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Title- Suggestions of areas in Arvidsjaur municipality which need 

particular protection against exhaustion of wastewater   

 

Abstract 
It is up to each municipality in Sweden to determine which areas that should be classified as 

restricted areas with respect to wastewater. Within Arvidsjaur municipality there are a 

number of areas where insufficiently cleansed wastewater could mean negative consequences 

in both environmental and health aspects. The main purpose of this report is to present 

possible areas within Arvidsjaur municipality that could be classified as restricted areas 

according to Swedish legislation and local environmental conditions. The result is derived 

from literature studies, data interpretation and comparisons with other Swedish 

municipalities’ restrictive areas. There are a number of areas presented in the result, 

including waterways, marine restricted areas, bathing sites and Nature 2000 sites, which 

could be classified as restricted areas. These recommendations are motivated by the Swedish 

environmental protection agency’s general guidelines. The result has significant implications 

for Arvidsjaur municipality and their ongoing work with classifying areas that need 

restriction against environmental- and health issues, such as eutrophication and pathogenic 

bacteria contaminating surface water or drinking water. The results of this study are, 

however, not generalizable, but specific to this particular municipality.   

Keywords: Arvidsjaur municipality, eutrophication, restricted areas, wastewater. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Sammanfattning 
I Sverige finns idag ett stort antal enskilda avloppsanläggningar, bara i Arvidsjaur finns 

omkring 1500 st. Många av dessa anläggningar kan tänkas ha bristfällig rening varför de 

tillsammans kan utgöra ett stort sammanlagt problem ur eutrofieringssynpunkt. Inom 

Arvidsjaur kommun finns ett flertal områden som kan hotas av otillräckligt renat 

avloppsvatten både ur hälso- och miljösynpunkt. Det är upp till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden i varje kommun att enligt naturvårdsverkets allmänna råd om små 

avloppsanordningar för hushållsspillvatten bedöma inom vilka områden hög skyddsnivå ska 

gälla. Syftet med studien är att ge förslag på områden inom Arvidsjaur kommun som kan 

omfattas av hög skyddsnivå utifrån gällande lagstiftning och lokala förhållanden för att 

underlätta deras arbete inom detta område.  

Resultatet är framtaget genom litteraturstudier av främst rapporter och handböcker från 

Naturvårdsverket samt dokumentgranskning av bevarandeplaner från Länsstyrelsen. Andra 

kommuners bedömning av områden med hög skyddsnivå och granskning av vissa data 

angående ytvattenförekomsters vattenkemiska status med avseende på näringsämnen har 

också gjorts. Kartor över Arvidsjaur kommun omarbetades för att presentera förslag på 

skyddsvärda områden utifrån miljöskydds- samt smittskyddssynpunkt. Dessa områden 

består av vattenskyddsområden, badplatser, Natura 2000-områden samt 

ytvattenförekomster. Resultatet är viktigt för Arvidsjaur kommun i sitt arbete med 

framtagning av områden som ska omfattas av hög skyddsnivå. Resultatet är dock inte 

generaliserbart utan är framtaget specifikt för Arvidsjaur kommun.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Innehåll 

1. Inledning ........................................................................................................................................... 1 

2. Syfte .................................................................................................................................................. 1 

3. Bakgrund ........................................................................................................................................... 2 

3.1. Hälsoskydd ................................................................................................................................ 2 

3.2. Miljöpåverkan ........................................................................................................................... 2 

3.3. Miljömål .................................................................................................................................... 3 

3.4. Lagstiftning ................................................................................................................................ 3 

3.4.1. Portalparagraf ....................................................................................................................3 

3.4.2. De allmänna hänsynsreglerna ............................................................................................4 

3.4.3. Små avloppsanordningars koppling till hänsynsreglerna ...................................................4 

3.4.4. EU .......................................................................................................................................4 

3.5. Olika typer av avloppsvatten .................................................................................................... 5 

3.5.1. Spillvatten ...........................................................................................................................5 

3.5.2. Dagvatten ...........................................................................................................................5 

3.5.3. Dräneringsvatten ................................................................................................................5 

3.6. Utsläppspunkter ........................................................................................................................ 6 

3.6.1. Ytvatten ..............................................................................................................................6 

3.6.2. Grundvatten .......................................................................................................................6 

3.6.3. Sluten tank .........................................................................................................................6 

3.7. Systemkomponenter vid källan ................................................................................................ 6 

3.8. Avloppslösningar ....................................................................................................................... 7 

3.8.1. Förbehandling-slamavskiljning ...........................................................................................7 

3.8.2. Behandling av avloppsvatten .............................................................................................8 

3.8.3. Reaktiva fosforbäddar ........................................................................................................9 

3.8.4. Markbädd ........................................................................................................................ 10 

3.8.5. Minireningsverk .............................................................................................................. 10 

3.8.6. Sprayfilter ........................................................................................................................ 11 

3.8.7. Prefabricerade filter/filterboxar...................................................................................... 11 

3.8.8. Kemisk fällning (direktfällning) ........................................................................................ 12 

3.8.9. Mark/växtsystem ............................................................................................................ 12 

3.9. Efterbehandling ....................................................................................................................... 13 

3.9.1. Biofilterdike ..................................................................................................................... 13 



 

 

3.9.2. Resorptionsdike ............................................................................................................... 13 

3.9.3. Översilning....................................................................................................................... 14 

3.9.4. Konstruerad våtmark ...................................................................................................... 14 

3.10. ...................................................................................................................................  

Geologi .................................................................................................................................... 14 

3.10.1. ...........................................................................................................................  

Vertikalt skyddsavstånd .................................................................................................. 14 

3.10.2. ...........................................................................................................................  

Horisontellt skyddsavstånd ............................................................................................. 15 

4. Metod ............................................................................................................................................. 15 

5. Resultat ........................................................................................................................................... 16 

5.1. Förslag på skyddsvärda områden ........................................................................................... 16 

5.1.1. Ytvattenförekomster ....................................................................................................... 16 

5.1.2. Badplatser ....................................................................................................................... 17 

5.1.3. Natura 2000 områden ..................................................................................................... 17 

5.1.4. Vattenskyddsområden .................................................................................................... 20 

6. Diskussion ....................................................................................................................................... 21 

7. Referenser ....................................................................................................................................... 23 

8. Bilaga 1 .............................................................................................................................................. 1 

 



1 
 

1. Inledning 
I Sverige fanns år 2005 omkring 750 000 fastigheter som inte är anslutna till kommunalt 

ledningsnät enligt fastighetstaxeringen (Naturvårdsverket 2004 A, 2004 B). Många av dessa 

anläggningar har bristfällig rening enligt Miljöbalkens krav på efterföljande rening efter 

slamavskiljning. Detta gäller speciellt anläggningar i äldre hus i glesbygden och i mindre 

samhällen. Endast 60 % av de enskilda avloppen uppskattas hålla godkänd standard, de 

resterande 40 % har följaktligen enbart slamavskiljning och ingen efterföljande rening. Detta 

innebär ett stort antal enskilda avlopp som var för sig inte självklart innebär ett problem men 

som tillsammans kan utgöra ett stort problem ur eutrofieringssynpunkt men även risk för 

lokal smittspridning. 

