, inkl. 
ledningar, slamavskiljare 
och behandling 

60 000 Inklusive installation 

Summa investering 90 000 

 

 

Drift (kr/år)   

Slamtömning BDT 355* Tömning 1 gång vartannat 

år 

Ev. Tömning av urin 355-710* Tömning varje eller 

vartannat år 

Årlig driftkostnad 710-1065  

* Sigtuna kommun. 2017. Avfallstaxa. 

1.3 Kemisk fällning och biologisk behandling i markbädd med 
tät botten 

1.3.1 Allmän beskrivning 

Avloppslösningen består av kemisk fällning av fosfor och en efterföljande biologisk behandling i en 

markbädd. Fällningskemikalien doseras i ledningssystemet före eller i samband med slamavskiljning. 

Det kemfällda slammet samlas upp i slamavskiljaren. 

 

För att undvika WC-vatten infiltreras och riskerar att påverka dricksvattenbrunnar anläggs 

markbädden med en tätduk i botten och renat avloppsvatten leds ut till ett dike. 

 

1.3.2 Teknik och dimensionering  

Eftersom slammängden blir större vid kemfällning måste därför slamavskiljaren vara större än vanligt 

för att rymma den ökade slammängden, 4 m3 brukar rekommenderas för ett permanentboende hushåll.   

 

I figuren nedan finns exempel på produkter för kemisk fällning i enskilda avlopp som ska kombineras 

med en markbädd (i vissa fall leverantörens egen variant av markbädd). De två översta 

fällningsenheterna placeras inomhus, där kemikalien doseras ned i avloppet. I de två nedersta sker 

fällningen direkt i slamavskiljaren.  

 



 
 

 

  

  

  
Figur 5. Exempel på produkter med kemisk fällning som kombineras med en markbädd eller 

motsvarande. De två översta monteras inne i huset och ansluts till avloppet, de två nedersta fäller 

direkt i slamavskiljaren. (Bilder från Ekotreat/Fann, Effluxiq, Uponor och Baga) 

Markbädden anläggs med tätduk i botten för att undvika infiltration till grundvattnet. Flera av 

tillverkarna har en egen variant av markbädd som säljs tillsammans med kemfällningsenheten.  

1.3.3 Hantering av avloppsfraktioner 

Avloppsfraktionerna, som med denna avloppslösning består av kemfällt slam, räknas som ett 

hushållsavfall som hämtas av kommunens renhållningsentreprenör. 

 

Det fosforrika slammet är mer intressant för användning inom lantbruket än ett vanligt 

trekammarbrunnsslam, men i dagsläget omhändertas detta slam i det kommunala reningsverket. 

Möjligheten till kretslopp är därför liten och avhängig av att det kommunala slammet sprids på 

åkermark. 

1.3.4 Drift och underhåll 

För individuella avloppslösningar på varje tomt ansvarar fastighetsägarna för drift och underhåll. I 

driften av systemet ingår följande: 

▪ Tömning av slamavskiljare, ca 1-2 gång/år. Görs av kommunens slamentreprenör. 

▪ Kontroll av fällningsenheten. Vissa leverantörer erbjuder service avtal. 

▪ Kontroll av markbädd, görs av fastighetsägaren några gånger per år.  

1.3.5 Ekonomi 

Kostnaderna för avloppslösningen beror delvis på val av fabrikat, dels på markförhållanden på varje 

enskild tomt och är därmed svåra att beräkna i detalj i detta skede. Därför ges endast en översiktlig 

kostnadsberäkning i Tabell 3.  

 



Driftskostnaden utgörs av slamtömning 1-2 gånger per år, fällningskemikalie, el samt ev serviceavtal 

med leverantören. 

 

Tabell 3. Översiktlig kostnadsberäkning. Offert från leverantören bör begäras in för en 

säker kostnadsuppgift. Kostnader är inkl. moms.  

Investering Kostnad (kr) Kommentar 

Fällningsenhet, 
slamavskiljare 

40 000 Beror på fabrikat. 

Filterbädd 60-80 000 Inklusive installation 

Summa investering 100-120 000 

 

 

Drift (kr/år)   

Slamtömning 1420* Hämtning 1-2 gånger per år 

Kemikalier, el 1000   

Serviceavtal 3500  Inkluderar byte av slitdelar.  

Årlig driftkostnad 5 900 kr  

* Sigtuna kommun. 2017. Avfallstaxa. 



