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1.  Uppdraget  

Under perioden 2010-2012 erbjuder Västerviks kommun VA-utredning till prio-

riterade områden i kommunen. Ytterby och Äskestock har i tidigare utredning 

bedömts ha hög prioritet för VA-rådgivning och gemensamma VA-lösningar 

(med fokus på avlopp), och samfälligheterna i områdena har meddelat att de 

önskar utföra VA-utredning via den s¬ kallade òStarthjªlpenò. 

1.1.  Syfte  

Detta projekt avser att, med hjälp av en dialog med representanter från Väster-

viks kommun och boende i områdena, redovisa alternativa gemensamma VA-

lösningar (med fokus på avlopp) för områdena Ytterby och Äskestock.  

 

1.2.  Genomförande   

Uppdragsledare vid WRS Uppsala AB är Marika Palmér Rivera. Peter Ridders-

tolpe, Ebba af Petersens och Maja Granath, WRS Uppsala AB, har också delta-

git i genomförandet av uppdraget. Beställarens kontaktperson är Anders Frö-

berg. Ett fältbesök genomfördes i områdena den 10 april då också Elisabeth 

Larsson, Västervik Miljö & Energi, och Eva Larsson, miljö- och byggnadskon-

toret deltog, samt representanter från samfällighetsföreningarna i Ytterby och 

Äskestock. Ett avstämningsmöte hölls den 18 juni med följande deltagare: An-

ders Fröberg, Kommunledningskontoret, Carolina Stalebrant, Miljö- och bygg-

nadskontoret, Pia Sjöholm och Elisabet Larsson, Västervik Miljö och Energi 

AB, Håkan Arbrandt och Anita Arbrandt, representanter för samfälligheten i 

Ytterby, Leif Passmark, Lennart Svensson och Therese Klingstedt, representan-

ter för samfälligheten i Äskestock, samt Marika Palmer Rivera och Maja Gra-

nath, WRS Uppsala AB. 

 

Utredningen har utförts med hjälp av planeringsmetoden Öppen VA-planering, 

som innebär att kriterier för avloppslösningen tas fram tillsammans med berörda 

aktörer. Kriterierna omfattar hälsoskydd, miljöskydd, kretslopp, teknik, ekono-

mi, energi- och resursanvändning, organisation och brukaraspekter. Därefter tas 

olika alternativ till vatten- och avloppslösning fram och utvärderas enligt krite-

rierna. På detta sätt fokuseras arbetet på VA-försörjningens funktioner och de 

olika alternativen jämförs och värderas på ett systematiskt sätt. 

Metoden har genomförts i följande steg: 

¶ Underlagsmaterial har samlats in och bearbetats. Planeringsförutsätt-

ningar för de aktuella områdena har beskrivits. 

¶ En lista med kriterier för dricksvattenförsörjningen och avloppshanter-

ingen har tagits fram med utgångspunkt i såväl miljöbalkens krav på 

hälsoskydd, miljöskydd och kretslopp, som i brukarnas och huvudmän-

nens behov av praktiskt fungerande och ekonomiskt rimliga avlopps-

lösningar. 

¶ Olika alternativ till avloppshantering har tagits fram.  

¶ De olika alternativen till avloppshantering som uppfyller kriterierna har 

utretts., vilket bl.a. innebär förslag på lämplig lokalisering, översiktliga 
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kostnadsuppskattningar för de olika alternativen och beskrivning av vad 

de olika lösningarna innebär praktiskt. 

¶ Alternativen har utvärderats och jämförts utifrån de uppsatta kriterierna. 

   

 

2.  Bakgrund  

2.1.  Avloppshantering utanför kommunala VA -

verksamhetsområden i Västerviks kommun  

Västerviks kommun har länge jobbar med miljöfrågor och haft stort fokus på att 

minska miljöpåverkan och näringsbelastningen på Östersjön. År 1995 drog  

projektet Havsmiljö Gamlebyviken igång. Genom detta projekt har kommunen 

bland annat arbetat med att underlätta för anläggning av våtmarker och dammar 

för att minska transport av närsalter, och att kretsloppsanpassa enskilda avlopp. 