I Arvidsjaur kommun (611 300 ha) finns idag omkring 1500 enskilda avloppsanläggningar 

samtidigt som det finns många skyddsvärda områden exempelvis naturreservat, natura-2000 

områden, vattenskyddsområden och biotopskyddsområden (Åsa Andersson muntl). 

Dessutom finns ett stort antal sjöar och vattendrag. Inom kommunen finns således ett flertal 

tänkbara områden där otillräckligt renat avloppsvatten skulle kunna innebära negativa 

konsekvenser utifrån både miljö- och hälsoaspekter. 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 

är det i respektive kommun upp till miljö-och hälsoskyddsnämnden att bedöma inom vilka 

områden hög skyddsnivå ska gälla. Hög skyddsnivå innebär strängare krav på rening av 

avloppsvattnet från de enskilda avloppsanläggningarna. Fosfor ska reduceras till minst 90 % 

medan kväve ska reduceras till minst 50 % jämfört med 70 % reduktion av fosfor och inget 

krav på reduktion av kväve vid normal skyddsnivå (Naturvårdsverket 2008 A). Arvidsjaur 

kommun har ännu inte utfört detta arbete, varför ett förslag på skyddsvärda områden vilka 

kan skyddas av hög skyddsnivå ska tas fram. 

2. Syfte 
Arbetet syftar till att ge förslag på vilka områden inom Arvidsjaur kommun som ur hälso- 

eller miljöskyddssynpunkt kan omfattas av hög skyddsnivå utifrån gällande lagstiftning 

avseende utsläpp av avloppsvatten samt att ta hänsyn till de lokala förhållanden som råder 

inom kommunen för att underlätta deras fortsatta arbete inom detta område. 
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3. Bakgrund 
 

3.1 Hälsoskydd  

En hög hygienisk standard måste hållas genom hela vatten- och avloppssystemet (VA-

systemet) för att minska risken för överföring av patogena mikroorganismer från avlopp till 

människor, djur och miljö (Naturvårdsverket 2002). 

Ett problem med återföringen av näringsämnen till mark från avloppsslam är fekalierna, 

vilka innehåller patogena mikroorganismer (bakterier, virus och parasiter) och därför måste 

återföras hygieniskt. Samtliga fraktioner som innehåller fekalier eller fekalierester bör anses 

vara potentiella smittbärare. De hygieniska riskerna med urin och bad-disk-tvättvattnen 

(BDT-vatten) är direkt kopplade till fekal påverkan. Till exempel kan fekalier hamna i 

urinskålen vid urinsorterande toaletter och vid dusch eller tvättning av kläder kan fekalier 

tillföras BDT-vattnet. Via köksavloppet kan även patogena mikroorganismer tillföras från 

vissa livsmedel. Överlag är ändå smittriskerna med urin små och med BDT-vatten bara något 

högre (Naturvårdsverket 2002). Avloppsvatten som släpps ut till en recipient bör minst hålla 

badvattenkvalitet när människor och djur kan tänkas komma i kontakt med det. 

Det är få sjukdomar som sprids via urin och den fekala påverkan som kan förekomma är 

oftast låg. Vid enskilda hushåll behövs därför inte källsorterad urin ingen ytterligare 

behandling innan spridning. 

Då olika grödor gödslas krävs minst en månads tid mellan spridning och skörd 

(Naturvårdsverket 2008 A). Detta för att växtnäringen som finns i gödseln ska kunna tas upp 

av grödorna och att de patogena mikroorganismer som förekommer ska hinna reduceras 

genom bl.a. uttorkning och mikrobiell konkurrens.  

 

3.2 Miljöpåverkan 

För att minimera risken att ett yt- eller grundvatten förorenas av miljö- och hälsoskadliga 

ämnen från avloppsvattnet måste VA-systemet utformas ändamålsenligt (Naturvårdsverket 

2002). I svenska sötvatten är normalt fosfor det begränsande växtnäringsämnet medan det i 

hav normalt är kväve (Naturvårdsverket 2004 A). I sötvatten innebär det att vid allt tillskott 

av fosfor ökar produktionen av alger och andra växter, vilket leder till ökad vattengrumlighet 

samt ökad syreförbrukning.  I och med nedbrytningen av den ökade mängd organiskt 

material som ansamlas på bottnen ökar även syreförbrukningen som i sin tur kan leda till 

syrebrist på bottnar. Vattnets biologiska mångfald kan därmed förändras samtidigt som 

förutsättningar för bad, fiske och vattentäkt förändras.  

Fosfor tillförs vatten antingen via punktkällor eller diffusa källor. Direkta utsläpp till vatten 

från industrier, reningsverk, enskilda avloppsanläggningar, dagvatten, etc. betecknas som 

punktkällor. Med diffusa källor menar man läckage från mark och luftnedfall till vatten.  

De små avloppssystemen står för en oproportionerligt stor andel av utsläppen av fosfor, 

räknat per capita jämfört med de som är anslutna till allmänna VA-anläggningar och centrala 

system (Naturvårdsverket 2008 A). Trots att det råder osäkerhet kring belastningen på haven 

beräknas 10-20% av de totala antropogena fosforutsläppen komma från små avlopp.  
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Fosfor är ett större problem för ytvatten än grundvatten då fosfor i sig inte är farligt för 

människor utan är en närsalt som bidrar till eutrofiering (Naturvårdsverket 2003). Därför 

kan direkta spillvattenutsläpp till ett mindre vatten eller flera utsläppskällor till ett större 

vatten utgöra en risk för eutrofiering av vattnet i fråga.  