Bilaga 5. Teknik för gemensamma avloppslösningar 

Bilaga till VA-utredning Holmen Bodarna. 

 

I denna bilaga beskrivs tre olika möjliga tekniska lösningar för rening av avloppsvatten från området 
Holmen Bodarna. Dimensionering, ledningsdragning, lokalisering och organisation beskrivs i kapitel 
4.2. 

1. Lokalt reningsverk 

Det finns idag i Sverige ett flertal olika producenter av mindre reningsverk för denna storlek av 
belastning. Förslaget som togs fram 2015 utgick från ett reningsverk från Topas Vatten, Topas 250 
(för 50 – 63 fastigheter).  Det är ett reningsverk med dimensionerande flödeskapacitet på 39 m3/dygn 
och som klarar kraven för hög skyddsnivå, BOD7 <10 mg/l och totalfosfor 0,3–0,5 mg/l. Utöver 
biologisk rening och kemiskfällning ingår även ett sandfilter i verket. Vattnet går sedan igenom en 
efterbehandling med UV-ljus, detta reningssteg gör att utgående vatten uppfyller kraven på 
badvattenkvalitet (<250/500 cfu/100 ml). Trots detta så rekommenderar vi att en efterbehandling 
installeras i form av en markbädd. Markbädden kommer fungera som en buffert vid eventuella 
driftstörningar liksom ett extra poleringssteg i den vanliga driften.    

Förslaget i ansökan omfattade även ett efterpoleringssteg i form av en markbädd som är uppbyggd 
med plastmoduler. Ytbehovet för denna är ca 30 m2. Efterpoleringssteget kan också åstadkommas 
genom att anlägga ett infiltrationsdike, dock beroende på sträckan till recipienten. Exakt 
dimensionering för diket behöver beräknas när sträckan till recipienten är klarlagd, en principiell skiss 
presenteras i figur 1. 

 
Figur 1. Exempel på hur ett infiltrationsdike kan utformas som efterpoleringssteg. 

Kostnadsuppskattning 

Inför ansökan som lämnades in 2014 togs nedanstående budgetberäkningar fram. Det ger oss en 
uppskattning av kostnad för anläggande och installation av ett reningsverk och ledningsdragning. 
Totalkostnaden kan antas ha stigit något men rimligt att anta är en kostnad runt 5 miljoner kronor för 
installation av reningsverk med kapacitet att rena spillvatten från upp till 63 fastigheter samt 
ledningsdragning med tryckledningssystem. 

  



Tabell 1. Budgetkalkyl för reningsverk för 63 fastigheter vid ansökan som lämnades till 

Sigtuna kommun 2014. 

Budgetuppskattning gemensam anläggning 63 hh 

 

 

Kostnad (SEK) Kommenter 

Schaktning och installation av 

reningsverk inkl gjutning av 
platta och motfyllning 150 000 

 Kompletterande markarbeten så 

som hanteirng av sten och 
schaktmassor och trädfällning 200 000 

 
Reningsverk Topas 260 PE med 
UV-ljus 834 000 

 

Anläggande av markbädd ? 
Beror på vilken typ av anläggning som 
väljs för efterpolering 

Summa ca 1 184 000 

 Summa ca 1 480 000 inkl. moms 

   Enskilda anslutningar 

  Pumpbrunn:  15 - 40 000  inkl moms 

Installation:  20 - 30 000  inkl. moms 

 

Kostnaderna i tabell 1 är från 2014 och kan antas ha ökat något fram till idag men ska ge en indikation 
på inom vilken storleksordning priset för ett reningsverk ligger. 

Kostnaden för en efterbehandling beror på vilken typ som väljs.  

 

2. Kemisk fällning och biologisk behandling i öppen markbädd 

Allt avloppsvatten från hushållen leds eller pumpas till den gemensamma anläggningen. 
Behandlingsmetoden bygger på avskiljning av partiklar genom slamavskiljning, kemisk rening genom 
tillsats av kemikalie för att fälla ut fosfor samt en efterföljande biologisk behandling. Den kemiska 
fällningen med flockningskammare och kemikaliebehållare mm, inryms i en mindre byggnad, medan 
den biologiska behandling kan vara mer ytkrävande, beroende på vilken metod som väljs. För att 
tekniken skall vara lämplig krävs att det finns tillgång på mark för den biologiska behandlingen.  
 