Som ett led i detta arbete beslutade kommunen om mycket restriktiv tillstånds-

givning av nyanläggning av sluten tank. Enligt den nya VA-policyn som antogs 

2005 kan tillst¬nd fºr ònyinstallation av WC i tªtbebyggda omr¬den endast 

medges om en gemensam reningsanläggning kommer till stånd eller att omhän-

dertagande av avfall från sluten tank sker på ett sådant sätt att avfallet efter hy-

gienisering kan ¬terfºras till jordbruksmarkò. Det nya kretsloppskravet i policyn 

innebär att vid nyanläggning av sluten tank ska 50 % av näringsämnena i av-

loppsvattnet kunna återföras som näring. Om detta ordnas i berörda områden 

kan det förväntas en ökning med ca 200-400 slutna tankar, framförallt i befintli-

ga fritidshusområden på fastigheter som i dagsläget har torrtoalett.      

 

Det finns ett stort antal tätbebyggda fritidsområden i kommunen och ca 1 500 

av de 7 000 husen med enskilt avlopp finns i dessa områden. Utnyttjandet av 

husen i dessa omvandlingsområden ökar vilket i högsta grad påverkar vatten 

och avlopp. Områdena är oftast planlagda för ett enkelt fritidsboende med helt 

andra krav på sanitär standard än idag. Ett ökat utnyttjande av husen i dessa 

områden och nya lokala vattenbrunnar och avlopp kan skapa problem med vat-

ten och avlopp eftersom det vanligtvis är nära mellan dricksvattenbrunnar och 

avloppsinfiltrationer. Via ett förvaltningsövergripande projekt har samtliga tät-

bebyggda områden i kommunen som inte har gemensamhetslösning för avlopp 

eller allmänt VA sammanställts. Områdena delades in efter behov av samordnad 

VA-lösning och prioritering. Ytterby och Äskestock hamnade båda i gruppen 

med hög prioritet enligt kommunens utredning.  

 

2.2.  Situationen i Ytterby och Äskestock  

Ytterby och Äskestock är två relativt stora fritidsområden, som ligger i varsin 

ände av kommen: Ytterby i norr och Äskestock i söder. I Ytterby finns idag ca 

140 fastigheter och i Äskestock ca 190 fastigheter.  Områdena är utpräglade 

fritidshusområden och antas vara det även i framtiden. Ca 20 % i Ytterby och 

45 % i Äskestock har vintervatten från egen brunn, utöver sommarvatten från 

det gemensamma systemet i respektive område, vilket alla har tillgång till.  
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En majoritet av hushållen har WC med sluten tank, och infiltration av bad-, 

disk- och tvättvatten. Sedan år 1994 är installation av WC till sluten tank inte 

tillåtet i Västerviks kommun (se avsnitt 2.1), och torrtoalett har varit det enda 

möjliga alternativet sedan dess. Det finns ett önskemål hos många fastighetsäga-

re med torrtoalett att installera WC. 

 

Anledningen till att områdena klassats som områden med hög prioritet för VA-

utredning är att båda är relativt stora områden i direkt kustmiljö och ligger långt 

ifrån kommunens egna verksamhetsområden.  I dagsläget finns dock inga kända 

problem med dricksvattenförsörjningen eller avloppshanteringen, men detta kan 

ändras med ökad belastning på avloppsanläggningar och dricksvattentäkter 

(även  utan ökat permanentboende kan belastningen antas öka eftersom många 

fritidsboende idag vill ha en högre standard, .te.x. tvätt- och diskmaskiner, än 

tidigare). 

 

Områdena beskrivs närmare i avsnitt 5 (Ytterby) och 6 (Äskestock) nedan. 

 

2.3.  Vem ansvarar för avloppshanteringen?  

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) är kommunen skyldig att 

ansvara för vatten och avlopp när detta av hälso- eller miljöskäl måste lösas i ett 

större sammanhang. Kommunen upprättar verksamhetsområden som visar inom 

vilka geografiska områden kommunen ansvarar för vatten och avlopp. Kom-

munalt vatten och avlopp finansieras främst genom taxor, dvs. de som är an-

slutna till systemet betalar dels en anslutningsavgift och dels en brukningsav-

gift. Utanför det kommunala verksamhetsområdet ansvarar de boende själva för 

sin avloppshantering. 

 

Vad som räknas som ett större sammanhang är inte exakt fastställt i lagstift-

ningen utan varierar beroende på hur stort behovet av en allmän VA-lösning är. 