3.3 Miljömål 

I Sverige har vi idag 16 nationella miljökvalitetsmål, beslutade av riksdagen med avsikt att 

precisera miljöbalkens övergripande målsättning om en hållbar utveckling 

(Miljömålsportalen 2011). Flera av dessa miljömål berörs av de problem som är aktuella med 

enskilda avlopp främst gällande utsläpp av växtnäringsämnen (fosfor och kväve) men även 

risken för förorening av dricksvatten. Miljömålet ”Ingen övergödning” innebär att ”Halterna 

av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors 

hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av 

mark och vatten.” Återföringen av näringsämnen berörs konkret i och med ett av delmålen 

till ”God bebyggd miljö, ”Senast år 2015 ska minst 60 procent av fosforföreningarna i 

avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.” 

Miljömålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet 

berörs även, men har främst betydelse i det enskilda fallet. 

 

3.4Lagstiftning 

 

3.4.1Portalparagraf  

Miljöbalkens portalparagraf (1998:808 1kap 1§) lyder: ”Bestämmelserna i denna balk syftar 

till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 

insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 

naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”  

Tolkningen av hela Miljöbalken ska påverkas av målsättningsbestämmelsen i och med att det 

tydligt står ”Miljöbalken skall tillämpas så att,”  

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 

orsakas av föroreningar eller annan påverkan  

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.  
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3.4.2 De allmänna hänsynsreglerna 

Miljöbalken (1998:808 2 kap 1§) lyder ”När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, 

godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid 

tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. 

Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller 

olägenhet för miljön. I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av 

försumbar betydelse i det enskilda fallet.”  

Alla som äger en fastighet där ett enskilt avlopp ingår är verksamhetsutövare (c-verksamhet) 

enligt Miljöbalken 1998:808 9 kap och bilaga 1 (Under 200pe C e 85/337-2) förordning 

1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Materiella kravregler ställs således 

utifrån de allmänna hänsynsreglerna på verksamhetsutövaren.  

 

3.4.3 Små avloppsanordningars koppling till hänsynsreglerna 

MB 2kap 1§, Bevisbördan: Genom utredningar eller på annat sätt ska den som använder en 

befintlig avloppsanläggning eller den som ska inrätta en avloppsanordning kunna visa att 

verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt. (Naturvårdsverket, 2008A) 

MB 2kap 2§, Kunskapskravet: Verksamhetsutövaren som driver eller har inrättat en 

avloppsanordning bör skaffa sig kunskap så att anordningen sköts och underhålls på ett sätt 

som säkerställer dess funktion. 

MB 2kap 3§, Försiktighetsprincipen: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

MB 2kap 4§, Utbytesprincipen: Riskerna för hälsa och miljö ska bedömas vid val av 

kemikalie. En kemikalie bör bytas mot en produkt som är mindre farlig om det är möjligt. 

MB 2kap 5§, Hushållnings- och kretsloppsprincipen: Minsta möjliga resurser ska användas. 

Avfallet från avloppsanordningar kan återanvändas som växtnäring eller på annat lämpligt 

genom ett slutet kretslopp. 

MB 2kap 6§, Lokaliseringsprincipen: Den plats där risk för störning är så liten som möjligt 

ska väljas vid inrättande av avloppsanläggning. 

MB 2kap 6§, Skälighetsprincipen: De krav som ställs på den enskilde eller 

verksamhetsutövaren angående skyddsåtgärder och försiktighetsmått ska vara skäliga. Nytta 

mot kostnad ska även avvägas.  

 

3.4.4 EU 

Ramdirektivet för vatten (EG 2000/60/EG) införlivades under år 2000 (Naturvårdsverket 

2007). EU:s medlemsstater har genom direktivet enats om en likartad förvaltning av alla 

vatten vilket innebär att god kemisk och ekologisk status ska vara uppnådd i alla vatten 
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senast år 2015. Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt där varje distrikt ska samordnas av en 

vattenmyndighet (en länsstyrelse i respektive distrikt) vilken i sin tur ska ta fram en 

förvaltningsplan samt ett åtgärdsprogram för de vatten som inte uppnår god status. 

Bindande kvalitetskrav som beskriver kvaliteten på våra vatten ska även tas fram för detta 

ändamål. Vattenförekomsternas miljökvalitet ska bedömas utifrån bedömningsgrundsskalor 

för kvalitetsfaktorer i Naturvårdsverkets föreskrifter 2008:1 (Naturvårdsverket 2007). 

Sverige har självständigt beslutat om nationell lagstiftning och regler som behövs för att 

genomföra direktivets bestämmelser. De viktigaste författningarna är: 

 Miljöbalken 

 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) 

 Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion  

 

Naturvårdsverket och SGU har därutöver bemyndigande att ytterligare meddela föreskrifter. 

NV har givit ut fyra föreskrifter utifrån VFF 

 Naturvårdsverkets föreskrifter (2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt 

förordning 2004:660 

 Naturvårdsverkets föreskrifter (2006:11) om övervakning av ytvatten enligt 

förordning 2004:660 

 Naturvårdsverkets föreskrifter (2007:1) och allmänna råd om åtgärdsprogram för 

ytvatten enligt förordning 2004:660 

 Naturvårdsverkets föreskrifter (2008:1) om klassificering och miljökvalitetsnormer 

avseende ytvatten enligt 2004:660 

 

3.5 Olika typer av avloppsvatten 

Avloppsvatten är i själva verket ett samlingsbegrepp för olika typer av förorenat vatten 

(Naturvårdsverket 2003). 

3.5.1 Spillvatten 

Består från ett hushåll av bad-, disk- och tvätt-vatten (BDT-vatten) men också vatten från 

vattenklosett.  

 

3.5.2 Dagvatten  

Består av ytligt avrinnande regn- och smält-vatten från öppna ytor som tomter, vägar, tak 

m.m.  

 

3.5.3 Dräneringsvatten 

Grundvatten som avleds från mark eller husgrunder via rörledningar, diken eller 

dräneringslager.   

Varken dagvatten eller dräneringsvatten ska ledas till spillvattenanläggningen då det vid 

häftiga regn eller smältningar ger upphov till kraftiga flöden vilket kan skada anläggningens 

reningsresultat. 
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3.6 Utsläppspunkter  

Det renade avloppsvattnet leds ut till antingen en ytvattenrecipient (dike, å, sjö, hav), 

grundvatten eller i undantagsfallet en sluten tank (Naturvårdsverket 2008 A). 