Slammet som bildas är fosforrikt och är, eftersom det producerats ur enbart hushållspillvatten, av 
relativt god kvalitet. Möjligheter finnas därför att efter någon form av hygienisering och stabilisering 
nyttja det som gödselmedel. Förslaget innefattar ej en lokal slamhantering för avvattning och 
hygienisering. I stället förutsätts att det våta slammet hämtas av entreprenör för vidare behandling och 
spridning i en hanteringskedja utanför avloppsanläggningen.  



 

Figur 2. Skiss över behandlingssystemets olika komponenter. Vattnet leds på självfall eller med 

lågtryckssystem från fastigheterna till en gemensam plats för behandling. Först sker en 

slamavskiljning, därefter en dosering av fällningskemikalie och sedimentering av kemslam. Det 

klarnade vattnet pumpas ut till en öppen markbädd som beskickas pulsvis. Minst tre bäddsektioner 

finns så att en kan vila medan de andra två är i drift.  

Teknik och dimensionering 

Eftersom många av fastigheterna redan har slamavskiljare kan man överväga att förse hela systemet 
med ”lokal” slamavskiljning. Fördelarna med detta är att befintlig infrastruktur nyttjas samt att 
framledning av vatten underlättas (mindre risk för igensättning). Alternativt byggs slamavskiljningen 
centralt på en plats intill anläggningen där den kemiska fällningen sker. Det är viktigt att 
slamavskiljaren är väl tilltagen för att sedimenterat slam inte skall följa med till den kemiska 
fällningen och för att slamtömning inte ska behöva göras för ofta.   

Efter slamavskiljning leds det klarnade vattnet till kemfällning. Normalt pumpas vattnet till mindre 
flockningsbassäng (1,0 m3) där fällningskemikalie doseras. Möjlighet kan även finnas ibland att 
tillskapa flockningsmöjligheter utan pumpning av vattnet genom att direkt till självfallsledningen 
tillföra kemikalier. Sedimentering av kemslam görs i en bassäng som dimensioneras så att 
ytbelastningen blir minst 0,8 m3/m2/h. Volymen bör ej understiga 8,0 m3.  

Efter fällning och sedimentering leds avloppsvattnet till den öppna markbädden. Till markbädden 
pumpas vattnet via en pumpgrop. Vattnet beskickas pulsvis ut över bädden för att erhålla god 
spridning över bäddarna. Minst 3 st. bäddsektioner anläggs så att en bädd kan vila medan de andra är i 
drift. På så vis ökar kapaciteten på bäddarna. I sin enklaste utformning styrs beskickningen med på- 
och avslag av pump med en nivåvippa. Pumpkapacitet och pumpgrop dimensioneras då för att vid 
varje beskickningstillfälle brädda hela den beskickade bäddytan. Skiftning mellan bäddytor görs 
enklast med manuellt manövrerade ventiler. 

Markbädden är uppbyggd av ett ca 1 m tjockt sandlager för filtrering. Under detta finns ett 
materialavskiljande övergångslager mot det understa dräneringslagret, som samlar upp det renade 
vattnet. Dräneringsledningar med tillhörande spolrör hjälper till att dränera och lufta bädden. 



Markbädd utgör i sig en mycket effektiv rening. Den kemiska fällningen behövs dock för att man skall 
klara de i kravspecifikationen uppställda kraven på fosforrening och återvinning. Processdelen med 
flockning och sedimentering kan med markbädd därför utföras utan stora krav på exakthet. Med 
kemfällning avskiljs 50% av BOD varför markbädden kan belastas med mer vatten än vad som annars 
skulle varit möjligt. Vid dimensionering för en belastning om 125 mm/d åtgår en yta vid högbelastning 
(34 m3/d) om ca 270 m2. 

Posterna för investering av denna typ av anläggning utgörs av: 

Slamavskiljare och brunnar 

Omrörare, pumpar, doseringsutrustning, flödesmätare m.m. 

En isolerad överbyggnad, med tillgång till vatten och el. 

Markbädd (270 m2) 

 

Driftskostnaderna utgörs av slamhämtning, fällningskemikalie, energiförbrukning och underhåll av 
utrustning och driftspersonal.  

 

3. Energiskogsbevattning och lagring 

Detta alternativ kan vara intressant eftersom att merparten av belastningen är sommartid och då kan 
vattnet nyttjas som en resurs för bevattning av energiskog, men den kräver större yta än de andra 
alternativen.  

