
ÖÖvergvergöödning okdning okäänt bland syndarent bland syndare



En livsstilsfrEn livsstilsfrååga!!ga!!
HHöög standard = hg standard = höög vattenfg vattenföörbrukningrbrukning

WC = spWC = späär pr påå öövergvergöödningendningen

FFåå ggöör avkall pr avkall påå boendemiljboendemiljöön fn föör miljr miljöönn



AdelsmAdelsmäärke och akilleshrke och akilleshääll
35 35 –– 100 000 boende/bes100 000 boende/besöökandekande

Kapacitetsproblem i naturmiljKapacitetsproblem i naturmiljöönn

20 000 enskilda va20 000 enskilda va--llöösningarsningar

15 000 fritidshus15 000 fritidshus

300 mil str300 mil sträändernder

10 000 10 000 ööarar



UtmaningarUtmaningar
15 nationella milj15 nationella miljöökvalitetsmkvalitetsmååll
•• Grundvatten av god kvalitetGrundvatten av god kvalitet
•• Ingen Ingen öövergvergöödningdning
•• Levande sjLevande sjööar och vattendragar och vattendrag
•• Hav i balans samt levande kust och skHav i balans samt levande kust och skäärgrgåårdrd

10 lokala milj10 lokala miljöömmååll
•• HushHushåålla med grundvattenlla med grundvatten
•• Kretsloppsanpassa avloppslKretsloppsanpassa avloppslöösningarsningar



Allt vanligare fenomen, menAllt vanligare fenomen, men……



Vanlig synVanlig syn



Vanlig synVanlig syn





FFöördel kommunalt!!rdel kommunalt!!

Enskild anlEnskild anlääggning    0ggning    0--50% N     7050% N     70--90% P90% P

Kommunalt verkKommunalt verk 75% N75% N 98% P98% P



Skillnad i reduktionSkillnad i reduktion
KvKväävereduktion 3,1vereduktion 3,1--1,2= 1,9kg/pers o 1,2= 1,9kg/pers o åår r 
AlltsAlltsåå 60 %60 % bbäättre i kommunal anlttre i kommunal anlääggningggning

Fosforreduktion 0,25Fosforreduktion 0,25--0,03= 0,22kg/pers o 0,03= 0,22kg/pers o åårr
AlltsAlltsåå 88 %88 % bbäättre i kommunal anlttre i kommunal anlääggningggning



Systematiska inventeringarSystematiska inventeringar
Enskilda tar inte ansvarEnskilda tar inte ansvar

Kunskapen om va Kunskapen om va äär lr låågg

4 av 10 har 4 av 10 har ””ddååligtligt”” vattenvatten

Mer Mer ään 2/3 har n 2/3 har ddååligtligt avloppavlopp

Tillsyn Tillsyn äär inte lr inte löösningen!!!sningen!!!



ArbetsgArbetsgåångng
Information, Information, blbl a filmer pa filmer påå CDCD
EnkEnkäät till alla fastighetst till alla fastighetsäägaregare
SammanstSammanstäällning llning 
Syn pSyn påå alla fastigheteralla fastigheter
AnalysAnalys
Information och mInformation och möötenten
PPååpekandenpekanden
FFöörelrelääggande, vite och ggande, vite och ööverklagandenverklaganden



VAVA--strategi pstrategi påå ggåångng

ProblembildProblembild
Fem stFem stäällningstagandenllningstaganden
Nationella, regionala och lokala miljNationella, regionala och lokala miljöömmååll
ÖÖvergripande strategivergripande strategi
Strategier fStrategier föör vatten respektive avloppr vatten respektive avlopp
I vI vääntan pntan påå kommunalt VAkommunalt VA



All rening bAll rening böör ske i tre till fyra stegr ske i tre till fyra steg



NVsNVs allmallmäänna rnna rååd styr val av d styr val av 
reningsmetodreningsmetod



HHåållbar utvecklingllbar utveckling

Det grDet grööna folkhemmetna folkhemmet



Slutsatser Slutsatser 

Enskilt avlopp Enskilt avlopp –– eget ansvar!!eget ansvar!!

InfInföör 10r 10--åårig tillstrig tillstååndnd

VVååga ta betalt?!ga ta betalt?!

Avloppets dagAvloppets dag


	Övergödning okänt bland syndare
	En livsstilsfråga!!
	Adelsmärke och akilleshäl
	Utmaningar
	Allt vanligare fenomen, men…
	Vanlig syn
	Vanlig syn
	Fördel kommunalt!!
	Skillnad i reduktion
	Systematiska inventeringar
	Arbetsgång
	VA-strategi på gång
	All rening bör ske i tre till fyra steg
	NVs allmänna råd styr val av reningsmetod
	Hållbar utveckling
	Slutsatser 