 

3.6.1 Ytvatten 

Det renade avloppsvattnet leds ut i en/ett dike, hav, sjö eller å. I ytvatten är ett utsläpp av 

föroreningar lättare att upptäcka än i ett grundvatten. Det är lättare att åtgärda de problem 

som uppstår i ett ytvatten än i ett grundvatten som förorenats. Det som främst inverkar på 

valet av avloppslösning vid utsläpp till ett ytvatten är om ytvattnet utgör en vattentäkt. 

Kommunen beslutar då om vilken/vilka avloppslösningar som är lämplig/lämpliga baserat 

på av utformning, funktion och risk förenat med utformningen på avloppstypen.  

 

3.6.2 Grundvatten 

Avloppsvattnet infiltreras genom jordlagret ned till grundvattnet. Det är svårare att åtgärda 

föroreningar i ett grundvatten än i ett ytvatten. Generella indikationer finns i dagsläget på att 

kvaliteten på grundvattnet försämrats inom stora områden i Sverige. Ibland kan därför 

traditionella avloppslösningar exempelvis infiltrationsanläggningar anses olämpliga.  

Grundvatten är i glesbygd den vanligaste råvaran till dricksvatten men även på andra platser 

och konsumeras även orenat varför det är av största vikt att skyddet av dess kvalitet 

säkerställs. 

 

3.6.3 Sluten tank 

Då den aktuella fastigheten är belägen i ett område med berg i dagen eller med endast ett 

tunt jordlager kan en sluten tank vara en optimal lösning då infiltrationsmöjligheterna för ett 

avloppsvatten är obefintliga. Risken för förorening av närliggande vattentäkter minskas 

betydligt vid användande av en sluten tank. BDT-vattnet måste dock samlas upp och renas på 

annat sätt då det i den slutna tanken endast får finnas sådant som passerat kroppen och 

toalettpapper. 

 

3.7 Systemkomponenter vid källan 

Torra system innebär att toalettavfallet separeras från eventuellt BDT-vatten och spolvatten 

där toalettavfallet kan komposteras och senare användas på den egna gården eller hämtas av 

kommunen i det fall latrin inte komposteras direkt i uppsamlingsbehållaren, eventuellt 

flyttas till en separat kompostbehållare (Naturvårdsverket 2008 B). Det finns flera olika typer 

av torra avloppslösningar, t.ex. multrum, där avfallet bryts ner biologiskt i behållaren under 

toaletten ofta tillsammans med hushållsavfall. Det krävs både en viss fuktighet och 

lufttillförsel för att den biologiska nedbrytningen ska ske optimalt. Under vintern måste 

också behållaren på ett eller annat sätt vara uppvärmd.   

Mulltoaletten har en mindre behållare än den i ett multrum men kräver ändå uppvärmning 

samtidigt som omrörning, manuell eller mekanisk för att fungera optimalt.  
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Torrtoaletter för latrinkompostering-urinsorterande, urinen skiljs från latrinen vilken 

torkar ut. Vatten måste sedan tillsättas vid latrinkomposteringen för att den biologiska 

nedbrytningen ska starta. Ej urinsorterande, Strömedel varvas med latrinen för att få bättre 

förutsättning för komposteringen.   

Sluten tank, toaletten är kopplad till en sluten tank där avfallet samlas upp för att sedan 

hämtas av kommunen. 

Urinsorterande vattentoalett, urin och fekalier spolas ner var för sig, urin leds ofta till en 

tank för lagring medan fekalier, spolvatten och toalettpapper ofta leds tillsammans med 

BDT-vatten via en slamskiljare till en reningsanläggning. 

 

3.8 Avloppslösningar 

Behandling av avloppsvatten måste anpassas efter lokala förutsättningar i form av areal, 

markytans lutning, jordarters sammansättning, avloppsvattnets sammansättning samt de 

krav på rening som är ställda inom området. Ett avloppssystem kan därför konstrueras på en 

rad olika sätt. Förbehandlingssteg, behandlingssteg och efterbehandlingssteg sätts ihop för 

en slutgiltig lösning. 

 

3.8.1 Förbehandling-slamavskiljning 

En förbehandlingsmetod där grövre partiklar som kan sätta igen efterföljande 

behandlingsdelar avskiljs via sedimentering (Naturvårdsverket 2006). De tyngre partiklarna 

bildar ett slamlager på bottnen medan de lättare partiklarna, fett och olja floterar och bildar 

flytslam. För att slamavskiljningen ska fungera måste partiklarna hinna få tillräckligt lång 

uppehållstid för att kunna flotera respektive sedimentera. Även tillräckligt stor volym och 

ändamålsenlig utformning av volymen är viktigt. Slamavskiljaren fungerar därmed som ett 

säkerhetssteg för den efterliggande anläggningen och har ingen nämnvärd rening utan 

förhindrar att den efterföljande anläggningen slammar igen (Fig. 1). 
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Figur 1. En slamavskiljare i form av trekammarbrunn (Naturvårdsverket 2008 B).  

 

3.8.2 Behandling av avloppsvatten  

Vanlig infiltration är en anläggning där spillvattnet släpps ut och renas i marken 

(Naturvårdsverket 2008 B). Viktigt är dock att vattnet är tillräckligt förbehandlat så att inte 

marken och fördelningslagret sätts igen. Reningen sker under långsam perkolation genom 

naturliga jordlager och diffus avledning till grundvattnet. Det bildas succesivt en biologiskt 

aktiv zon på infiltrationsdikets botten (översta markhorisonten), som tar hand om 

spillvattnets bakterier och organiska nedbrytningsprodukter. Det behandlade vattnet släpps 

senare ut till grundvattnet. Funktion och behandlingsresultat kan vara svåra att kontrollera 

på grund av praktiska svårigheter vid provtagning av utgående vatten. Om jorden på platsen 

är vittringsbenägen eller från början redan innehåller höga halter av silt och lera är 

infiltration inte lämplig. Det är inte ovanligt att dricksvattentäkter förorenas av 

infiltrationsanläggningar som ligger i områden med tunna jordlager om behandlingen inte 

fungerar tillfredställande (Fig. 2). 
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Figur 2. Princip för vanlig infiltration samt biohudens läge (Naturvårdsverket 2003). 

 

Grund infiltration. 

Anläggningen ligger nära eller delvis ovanför markytan för att få tillräckligt avstånd till berg 

eller grundvattenyta (Naturvårdsverket 2003). 

Förstärkt infiltration. 

En anläggning där infiltrationsytan blivit förstärkt av ett lager välgraderad sand, där sanden 

verkar som ett för-reningssteg (Naturvårdsverket 2003). Denna typ av anläggning används 

då den naturliga jorden är antingen för fin- eller grovkornig. En för finkornig jord har dålig 

infiltrationsförmåga medan en för grovkornig har dålig reningsförmåga.  