Enligt praxis brukar ett större sammanhang vara ca 20-25 fastigheter, även om 

det finns rättsfall där kommunen ålagts att ansvara för VA-försörjningen i om-

råden med betydligt färre fastigheter (i dessa fall har dock behoven ansetts sär-

skilt stora till följd av mycket känsliga recipienter). Områden av Ytterbys och 

Äskestocks storlek är att räkna som ett större sammanhang storleksmässigt. Det 

räcker dock inte för att det ska föreligga ett kommunalt ansvar för VA-

försörjningen, utan för detta krävs dock också ett behov av en allmän VA-

försörjning av miljö- eller hälsoskäl. Eftersom det idag inte finns några kända 

problem med vattenförsörjningen eller avloppshanteringen bedöms det inte 

finnas ett sådant behov i Ytterby eller Äskestock i nuläget. Men om det blir 

problem med dricksvattenförsörjningen eller miljöproblem till följd av avlopps-

hanteringen i Ytterby eller Äskestock kan kommunens ansvar för att ordna vat-

ten- och/eller avloppsförsörjningen komma att infalla i det aktuella området. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen ta ut särtaxa för anslut-

ning  till kommunalt VA av områden där kostnaden för avslutning avviker av-

sevärt från den vanliga kostnaden för avslutning. I områden som Äskestock och 

Ytterby är det sannolikt att anslutningskostnaden skulle komma att bli relativt 

hög, vilket i så fall betalas av fastighetsägarna i området genom särtaxa. 
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Så länge kommunen inte ansvarar för VA-försörjningen i området är det varje 

fastighetsägares ansvar att ha en godkänd och väl fungerande avloppsanlägg-

ning. Den som äger en fastighet utanför verksamhetsområdet för kommunalt 

vatten och avlopp ansvarar för att fastigheten har en vatten- och avloppsförsörj-

ning som uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen, samt att avloppsanlägg-

ningen har tillstånd. Fastighetsägaren ansvarar också för att sköta och underhål-

la sin anläggning, samt löpande kontrollera att den fungerar.  

 

Det finns också möjlighet att gå samman flera fastighetsägare och göra en 

gemensam avloppsanläggning, vilket sker genom en lantmäteriförrättning enligt 

anläggningslagen. I samband med detta bildas en samfällighetsförening som 

ansvarar för anläggningen.  

 

Miljö - och byggnadsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda 

avlopp. Tjänstemännen på Miljö - och byggnadskontoret ansvarar för handlägg-

ningen av avloppsärenden, och utövar tillsyn över befintliga avloppsanlägg-

ningar vilket innebär att de går igenom alla enskilda avlopp i kommunen och 

ställer krav på åtgärdande av de anläggningar som inte uppfyller lagens krav. 

Miljö - och byggnadskontoret kan förbjuda utsläpp från anläggningar som inte 

uppfyller kraven om de inte har åtgärdats inom en rimlig tid (vanligen inom två 

år).  

 

Följaktligen måste alla fastigheter inom områdena Ytterby och Äskestock ha en 

godkänd avloppshantering, oavsett om avloppshanteringen löses i kommunal 

regi, genom en eller flera gemensamma anläggningar, eller individuellt på varje 

fastighet. Mer om ansvar och organisation finns beskrivet under varje alternativ 

till avloppshantering nedan. 

 

Avloppsfraktioner från enskilda avlopp (från anläggningar för upp till fem hus-

håll), dvs. latrin, slam, klosettvatten från slutna tankar, etc. klassas som hus-

hållsavfall, vilket innebär att kommunen ansvarar för uppsamling och hantering 

av avloppsfraktionerna. Eftersom lagstiftningen anger att man så långt som 

möjligt ska hushålla med naturresurser åligger det kommunen att skapa ett sy-

stem för hantering av avloppsfraktioner som medger återföring av näringsäm-

nen till produktiv mark. Avloppsfraktioner från anläggningar för mer än fem 

hushåll räknas som verksamhetsavfall och då är det den som driver anläggning-

en, t.ex. en samfällighet, som ansvarar för hanteringen av avloppsfraktionerna. 

För samfälligheter är det vanligast att avloppsfraktionerna hanteras i kommu-

nens system, men samfälligheten kan också välja att hantera de på ett annat sätt, 

under förutsättning att det sker på ett sätt som inte medför risker för människors 

hälsa eller miljön. 

