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De viktigaste avloppsreglerna
Lagstiftningen som rör avloppsvatten är omfattande. Här ger vi dig hjälp att
hitta var olika regler finns.
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Att släppa ut avloppsvatten och sprida avloppsslam på mark, definieras enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet. Man är därigenom skyldig att
följa bestämmelserna i miljöbalken samt de förordningar, föreskrifter och
andra beslut som har fattats med stöd av balken. Den EG-lagstiftning som
finns på området är införd i svensk lagstiftning.

EG-direktiv
EG:s avloppsdirektiv, Rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse kräver att avloppsvatten skall genomgå minst sekundär rening, det vill säga i normalfallet biologisk rening, och anger dessutom minimikrav för kvaliteten hos det renade vattnet. Direktivet är infört i
svensk lagstiftning genom Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:7 med
ändring SNFS 1998:7, NFS 2004:7 och NFS 2006:13.

Allmänna och särskilda hänsynsregler i miljöbalken
I kapitel två i miljöbalken anges de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Huvudmannen för en avloppsanläggning är en verksamhetsutövare i balkens mening. De allmänna hänsynsreglerna ställer bland annat krav på att man ska känna till de risker för miljön
och människors hälsa som en verksamhet kan tänkas orsaka, att man vidtar
de skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är orimliga för att
undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön, att man för verksamhetens lokalisering väljer den lämpligaste platsen, att man hushållar med
resurser och strävar efter att sluta kretslopp samt att man vid val av produkter väljer den som orsakar minst skada på miljön. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att kunna visa att bestämmelserna iakttas (omvänd bevisbörda).
Det finns dessutom en särskild hänsynsregel när det gäller avloppsvatten i 9
kapitlet 7 § miljöbalken. Den säger att avloppsvatten ska avledas och renas
så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Lag om allmänna vattentjänster
Lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster trädde i kraft den 1/1
2007 och ersätter den gamla VA-lagen från 1970. Kommunen ansvarar för
att tillhandahålla allmänna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön, behöver ordnas i ett större sammanhang. Med
större sammanhang menas ungefär 20-30 fastigheter, men det kan även avse
enstaka fastigheter i nära samband med ett verksamhetsområde. Kommunens ansvar knyts till ägandet av anläggningarna. En kommunal huvudman
får sköta driften av VA-anläggningar i andra kommuner.
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En fastighetsägare får inte tillföra avloppet något som kan skada ledningsnätet eller anläggningens funktion eller medföra att verksamhetsutövaren får
svårt att uppfylla de krav som ställs på anläggningen. Detta kan innebära att
avloppsvatten från industri måste förbehandlas på plats innan avledning till
reningsverk. Länsstyrelsen har tillsynen över att kommunen fullgör sina
skyldigheter.

Förordningar
I följande förordningar är kopplingen till avloppshantering särskilt tydlig:
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Miljöprövningsförordning
(2013:251

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

Innehåller bland annat bestämmelser
som utsläpp av avloppsvatten.
Reglerar bland annat anmälnings- och
tillståndsplikt. Se nedan.
Avloppsanläggningar för > 2000 personekvivalenter (pe) ska alltid antas
medföra betydande miljöpåverkan
Gäller bland annat för den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9:e kapitlet miljöbalken

Tillstånd och anmälan enligt Miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälnings- och tillståndsplikt regleras av Miljöprövningsförordningen
(2013:251).
28 kap. 1 § (90.10), B Avloppsanläggning med en anslutning av fler
än 2000 personer och som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar er än 2 000
personekvivalenter.

Tillstånd söks hos Länsstyrelsen
(Miljöprövningsdelegationen)

28 kap. 2 § (90.20), C Avloppsanläggning som är dimensionerad mer
än 200 personekvivalenter, och om
verksamheten

Anmälan görs till kommunens miljönämnd
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Naturvårdsverkets föreskrifter
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2006:9) om miljörapport

Gäller avloppsreningsverk > 2000 pe.
Anger vad som ska rapporteras i grunddel och textdel. För avloppsreningsverk
≥ 100 000 pe anges även vad som ska
rapporteras i emissionsdeklarationen.
Miljörapporten ska lämnas in via
Svenska Miljörapporterings Portalen
(SMP).

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter

Gäller bland annat verksamhet som är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
9 kapitlet 6 § miljöbalken. Det vill säga
avloppsreningsverk > 200 pe.

Kungörelse (SNFS 1994:7) med föreFöreskriften baseras på EG-direktiv
skrifter om rening av avloppsvatten från 91/271/EEG och gäller uppsamling av
tätbebyggelse
avloppsvatten i ledningsnät, utformning
och drift av avloppsreningsverk, industrianslutningar, slamhantering,
egenkontroll med mera. De innehåller
också gräns- eller riktvärden för utsläpp
av BOD7, CODCr, och i vissa fall totalkväve. Avloppsreningsverk >2 000
pe omfattas av föreskriften.
Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1990:14) om kontroll av utsläpp
till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse

Dessa föreskrifter anger miniminivån
för utsläppskontrollen (flödesmätning,
provtagning, analyser och övervakning
av bräddningar) vid avloppsanläggningar vars tillståndsgivna eller dimensionerade anslutning överstiger 200
personer eller personekvivalenter (baserad på 70 g BOD7/p,d). Kontrollen
gäller både bräddningar och utsläpp av
behandlat vatten. Bräddningar på ledningsnätet ska kontrolleras om ledningarna går till en avloppsanläggning på
>500 pe. Föreskrifterna omfattar inte
kontroll av infiltrationsanläggningar
och markbäddar.
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Länkar till lagstiftningen
EG-direktiv
•

Rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (pdf 78 kB)

Lagar
•

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)

•

Miljöbalken (1998:808)

Förordningar
•

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

•

Miljöprövningsförordning (2013:251)

•

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

•

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

Föreskrifter
•

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter

•

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

•

Kungörelse (SNFS 1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten
från tätbebyggelse

•

Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:14) om kontroll av utsläpp till
vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse
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