Upplyft infiltration. 

En anläggning som är upplyft ovan markytan och som via filtrering genom en sandbädd och 

perkolation genom naturliga jordarter renas (Naturvårdsverket 2003). 

 

3.8.3 Reaktiva fosforbäddar 

Ett fosforfilter renar avloppsvattnet från fosfor genom att ett material som har hög 

fosforbindningsförmåga adsorberar fosforn i avloppsvattnet (Naturvårdsverket 2008 B). Ett 

biologiskt behandlingssteg behövs dock för att kemisk inbindning av fosfor hämmas av 

organiskt material samt för att reducera BOD och smittämnen.  

Den typ av filter som har funnits längst fungerar genom att det biologiskt renade 

avloppsvattnet strömmar horisontellt i mättad strömning genom det fosforadsorberande 

materialet. Det fosforbindande materialet måste även ha god hydraulisk förmåga så att filtret 

inte sätter igen eller släpper igenom vattnet för fort, vilket försämrar reduktionseffekten.  
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3.8.4 Markbädd 

En anläggning i mark där spillvattnet behandlas precis som i en infiltrationsanläggning men 

vattnet behandlas i en anlagd sandbädd istället för i det naturliga jordlagret. Vattnet samlas 

upp i botten av sandbädden och avleds sedan till antingen yt- eller grundvatten, oftast 

ytvatten. Markbädd är ofta en lämplig lösning då den naturliga jorden innehåller för mycket 

lera och silt. Då avståndet till berg eller grundvattenytan är otillräckligt gäller det samma. 

Reningen sker i en begränsad jordvolym (sandbädden), därför måste sand med bra 

kornstorleksfördelning väljas för att reningen ska ske optimalt (Fig. 3). 

 

Figur 3. Principutformning av en markbädd. Infiltrationsytan är lika stor som markbäddssandens överyta 
(Naturvårdsverkt 2003). 

 

3.8.5 Minireningsverk 

Behandlingsmetoden i ett minireningsverk bygger på samma processer som i ett kommunalt 

reningsverk. För att avskilja partiklar används sedimentering, för kväve och organiskt 

material används biologisk behandling och för att få bort fosfor och små partiklar används 

kemikalier. Det finns tre typer av reningsverk, enbart biologisk behandling, enbart kemisk 

behandling och en som har både biologisk och kemisk behandling.  

Det finns idag många olika tillverkare med liknande tekniska lösningar (Naturvårdsverket 

2008B). De skiljer sig dock i storlek, kostnad, utseende och prestanda. Samtidigt har de 

kemiskfällning, pumpning och att luftning av den biologiska reningen sker automatiskt 

gemensamt. De är också prefabricerade vilket innebär att de är färdiga att 

levereras/installeras och att använda. Minireningsverken är ofta anpassade för ett 

normalhushåll (fem personer) men det finns även de som är dimensionerade för större 

hushåll. Ett problem med minireningsverken är att ju mindre de är ju ojämnare flöde och 

därmed varierande belastning av organiskt material, växtnäringsämnen och smittämnen.  
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Främst reduceras fosfor och organiskt material men även kväve i varierande grad. Om 

kväverening inte finns i anläggningen och det samtidigt är viktigt att sådan finns kan 

anläggningen kombineras med exempelvis urinsorterare. Hur smittämnen renas är dock 

osäkert varför efterbehandling ofta är rekommenderad (Fig. 4). 

 

Figur 4. Exempel på minireningsverk placerat inomhus (Naturvårdsverket 2008 B).  

 

3.8.6 Sprayfilter 

Vattnet sprids över filtermediet med hjälp av en spraydysa och kan liknas med en markbädd. 

Vattnet rinner långsamt genom filtermaterialet där det utsätts för kemiska, biologiska och 

fysikaliska processer. Ett sprayfilter kan belastas hårdare än en markbädd pga den effektiva 

spridning som finns. Detta innebär att anläggningen kan göras mycket mindre än en 

markbädd. 

 

3.8.7 Prefabricerade filter/filterboxar 

Tekniken liknar minireningsverk, skillnaden är att prefabricerade filter bygger på passiv 

rening (avloppsvattnet rinner med självfall genom anläggningen) och innehåller inga rörliga 

delar. Den biologiska behandlingen sker genom att vattnet rinner vertikalt genom ett 
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bärarmaterial där bakterier och svampar sköter behandlingen. Det finns prefabricerade filter 

för ett eller flera hushåll på marknaden, utformningen av dessa beror på fabrikat. Några har 

fosforrening genom en fosforfälla medan några enbart har biologisk rening.  

 

3.8.8 Kemisk fällning (direktfällning) 

Kemikalier doseras till ledningsnätet exempelvis i slamavskiljaren, under diskbänken eller i 

tvättstugan. Den fosfor som finns i avloppsvattnet reagerar med fällningskemikalien, fälls ut 

och sedimenterar i slamavskiljaren. En stor del av fosforn avskiljs därmed relativt enkelt. För 

att de bildade flockarna ska kunna sedimentera krävs en tillräckligt stor slamavskiljare. 

Själva teknikformen är utformad för att användas med en efterföljande biologisk behandling 

(Fig. 5). 

 

Figur 5. Installation i huset för kemiskfällning i slamavskiljare. På bilden ses kemikaliebehållare och styrenhet 
placerad under handfat i badrum (Naturvårdsverket2008 B). 

 

3.8.9 Mark/växtsystem 

Det finns flera olika typer av mark/växtsystem för behandling av avloppsvatten, vissa är 

vanligare medan andra är mindre vanliga. Behandlingen i växtsystemen försvåras av det kalla 

klimat som råder i Sverige. Andra problem är den stora areal systemen ofta kräver och 

smittspridning. Dock är systemen ofta lämpliga vid efterbehandling, se nedan.  
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Resorptionsanläggning. 

En anläggning som har en tät botten och är grunt förlagd i mark. Kvittblivningen av 

spillvatten sker genom upptag från växter och avdunstning. 

 

Rotzonsanläggning. 

En svagt sluttande bädd som är fylld med grus eller sand och bevuxen med vanligtvis vass 

eller liknande växlighet. Bädden har ett utflöde nere i den lägst liggande delen. Vattnet som 

ska behandlas tillförs på ytan eller just under ytan på den högst liggande delen. Bädden kan 

konstrueras så att vattnet passerar antingen vertikalt eller horisontellt. 

