
Vad säger lagen?
”Om en fastighet inte är ansluten till avloppsnätet och det 
för den verksamhet som bedrivs där inte behövs miljötill-
stånd, ska avloppsvattnet avledas och behandlas så att de 
inte uppstår risk för förorening av miljön.”
         

• Fastighetsägaren ser till att det finns ett för behandling 
av hushållsavloppsvatten lämpligt system, som uppfyller 
reningskravet.

• Reningskravet gäller tre näringsämnen som orsakar 
övergödning av vattendrag och meningen är att mini-
mera förorening av närmiljön (bild). Kommuner kan ha 
striktare bestämmelser. 

• Ifall reningskravet inte uppfylls, sätts systemet i skick

 − på grundvatten- och strandområden (100 m från 
strandlinjen) senast 31.10.2019.

 − På övriga områden, när man utför renovering gällande vat-
tensystemet eller annan större reparation som kräver lov 

 − Genast vid nybyggnation.

• Reningskravet berör inte:

 − Fastigheter som inte har en vattenklosett och det 
används ringa mängder tvättvatten (bl.a. sommar-
stugor med inburet vatten samt gårdsbastun): små 
mängder avloppsvatten kan avledas i marken utan 
särskild behandling.

 − Fastbosatta fastigheter vars innehavare har 9.3.2011 
fyllt 68 år (den sk. åldersundantaget).
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Största delen av såväl näringsämnen som bakterier finns i av-
föring och urin. Det som återstår att renas från tvättvattnen 
är fosfor och organiska ämnen som förbrukar syre i vattnet. 
Genom att använda torrtoalett, kan toalettavfallets närings-
ämnen efter komposteringen utnyttjas som gödsel på den 
egna gården. En ändamålsenlig kompostering tar också kål 
på bakterierna i avföringen.

I ett separerande system kan även en snålspolande toa lett 
användas och avloppsvattnet kan ledas till kompostbehål-
lare eller sluten tank. Tömningsintervallen för ett komposte-
rande system med stor behållare kan vara till och med 10 år! 
Tömningsintervallet för en sluten tank minskas med en tion-
del jämfört med en vanlig vattentoalett.

Det lönar sig att separera toalett- och tvättvattnen
Hur belastningen av hushållets avloppsvatten bildas

Avföringsbakterier Kväve  Fosfor Total syre-  
   förbrukning *
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*I den totala syreförbrukningen har, förutom organiska ämnen, räknats med syreför-
brukande verkan av reducerade kväveföreningar, vilken är 4,57 g O2 / 1 g NH4-N.

Med ett tvårörssystem är alla behand-
lingsalternativ möjliga. Med separata 
behandlingssystem för tvätt- och toalett-
vatten försäkras den bästa reningen. 

Den som bor i glesbygden ansvarar själv om vat-
tenförsörjning och behandling av avloppsvatten 
på sin fastighet. Med en välskött avloppsvatten-
hantering minimeras riskerna för förorening av 

hushållsvattenbrunnar, grundvatten och närvatt-
nen samt förbättrar närmiljöns kvalitet.

Reningskraven uppnås lättast med att behandla 
tvättvattnen och toalettvatten separat.
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AVLOPPSVATTENGUIDE
I avloppsvatten finns alla ämnen som vi 

sköljer ner i avloppet. Dessa ämnen utgör en 
risk för miljöförorening. Närområden till vat-
tendrag och grundvattenområden är särkild 
känsliga för avloppsvattenbelastningen. Fast-
igheterna med egen hushållsvattenbrunn har 
också en risk för förorening av dricksvatten. 
Vid sidan av reningseffekten är positionen av 
avloppsvattensystemet och hushållsvatten-
brunnen på tomten viktiga faktorer när man 
vill minska på risken. 

Avloppsvatten belastar miljön
I vårt vardagliga liv använder vi många 

olika kemiska produkter, av vilka en del har 
skadliga miljö- och hälsoeffekter. Avlopps-
vattenreningssystemens förmåga att rena 
dessa ämnen är dåliga. Det bästa sättet att 
minska mängden kemikalier som hamnar ut 
i miljön är att undvika en onödig använd-
ning av kemikalier och kassera överblivna 
produkter på ett rätt sätt. Satsa på närmil-
jöns trivsel och höj på värdet av din fastighet 
genom att rena avloppsvatten!

Följande dokument skall finnas på 
fastigheten gällande avloppsvatten-
systemet
• Beskrivning av systemet

• Systemets bruks- och underhållsanvisningar

• Bruksdagbok (rekommendation)

Hur skall man gå tillväga?
1. Ta reda på om det finns en möjlighet att ansluta sig till kommunalteknik.
2. Ta reda på om det är möjligt att ha ett kombinerat system med grannen.
3. Kontakta en avloppsvattenplanerare och ansök om tillstånd från kom-

munen.
4. Sätt systemet i skick och ta hand om dess funktionsduklighet!

