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Förord

Till Internetpublicering av delar av Naturvårdsverkets allmänna råd 

87:6, Små Avloppsanläggningar (ej längre gällande som allmänt råd). 

Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6, Små avloppsanläggningar - Hushållsspillvatten från 

högst 5 hushåll (AR 87:6), gavs ut 1987. Sedan dess har mycket hänt både i fråga om teknikut-
veckling och inom miljörätt. Riktlinjerna i AR 87:6 gäller huvudsakligen utformningen av 
konventionella infiltrationsanläggningar och markbäddar. Eftersom möjliga tekniklösningar är 
betydligt fler än så, väljer Naturvårdsverket att dra in dessa råd, men väsentliga delar av det 
tekniska innehållet tillgängliggörs istället i denna publikation. Naturvårdsverket avser att ta 
fram ett nytt allmänt råd gällande små avloppsanläggningar. Det nya rådet kommer att baseras 
på miljöbalkens hänsynsregler i andra kapitlet. Det är kommunen som ansvarar för tillsynen 
över hälsoskyddet inom kommunen.  

Miljöbalken

Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft. I samband med detta upphävdes bland andra de 
gamla hälsoskydds- och miljöskyddslagarna. Miljöbalkens portalparagraf säger i korthet att 
balken syftar till att främja en hållbar utveckling och att reglerna i balken ska tillämpas så att 
detta syfte uppnås.  

Allmänna och särskilda hänsynsregler 

I 2 kap. miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som gäller för alla som bedriver, avser att 
bedriva eller har bedrivit en verksamhet. Dessa regler gäller också för alla som vidtar eller avser 
att vidta någon åtgärd som kan vara av betydelse för människors hälsa eller miljön. Ägaren av 
en fastighet med enskilt avlopp är en verksamhetsutövare i balkens mening. Vid tillstånds-
prövning ligger hänsynsreglerna till grund för att bedöma om tillstånd skall ges och under vilka 
villkor en verksamhet får bedrivas. Hänsynsreglerna tillämpas även i tillsynsärenden. 

De allmänna hänsynsreglerna ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och 
människors hälsa som en verksamhet kan tänkas orsaka. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
ska vidtas för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsprincipen 
ska tillämpas. Vidare finns bestämmelser om hur en verksamhet skall lokaliseras och krav på att 
man hushållar med resurser, strävar efter att sluta kretslopp samt att man vid val av produkter 
väljer den produkt som orsakar minst skada på miljön. Det är verksamhetsutövaren som är 
skyldig att kunna visa att bestämmelserna iakttas (omvänd bevisbörda). De krav som nämnts 
gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 

Det finns en särskild hänsynsregel när det gäller avloppsvatten i 9 kap. 7 § miljöbalken. Den 
säger att avloppsvatten ska avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppkommer. 

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Enligt 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) måste 
ett utsläpp från vattentoalett eller tätbebyggelse föregås av längre gående rening än slamavskilj-
ning om utsläppet sker till vattenområde. Vattenområde definieras i 11 kap. 4 § Miljöbalken. 
13-16 §§ FMH reglerar frågor om tillstånds- och anmälningsplikt. 
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Teknikutveckling 

Kretsloppskrav och utveckling av naturnära tekniker har gjort att enbart en beskrivning av 
infiltrationsanläggningar och markbäddar, som i AR 87:6, inte ger en tillräcklig redogörelse för 
möjliga avloppslösningar. Denna publikation ger hjälp vid dimensionering av slamavskiljare 
samt utformning av en konventionell infiltrationsanläggning eller markbädd, men innan man 
väljer metod bör man vara medveten om att dessa inte är de enda lösningar som finns. Som 
exempel kan urinsorterande system, klosettvattensystem eller torra system underlätta krets-
loppslösningar. Minireningsverk, kompletterande kemfällning eller fosforabsorberande filter 
kan öka avskiljningen av framförallt fosfor. Rotzonsanläggningar eller våtmarkslösningar kan 
både öka avskiljningen av näringsämnen eller fungera som ett polersteg till befintliga anlägg-
ningar. 

Ytterligare information 

I Naturvårdsverkets rapport nr 5224 (2002) Robusta uthålliga små avloppssystem – 

en kunskapssammanställning jämförs ett antal systemlösningar med avseende på miljöanpass-
ning och hållbarhet, ekonomi samt användarvänlighet. 

En liknande sammanställning genomfördes av Formas (2002), Småskalig avloppsrening –  

en exempelsamling, ISBN 91-540-5869-4.

Vart vänder man sig när man behöver hjälp? 

Frågor av administrativ natur t.ex.: 
- Hur en ansökan/anmälan skall utformas 
- Vilka krav som gäller i olika områden 

Besvaras av kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning. 

Frågor av byggnadsteknisk natur t.ex. 
- Tekniska lösningar 
- Upprättande av förslag 
- Byggkontroll 
- Markundersökningar 
- Grundvattenundersökningar 

Anlita t.ex. konsulter, tillverkare eller företag med motsvarande kompetens inom bransch-
området. 

Stockholm i oktober 2003 
För Naturvårdsverket 
KERSTIN CEDERLÖF

Direktör, miljörättsavdelningen
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