 

Bevattning.  

Ytor vanligtvis bevuxna med energiskog, ädellövträd eller andra buskar och träd bevattnas 

med avloppsvatten. En stor del av växtnäringsämnena i avloppsvattnet tas upp av växterna 

vilket innebär dels hög reduktion dels god återföring av näringsämnen.  

 

Bevuxna filteranläggningar. 

Fungerar i princip som markbäddar med skillnaden att de är bevuxna med vass. Vassens 

funktion är främst som isolering men även förbättrad nedbrytning genom att rötterna och 

rhizomerna ger större yta för mikroorganismerna att växa på. 

 

3.9 Efterbehandling  

Avsikten med efterbehandling av avloppsvatten är främst att ytterligare förbättra 

avskiljningen av kväve, smittämnen samt att minska risken för exponering av behandlat 

avloppsvatten genom att placera utsläppspunkten på en lämplig plats. Hur efterbehandlingen 

ska se ut bestäms utifrån recipientens status, platsens förutsättningar samt vilken behandling 

avloppsvattnet genomgått. 

 

3.9.1 Biofilterdike 

Det behandlade avloppsvattnet leds ut i ett öppet bevuxet dike. Växter med god 

upptagningsförmåga av vatten och växtnäringsämnen planteras i diket för att förbättra 

avskiljningen. Genom upptag i växterna, filtrering samt nedbrytning med hjälp av 

mikroorganismer. Vatten kan också försvinna genom evapotranspiration eller beroende på 

markens egenskaper infiltrera ner i jorden medan det passerar diket. 

 

3.9.2 Resorptionsdike 

Skillnaden från ett biofilterdike är att det behandlade vattnet leds genom ett perforerat rör i 

ett täckt dike. Varken djur eller människor kan därmed exponeras för avloppsvattnet förrän 

vid dikets utlopp.  
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3.9.2 Översilning 

Det behandlade avloppsvattnet rinner över en svagt sluttande gräsbevuxen yta för att senare 

samlas upp och ledas ut till en recipient. Naturliga biologiska, kemiska samt fysiska processer 

medverkar vid reningen av vattnet i och med att vattnet kommer i kontakt med jord, växter, 

mikroorganismer och insekter när det rinner över översilningsytan. 

3.9.3 Konstruerad våtmark 

Våtmark innebär här en grund bevuxen damm där vattnet behandlas genom växter, 

bakterier, svampar, alger och andra mikroorganismer tar upp växtnäringsämnen och bryter 

ned organiskt material.  

 

3.10 Geologi 

Vid val av avloppslösning är jordarternas sammansättning och topografi viktiga att 

undersöka (Naturvårdsverket 2008 A). Hur snabbt och i vilken riktning en förorening 

transporteras beror på jordarternas sammansättning och markytans lutning. För att 

förhindra spridning av patogena mikroorganismer och minimera tillförseln av organiskt 

material, fosfor och kväve krävs därför skyddsavstånd från utsläppskällan till exempelvis 

vattenledningar och dricksvattentäkter. 

3.10.1 Vertikalt skyddsavstånd 

Med vertikalt skyddsavstånd menas avståndet från infiltrationsytan ned till grundvattenytan. 

I det komplexa biologiska skikt som är beläget på ytan av ett bäddmaterial (biofilm) avskiljs 

den största delen av förorenande ämnen och oönskade mikroorganismer. Både genom 

fysiska/mekaniska och biologiska processer sker avskiljningen. I den omättade zonen kan 

även en liten del av de organiska ämnena avskiljas. En extra säkerhet som finns är den rening 

som kan ske under grundvattennivån. Ju större omättad zon det finns på en specifik plats 

desto bättre är reningen. Säkerhetsmarginalen mellan infiltrationsytan och den högsta 

grundvattenytan bör inte understiga 1 m någon del under året för att den mikrobiella 

avdödningen ska bli tillfredställande. I moränområden som bedömts vara 

inströmningsområden av SGU 2007 hade 85 % av stationerna vid något tillfälle haft mindre 

avstånd än 1 m till grundvattenytan (Naturvårdsverket 2008 A). Moränmark utgör 70 % av 

markytan i Sverige vilket innebär att ett vertikalt skyddsavstånd mellan infiltrationsytan och 

grundvattenytan sällan kan upprätthållas om inte förutsättningarna är väldigt gynnsamma.  

För att undvika risk för frysning är infiltrationsdjupet ofta minst 40 cm under markytan i 

befintliga anläggningar. Risken för frysskador på infiltrationsanläggningar ökar på de 

anläggningar som används sporadiskt under vinterhalvåret. 

Torksprickor är ett annat problem som kan uppstå vid sporadisk användning. Jordlagren 

torkar och sprickor bildas. Dessa sprickor kan leda till direktkontakt mellan avloppsvattnet 

och grundvattnet. Ju tunnare jordlagret är ju större risk att sprickorna bildas.  

I bäddmaterialet kan kanalbildning ske, vilket medför en för snabb transport av 

avloppsvattnet genom bäddmaterialet och därigenom försvåras eller hindras reningen. 

Kanaler bildas lättare i lerlager än i sandjordar.  
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3.10.2 Horisontellt skyddsavstånd  

Med horisontellt skyddsavstånd menas avståndet mellan föroreningsobjektet och 

skyddsobjektet, vilket kan vara en vattentäkt, badstrand eller liknande. Skyddsavståndet ska 

motsvara grundvattnets transportsträcka under minst 2-3 månader för att säkerställa att 

mikrobiella föroreningar inte sprids till vattentäkter och bör helst vara mer än 50 m. Hur 

stort skyddsavstånd som motsvarar 2-3 månaders uppehållstid är mycket svårt att förutse. 

De faktorer som främst påverkar grundvattnets transporthastighet i marken är 

grundvattenytans lutning och jordmaterialets kornstorlek (Naturvårdsverket 2008 A). 

”Helt säkra” skyddsavstånd är mycket svåra att sätta upp då de lokala mark- och 

terrängförhållandena kan variera kraftigt och dels är det omöjligt att i fråga om 

mikroorganismer diskutera i termerna reduktion/halt på samma sätt som för 

fysikaliska/kemiska variabler. En liten mängd bakterier/virus/parasiter kan i vissa fall ge 

upphov till sjukdom. Då markförutsättningarna inte medger tillräckligt skyddsavstånd ska 

man helst välja en teknisk lösning som inte har grundvatten som recipient.  