RENING

P Fosfor

N
Kväve

P
N

BOD

Bild: 80 % av organiska, syreförbrukande ämnen, 70 % av fosfor och 
30 % av kväve skall reduceras från avloppsvattnen.

Avloppsvatten innehåller Skadliga effekten

Näringsämnen Övergödning och syreförbrukning

Organiska ämnen Syreförbrukning

Tarmbakterier Smittorisk, hygieniska men

Kemikalier Många oförutsägbara men är möjliga

Grafisk planering: © Avite.fi/Katja Ranta
Pärmbilder: vastavalo.fi
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Behandlingen av toalett- och tvättvatten i samma system

Torrtoalett
• I en helt vattenfri toalett komposteras avföringen till mull. I denna lösning måste 

man se till att toalettavfallet efterkomposteras på ändamålsenligt sätt.

• Lakvattnet eller den separerade urinen samlas upp i en sluten tank eller leds till en 
anläggning för fortsatt behandling som har byggts för ändamålet. De närings-
rika vätskorna kan användas som gödsel på den egna tomten eller för att väcka 
lövkomposten efter att de lagrats.

Snålspolande toaletter
• Toaletterna använder endast ca 0,5 liter vatten för sköljning-

en. Avföringen kan förflyttas till tanken med undertryck.

• Avföringen och urinen kan ledas antingen till en kompost med 
stor behållare eller lagras i en sluten tank. Då minskar behovet 
att tömma tanken till en tiondel jämfört med en vanlig vatt-
enklosett.

En traditionell WC
• En traditionell WC använder cirka 5 liter vatten för spolningen.

• WC-vattnen leds till en sluten tank, som måste tömmas en-
ligt behov och föras till reningsverk eller annan ändamål-
senlig behandling.

Markbehandling
• Med markbehandling avses infiltrering i marken och 

markbädd.

• I markbehandlingen renas avloppsvattnet 
genom filtering i endera naturlig jordmån 
eller genom anlagda infiltrationslager.

• Markbehandlingen av alla avloppsvatten 
kräver en 3-delad slamavskiljare eller en 
slamavskiljare som fungerar på motsvaran-
de sätt som förbehandling. 

• Slamavskiljarna har i uppgift att hindra fast substans 
och fetter från att täppa till anläggningen.

• Slamavskiljarna måste tömmas minst 2 gånger per år för 
att försäkra en god funktion av markbehandlingen samt en 
lång brukningstid.

• Fosforreduktionsförmågan i markbehandlingen försäm-
ras med tiden, men behandlingssystemet kan komplet-
teras med filtreringsmaterial eller fällningskemikalier 
som effektiviserar fosforreduktionen. I planerings-
skedet skall man vara beredd på en effektiverad 
fosforreduktion enligt kommunens bestämmelser och 
rekommendationer.

Avloppsvattenguide: www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten

Den enskilda fastighetens alternativ för behandling av avloppsvatten

Avloppssystem som separerar toalett- och tvättvattnen

Behandlingen av tvättvattnen
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Behandlingen av normala tvättvattenmängder

De ringa tvättvattenmängderna från gårdsbastun 
och sommarstugor, kan ledas kontrollerat ut i jord-
månen utan särskild behandling. 

Reningsverk
• I ett reningsverk sker reningen av avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

• Det kräver mindre utrymme och schaktering än markbehandling.

• Ett reningsverk är känsligt för störningar (elavbrott, kemikalieinmatning, det inkom-
mande vattnets kvalitet och mängd).

• Det kräver daglig uppföljning av funktionen och tål inte långa avbrott i an-
vändningen.

• Det kräver omsorgsfull och regelbunden service, såsom kemikalietillsats 
och avlägsnande av överskottsslam flera gånger om året. 

• Tekniska delar, såsom pumpar, kräver årligen och vid behov oftare service 
av en yrkeskunnig. 

• Gör, vid behov, ett serviceavtal.

• Satsreningsverkets utsläppsplats skall planeras med noggrannhet, ef-
tersom det på en gång släpps ut stora mängder avloppsvatten från 
reningsverket.

konstruktionsbild av 
en slamavskiljare

Genom yrkeskunnig planering blir ett för fastigheten 
lämpligt och fungerande system möjligt. Att ta rätta 
beslut i planeringsskedet kan spara på kostnaderna.

• Tvättvattnens behandlingssystem är ofta enklare och på lång sikt 
förmånligare lösningar än system ämnade för allt avloppsvatten.

• Tvättvattnen leds via en 2-delad slamavskiljare till behandling i mark-
bädd (A), i infiltrationsanläggning (B) eller i gråvattenfilter (C).

• Toalettvatten får inte ledas till systemet.

Toalettalternativ för ett separerande system
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