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)

Riktlinjer antagna av Miljö- och byggnadsnämnden
MBN §14 2014

Riktlinjer för hög- och normal skyddsnivå vid anläggande
av enskilda avlopp
Förslag till beslut
Riktlinjer för områden där hög skyddsnivå ska gälla vid anläggande av enskilt
avlopp upp till 200 pe (personekvivalenter) antas.
Sammanfattning
Hög skyddsnivå bör gälla vid särskilt känsliga områden. Både miljö- och
hälsoskyddsaspekter ser olika ut beroende på vattnets känslighet för belastning,
avstånd till vattnet, vattnets användningsområde och naturvärden. Kraven på
högre reningsgrad kommer huvudsak att krävas vid nyanläggningar och inte
vid redan etablerade avloppsanläggningar.
Utredning/bedömning
Följande områden i Sunne kommun ska generellt bedömas så att hög
skyddsnivå gäller vid anläggande av enskilt avlopp upp till 200 pe:







Inom Sunne kommuns fastställda skyddsområden för dricksvatten.
Om anläggningen är belägen inom något av de områden som är
utpekade i Länsstyrelsens rapport 2011:15 – Enskilda avlopp,
Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering.
Inom 50 m från strandlinjen till sjön Visten (Forshagas vattentäkt), eller
inom 50 m från en bäck som mynnar i sjön Visten i de fall
anläggningens utlopp är belägen inom vattentäktens skyddsområde.
Inom 50 m från strandlinjen till ett vatten med höga naturvärden, där
naturvärdet är känsligt för ökade närsalthalter.
Nära en badplats
Hög skyddsnivå är aktuellt att överväga om anläggningens utlopp är
placerat inom 50 m från sjö eller vattendrag (Huvudvattendraget eller
en vattenförande bäck som mynnar i huvudvattendraget).

I dessa områden gäller generellt att hög skyddsnivå är sannolik om utloppet
(från 1 hushåll) mynnar omedelbart intill eller direkt i sjön/vattendraget. På
längre avstånd, upp till 100 meter, är hög skyddsnivå sannolik om området har
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tätare bebyggelse, har ett högre bebyggelsetryck eller om markens förutsättning
är begränsad så att närings- och/eller smittämnena inte tas omhand av
kringliggande omgivning optimalt. Detta gäller också om ansökan avser
utsläpp från flera hushåll.
Hög skyddsnivå kan i enstaka fall bli aktuell även i andra områden, om
lokaliseringen bedöms kunna påverka ett skyddsintresse negativt.
Ett åtgärdsprogram beslutades 2009 i Västerhavets distrikt. Programmet riktas
till myndigheter och kommuner och innehåller en rad åtgärder av mer
övergripande karaktär. Rörande enskilda avlopp finns en punkt som riktar sig
till alla kommuner:
”33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för
enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår,
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.” (Enskilda
avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i
Värmlands län)
I och med hög skyddsnivå kommer en mer avancerad reningsteknik att krävas
av fastighetsägaren. Dessa är i dagsläget i regel dyrare att installera än en
anläggning som ska klara normal skyddsnivå.
I övriga delar av Sunne kommun gäller normal skyddsnivå.

Underlag
Utdrag ur ”Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och
inventering i Värmlands län”
Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (NFS2006:7)
Tjänsteskrivelse 2014-02-05