 

4. Metod 
Jag har tolkat lagstiftning, framförallt Miljöbalken med tillhörande förordningar och 

föreskrifter samt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten. Jag har studerat litteratur i form av rapporter, dokument och handböcker 

från naturvårdsverket. Men även granskat de bevarandeplaner för Natura 2000 områden 

samt den information om de naturreservat inom Arvidsjaurs kommun som finns på 

Länsstyrelsens hemsida. Jag har träffat Anders Vikström, skogsstyrelsen Arvidsjaur för att 

kunna ta del av specifik information angående de biotopskyddsområden som är belägna 

inom Arvidsjaur kommun. Kontakt togs också med Sara Elvendal på länsstyrelsen angående 

tillvägagångssätt i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) som är en databas innehållande 

Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Jag har granskat information 

(vattenkemisk status och näringsämnen) om ytvattenförekomster och vattenskyddsområdens 

status samt lokaliserat områdena i VISS Naturreservat enligt miljöbalken har även 

lokaliserats i VISS. Studerat och granskat kartor från Arvidsjaur kommun över badplatser där 

provtagning av vattenkvalitet förekommer.  Jag har tagit del av hur andra kommuner (Luleå, 

Alingsås) och län (Halland och Kronoberg/Blekinge) har bedömt områden som i nuläget 

omfattas av hög skyddsnivå. Bedömningsgrunder från Luleå skickades via mail efter 

förfrågan. Bedömningsgrunder från de andra kommunerna och länen skaffades efter sökning 

på internet 

Jag använde en karta över Arvidsjaur kommun genom Geosecma version 10.6.0 (GIS-

program). Denna karta omarbetades till presenterat resultat av min studie. Jag har studerat 

jordartskartor över vissa delar av Arvidsjaur kommun samt undersökt det geologiska 

material som fanns att tillgå på Sveriges geologiska undersöknings hemsida (www.sgu.se). 

Originalkartan för de kartor som finns i bilaga 1 hämtades från lantmäteriet. 

. 
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5. Resultat 
 

5.1 Förslag på skyddsvärda områden 

 

5.1.1 Ytvattenförekomster  

Hög skyddsnivå föreslås till de sjöar och vattendrag som inte uppnår god ytvattenstatus med 

avseende på näringsämnen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 2008:1. En skyddszon inom 

300m från strandlinjen föreslås. Detta för att kunna säkerställa ett lågt utsläpp av 

växtnäringsämnen samt uppnå EG direktivets (2000/60/EG) mål om god status i alla 

ytvattenförekomster till år 2015. De aktuella sjöar och vattendrag är; Järvträsket, 

Sandträsket, Östra ringlet, Västra ringlet, Sågbäcken, SE728273-165464 (Ej namngivet, 

utlopp från Ringlet) och Storbäcken (Fig 6). 

 

Figur 6. Översikt över sjöar och vattendrag inom Arvidsjaur kommun klassade till sämre status än god enligt 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för fosfor. Observera att markerade områden inte är exakt till utbredning 

utan visar var de ungefärligt är belägna. Bakgrundskarta hämtad från Geosecma v. 10.6.0. Omarbetad av 

författaren.  
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5.1.2 Badplatser 

Inom kommunen finns ingen badplats enligt badvattendirektivet, dock finns ett flertal 

offentliga badplatser där kommunen tar regelbundna vattenprover ur hälsoskyddssynpunkt. 

Dessa strandbad är belägna vid sjöarna, Järvträsket, Suddesjaure, Moskoselet, Tvättjärnen 

(Camp Gielas) och Laukersjön. Hög skyddsnivå på en radie av 100 m ifrån badplatserna 

föreslås av hälsoskyddsskäl för att säkerställa tillräcklig rening av avloppsvattnet och därmed 

undvika spridning av patogena mikroorganismer till badvattnet (Fig. 7). 

 

Figur 7. Översikt över Badplatser inom Arvidsjaur kommun vilka föreslås hög skyddsnivå. Observera att 

markerade områden inte är exakt till utbredning utan visar var de ungefärligt är belägna.  

 

5.1.3 Natura 2000 områden 

Byskeälven, Piteälven och Åbyälven inklusive deras biflöden är skyddade genom 

habitatdirektivet. Byskeälven samt Åbyälven är även skyddade genom fiskvattendirektivet. I 

bevarandeplanerna klassas utsläpp av näringsämnen som ett hot mot både naturtyper och 

arter som finns i områdena t.ex. oligo-mesotrofa och dystrofa sjöar och småvatten samt 
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flodpärlmussla, lax och utter. Hög skyddsnivå föreslås 300 m omkring huvudfårorna samt 

biflödena. 

Lamburträsk är skyddat genom fågeldirektivet, enligt bevarandeplanen för området klassas 

utsläpp och föroreningar av den art som kan försämra vattenkvaliteten som ett hot mot 

flertalet fågelarter som finns i området. 

Inom Nilasjåkk och Reivo som är skyddade genom habitatdirektivet finns naturtyper 

exempelvis aapamyrar och dystrofa sjöar och småvatten som enligt bevarandeplanerna direkt 

hotas av punktutsläpp från avlopp samt spridning av gödningsämnen. Dessutom ingår i 

områdena sjöar och/eller biflöden som tillhör Piteälven men är utpekade inom respektive 

områden istället.  

Inom Fettjärn, Gallejaur, Kimtatjåkka samt Stinttjärn som är skyddade genom 

habitatdirektivet ingår öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr samt 

gungflyn i vilka spridning av närsalter enligt bevarandeplanerna kan ge drastiska 

förändringar på bland annat vegetationens artsammansättning.   

Inom Hedvallen, Jan-Svensamössan, Nimtek, Pellobäcken och Vittjåk-Akkanålke som 

skyddas av habitatdirektivet finns naturtyper exempelvis oligo-mesotrofa sjöar med 

strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder samt aapamyrar som 

enligt bevarandeplanerna direkt hotas av punktutsläpp från exempelvis enskilda avlopp (Fig. 

8). 
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Figur 8. Översikt över Natura 2000-områden inom Arvidsjaur kommun vilka föreslås hög skyddsnivå. Observera 

att markerade områden inte är exakt till utbredning utan visar var de ungefärligt är belägna. Bakgrundskarta 

hämtad från Geosecma v. 10.6.0. Omarbetad av författaren.  
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5.1.4 Vattenskyddsområden  

Alla vattenskyddsområden inom kommunen föreslås hög skyddsnivå av hälsoskyddsskäl, 

både inom den primära såväl som den sekundära skyddszonen för att säkerställa god kvalitet 

på dricksvattnet. Notera att hög skyddsnivå omkring enskilda vattentäkter även kan vara 

motiverat (Fig. 9). 