Lösningen innebär att man sommartid bevattnar ut vattnet i en skogplantering t.ex. glasbjörk, al, 
poppel eller salix. Bevattning sker med s.k. överflödningsteknik, vilket består av enheter där vattnet 
fördelas ut med markförlagda hålslangar. Under perioden med bevattning resorberas merparten av 
tillfört vatten vilket innebär i stort sett nollutsläpp till recipient. Samtidigt nyttjas vatten och 
näringsresursen för produktion av biomassa (som kan användas för t.ex. ved eller flis). Vintertid och 
när väderlek inte tillåter bevattning lagras vattnet istället i en stor tank, likt en gödselbrunn.  

Utformning och lokalisering 

Innan lagringsbrunnen placeras en slamavskiljare eller en sil som mekanisk rening för att få bort de 
grövsta partiklarna. Lagringsbrunnen dimensioneras utifrån belastningen från området. Utifrån den 
faktiska vattenförbrukningen (avsnitt 3.2) är förbrukningen under högförbrukningsperioder ca 15 m3/d 
vilket innebär ca 5 500 m3/år. Lagringsbrunnen måsta ha kapacitet att utjämna allt det vatten som 
produceras under vinterperioden. Antag volymen vid högförbrukningsperioder för hela året samt att 
det är en jämn fördelning av spillvattenproduktionen över året, så skapas en över kapacitet i 
lagringsbrunnen. Utifrån att lagringskapacitet behövs för spillvatten som produceras från oktober till 
och med april (7 månader + en månad som marginal) behövs en lagringsvolym på ca 3 700 m3. En 
skogsplantering behöver en hydraulisk giva på ca 5 mm/dag (under maj-september). Det skulle 
innebära att den producerade mängden avloppsvatten från Holmen-Bodarna, på ett år skulle kunna 
förse en plantering på ca 0,75 ha med tillräckligt med vatten. Ur näringssynpunkt räcker de 8 kg P som 
produceras på ett år från Holmen-Bodarna endast räcka till ca 0,2-0,3 ha poppel/hybridasp, beroende 
på vilken fosforklass marken har innan1. Systemet är robust och näringsutsläpp och risk för 

                                                           
1
 Handbok för odlare av Poppel och Hybridasp, SJV, 2015.  



smittspridning är mycket låg med tanke på att allt vatten tas upp av träden. Det är lämpligt att stängsla 
in trädplanteringen ur smittorisksynpunkt.  

 
Figur 3. Förbehandlat avloppsvatten tillförs skogen med enkla hålslangar. 

 

 
Kostnader 

Enligt en rapport från jordbruksverket2 kostar anläggandet av en gödselbrunn på ca 3000 m3 inklusive 
pump och pumpbrunn ca en miljon kronor. Uppgifterna är från 2010, det, samt att Holmen-Bodarna 
skulle behöva en något större brunn innebär att priset förmodligen skulle vara något högre idag, 
uppskattningsvis mellan runt 1,5 miljon kronor. Investeringskostnader för anläggandet av själva 
planteringen omfattar köp av mark, bevattningssystem och plantering av träd.   

Driftskostnaden för denna typ av system är mycket låg och omfattar endast slamtömning och skötsel 
av trädplanteringen. Skötselintensiteten beror lite på vilken typ av träd som planteras. Däremot krävs 
det en person som har intresse och utrustning för att sköta en sådan anläggning.  

 

                                                           
2
 Kostnader och intäkter i svenskt jordbruk – en jämförelse med Danmark och Finland, 2010:18, SJV. 2010. 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra10_18.pdf  

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra10_18.pdf
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Hantering av petroleumprodukter får dock förekomma för byggna-
ders befintliga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig
trädgårds- eller jordbruksdrift eller annan verksamhet som är tillåten en~
ligt dessa föreskrifter.

2.2 Avfallshantering m.m.
-Inom området får inte hanteras avfall eller förorenade massor, inte heller

andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga
grundvatten bil dn ingen .

2.3 Avlopp
Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken. Nya
avloppsledningar/-anordningar får inte anläggas. Utsläpp från befintliga
anläggningar/anordningar får dock ske i den omfattning de har då dessa
föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar är
förenliga med bestämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

2.4 Dagvatten
Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt
får inte infutreras. Infutration från befintliga förorenade ytor får dock
ske i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.