 

 

 

Figur 9. Översikt över vattenskyddsområden inom Arvidsjaur kommun vilka föreslås hög skyddsnivå. Observera 

att markerade områden inte är exakt till utbredning utan visar var de ungefärligt är belägna. Bakgrundskarta 

hämtad från Geosecma v. 10.6.0. Omarbetad av författaren.  
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6. Diskussion 
Enskilda vattentäkter, speciellt de som försörjer fler än ett hushåll skulle kunna omfattas av 

hög skyddsnivå trots att de inte klassas som vattenskyddsområde. Risken att avloppsvatten 

skulle förorena dricksvattnet är trots allt lika stor om än inte lika många personer skulle 

drabbas vid en eventuell förorening. De geologiska förhållandena kan även göra så att det är 

direkt olämpligt att anlägga en ny avloppsanläggning för att undvika en förorening av 

omkringliggande vattentäkter.  

Vissa naturreservat samt eventuellt ett biotopskyddsområde skulle kunna föreslås hög 

skyddsnivå. De naturreservat som studerades extra innehöll bl.a. myrområden och andra 

vattenförekomster vilket även biotopskyddsområdet gjorde. De skulle därför kunna omfattas 

men informationen om det var just de naturtyperna som skyddades var otillräcklig varför 

områdena uteslöts.  

Både Storbäcken och den namnlösa bäcken intill Östra- och Västra ringlet har med stor 

sannolikhet påverkats av kommunalt avloppsreningsvatten vilket kan försvåra att god status 

på dessa vattendrag uppnås innan år 2015. Eventuellt kan ytterligare rening krävas här för att 

uppnå målet. 

I natura 2000 områdena Byskeälven Piteälven samt Åbyälven ingår förutom huvudfåran 

även deras biflöden. Som visas på kartorna i bilaga 1 blir det sammanlagt väldigt stora arealer 

som därmed föreslagits hög skyddsnivå. Beroende på vad som beslutas av kommunen 

angående dessa områden kan det innebära att de allra flesta ytvattenförekomster kommer att 

skyddas. Frågan blir då om man inte bör utgå från hög skyddsnivå direkt runt alla sjöar och 

vattendrag, då merparten skulle vara skyddade.  

De skyddsavstånd som är föreslagna till de eutrofierade sjöar och vattendrag, natura 2000-

områdena Åbyälven, Byskeälven och Piteälven samt badplatserna är föreslagna utifrån vilka 

avstånd andra kommuner har för liknade skyddsområden. Huruvida de är för långa eller för 

korta är svårt att säga, men huvudsaken är att säkerställa ett sådant avstånd att i detta fall 

vattenförekomsterna inte påverkas negativt av utsläppen. Det borde dock lösa sig i och med 

den prövning som ska ske vid varje ny avloppsanläggning som planeras.  

Kartorna som är framtagna kunde haft annan skala så att de hade blivit mer noggranna och 

därmed mer lättöverskådliga. I de aktuella kartorna blev inte områdena exakt utritade vilket 

var planen.  

Den sammanlagda belastningen på ytvatten kan inom vissa områden i kommunen bli hög på 

grund av ett högt antal utsläppskällor. Dessa områden som på förhand av den anledningen 

var intressanta kunde inte undersökas då det inte fanns någon karta över befintliga enskilda 

avloppsanläggningar i kommunen.  

Valet av tekniklösning för en enskild avloppsanläggning är komplex. Tekniklösningarna 

passar bättre eller sämre under vissa förhållanden vilket gör att det blir svårt att generalisera 

utan lösningen måste väljas utifrån specifika förutsättningar. De faktorer som spelar in är 

mängden avloppsvatten, platsens känslighet med avseende på t.ex. näringsämnen och 

smittskydd, topografi, markegenskaper och marktillgång, men även ekonomiska och 

juridiska förhållanden spelar in.  
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Viktigt att poängtera är att de rådande förhållandena inom ett område klassat som hög 

skyddsnivå kan skilja sig både i det enskilda fallet liksom i det aktuella området. Det innebär 

att även om en anläggning är belägen eller avses inrättas inom ett område med hög 

skyddsnivå så är det ingen garanti för att hög skyddsnivå automatiskt ska gälla. Det samma 

gäller ett omvänt scenario där ett enskilt avlopp kan omfattas av kraven för hög skyddsnivå 

trots att det skulle vara placerat utanför området med hög skyddsnivå. Det viktigaste är 

således att istället undersöka i vilken mån skyddsintresset är i behov av särskilda 

försiktighetsmått.  

Det som Arvidsjaur kommun kan tänka på vid fortsatt klassning av områden med hög 

skyddsnivå är att undersöka vilka eventuella enskilda vattentäkter, naturreservat samt 

områden som av geologiska förhållanden (främst mäktighet på jordlager) kan vara aktuella. 

Även översiktsplan och detaljplan kan granskas för att komma fram till ytterligare områden. 

Recipienter som hotas av en hög sammanlagd påverkan genom exempelvis områden där 

fritidsbebyggelse omvandlas till permanentbostäder behöver undersökas utifrån både 

smittrisk och miljöskydd då fritidshus ofta ligger utmed vattenområden där även badplatser 

är belägna. 

En annan kart-lösning borde även tas fram vid fortsatt arbete. För att få en tydligare karta 

kan förslagsvis en vit bakgrund väljas där endast ytvattenförekomster, orter samt vägar ingår. 

Denna lösning används av flertalet kommuner i dagsläget. 
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Bilaga 1 
 

 
 
Figur 1. Översikt över Byskeälvs vattensystem med huvudfåra samt biflöden. . Copyright lantmäteriet medgivande 
I 2011/0098. Omarbetad av författaren. 
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Figur 2. Översikt över Åbyälvs vattensystem med huvudfåra samt biflöden. . Copyright lantmäteriet medgivande I 
2011/0098. Omarbetad av författaren. 
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Figur 3. Översikt över Piteälvs nedre vattensystem med huvudfåra samt biflöden. Copyright lantmäteriet 
medgivande I 2011/0098. Omarbetad av författaren. 
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Figur 4. Översikt över Piteälvs övre vattensystem med huvudfåra samt biflöden. Copyright lantmäteriet 

medgivande I 2011/0098. Omarbetad av författaren. 

 