2.5 J ordbruk
Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas.

Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa
föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte
strider mot bestämmelserna i miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen eller
lagen och förordningen om skötsel av jordbruksmark.

Naturgödseloch andra gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel
samt avloppsslam får användas för drift av befintligt jordbruk, men
mängden måste alltid anpassas så att grundvattenkvaliteten inte påver-
kas.

2.6 Täktverksamhet och andraschaktningsarbeten
Uttag av grus, sand, lera eller annat material får inte ske.

Sprängningsarbeten eller större schaktnings- och fyllningsarbeten får
inte ske utan tillstånd av ~nsstyrelsen.

2.7 Markvärme
Jord- och bergvärmeanläggningar får inte anläggas. Befintliga anlägg-
ningar får dock användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter
träder i kraft under förutsättning att anläggningarna inte strider mot be-
stämmelserna i miljöskyddslagen och hälsoskyddslagen.2



3. Yttre skyddszon

3.1 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.
Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen, t.ex. petro-
leumprodukter, fenolhaltiga preparat, tjärprodukter, kemiska bekämp-
ningsmedel, växtnäringsämnen, vägsalt m.m. får inte ske utan tillstånd

av Länsstyrelsen.
Hantering av petroleumprodukter får dock ske för byggnadersbefint-

liga oljeförsörjning och för vad som erfordras för befintlig trädgårds-

ellerjordbruksdrift.

3.2 Avfallshantering m;m.
Inom området får inte hanteras avfall eller förorenade massor, inte heller
andra massor som kan påverka grundvattenkvaliteten eller den naturliga

grundvatten b il dningen.

3.3 Avlopp
Avlopps- eller annat spillvatten får inte släppas ut på eller i marken utan
tillstånd av Länsstyrelsen. Nya avloppsledningar fårutföras under förut-
sättning att de kan göras helt täta. Utsläpp från befintliga anläggningar
får dock ske i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft
under förutsättning att dessa utsläpp inte strider mot bestämmelser i mil-

jöskyddslagen och hälsoskyddslagen.

3.4 Dagvatten
Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dy-
likt, får inte infIltreras utan Länsstyrelsens tillstånd.

Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfatt-
ning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.

3.5 Jordbruk och trädgårdsskötsel
Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte anordnas

utan tillstånd av Länsstyrelsen.
Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa

föreskrifter träder i kraft under förutsättning att dessa anläggningar inte
strider mot bestämmelser i miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen eller la-

gen och förordningen om skötsel av jordbruksmark.
Naturgödseloch andra gödselmedel, kemiska bekämpningsmedel

samt avloppsslam får användas för drift av befintlig trädgårdsskötseloch
för befintlig jordbruksdrift, men mängden måste alltid anpassas så att

grundvattenkvaliteten inte påverkas.

.3.6 Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten
Uttag av grus och sand eller annat material får inte ske utan Länsstyrel-

sens tillstånd. 3



Sprängning eller större schaktnings- och fyllningsarbeten får inte ske
utan tillstånd av Lärtsstyrelsen.

3.7 Markvärme
Jord- och bergvärmeanläggningar får inte anläggas utan Länsstyrelsens
tillstånd.

Befintliga anläggningar får dock användas i den omfattning de har då
dessa föreskrlftet tråder i kraft under förutsättning att anläggningama
inte strider mot bestammelsema i miljöskyddslagen och hälsoskyddsla-

gen.

4. Allmänna bestämmelser

4.1 Ändring/utökning
Ändring/utökning av sådana befintliga anläggningar eller verksamheter
som behandlats ovan i avsnitten 2.1, 2.3, 2.4 och 2.5 får inte ske.

FÖr ändring/utökning av befintliga anläggningar eller verksamheter
som behandlas i avsnitt 3.1,3.3,3.4 och 3.5 krävs tillstånd av Länsstyrel-
sen.

Mindre åtgärder, Som från skyddssynpunkt innebär förbättringar av
enskilda anläggningar, får dock utföras utan tillstånd.

4.2 Undantag
Om det finns särskiida skäloch syftet med skyddsområdet inte motver-
kas kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade fÖreskrif-
ter.

4.3 Skyltning
Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på
väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet,
samt vid infarte.n tillområden där det bedrivs täktverksamhet. Skyltning
skall utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

Beslut med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens miljövårdsen-
het.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 apri11994.

BIRGITfA ISAKSSON pEREZ

Alf Sigling

Miljövårdsenheten
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