 

Varje fastighetsägare har också ansvar för att det finns tillgång till dricksvatten i 

tillräcklig mängd och av tillräckligt god kvalitet i fastigheten, antingen genom 

enskild vattentäkt eller gemensam vattenförsörjning i området. Fastighetsägare 

med enskilda vattentäkter bör därför regelbundet kontrollera vattenkvaliteten i 

sin brunn för att säkerställa att den inte försämras. Om det blir problem med 

vattenförsörjningen för flera fastigheter i ett område med sammanhängande 

bebyggelse, kan det bli aktuellt med kommunalt ansvar för dricksvatten i områ-

det. 
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3.  Kriterier för avloppshanteringen i omr å-

dena Ytterby och Äskestock  

Dricksvattenförsörjningen syftar till att tillhandahålla tillräcklig mängd vatten 

av tillräckligt god kvalitet. Avloppshantering har tre huvudsyften: att hindra 

smittspridning via avloppsvatten eller avloppsfraktioner; att minska utsläpp av 

närsalter och miljöfrämmande ämnen till recipienter, samt att återvinna de re-

surser som finns i avloppet, främst växtnäring. Dessa huvudsyften måste balan-

seras mot praktiska och ekonomiska aspekter, i linje med skälighetsprincipen i 

miljöbalken (2 kap 7 §).  

 

Med utgångspunkt i resonemanget ovan har kriterier för VA-hanteringen i om-

rådena Ytterby och Äskestock tagits fram i samråd med kommunen och repre-

sentanter från de boende i områdena, se tabell 1. Syftet med kriterierna är att 

utvärdera de olika alternativen till VA-lösning på ett systematiskt och transpa-

rent sätt.  

 

Kriterierna gäller för hela systemet, dvs. från toalett till utsläpp (se också sy-

stemavgränsningar i avsnitt 3.1.1 nedan).  Det innebär att kriterierna för av-

loppshanteringen gäller för toalettavfallet och BDT-vattnet tillsammans, och 

inte var för sig. 
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Tabell 1. Kriterier för avloppshantering i Ytterby och Äskestock  

Hälso -  och miljöskydd  Praktiska och ekonomiska asp ekter  

Hälsoskydd  
¶ Systemlösningen ska förhindra luktolägenhet och 

smittspridning. Barriärer mot smittspridning ska 
tillämpas.  

¶ Hanteringen av restprodukter ska ske på ett 
smittsäkert och ur luktsynpunkt acceptabelt sätt.  

¶ Det renade avloppsvattnet ska håll a 
badvattenkvalitet där det exponeras fritt för 
människor och djur.  

¶ Utsläpp av WC -vatten från individuella anläggningar 
får inte ske.  

 
Recipientskydd  
¶ BOD7: minst 90 % reduktion  
¶ Totalfosfor: minst 90 % reduktion  
¶ Totalkväve: minst 50 % reduktion  

 
Återvinning  
Minst 50 % av fosfor eller 25 % av samtliga 

näringsämnen ska kunna återvinnas.  
 

Ekonomi  
¶ Anläggningar ska vara kostnadseffektiva.  
¶ Kostnader för investering och drift ska vara rimliga i 

förhållande till miljönyttan.  
 

Energi och resursanvändning  
¶ Systemet ska  inte förbruka onödigt mycket resurser i 

form av material, el, kemikalier samt drivmedel.  
¶ Teknik som begränsar användningen av vatten, t.ex. 

vattensnåla armaturer, används.  
 
Organisation och tillsyn  
¶ Anläggningar ska ägas och drivas av de boende i 

området.  
¶ En tydlig ansvarsfördelning för drift och tillsyn/kontroll av 

anläggningar ska finnas.  
¶ Skötsel och drift ska om möjligt garanteras genom avtal. 

Skötselinstruktion ska finnas.  
¶ Långsiktig drift ska säkerställas genom myndighets -

tillsyn.  
¶ Organisationen ska vara juridiskt, socialt och praktiskt 

genomförbar.  
 
Brukaraspekter   
¶ Systemet ska vara användarvänligt för alla användare.  
¶ Anläggningar ska inte begränsa fastighetens nyttjande ) . 
¶ Underhåll och drift av det system som är varje 

fastighetsägares ansvar ska kun na skötas av 
fastighetsägare utan alltför stor arbetsinsats.  

 
Teknik  
¶ Systemet skall vara robust och fungera året runt och i 

varierande belastningssituationer . 
¶ Systemet ska fungera för såväl fritidsboende med endast 

sommarvatten och för åretruntutnyttjande . 
¶ Systemet ska fungera  när hela området försörjs med 

sommarvatten.                                    
¶ Anläggningen ska vara tillförlitlig och dri ftssäker. 

Driftavbrott får inte utgöra risk för människors hälsa eller 
skada miljön.  

¶ Det ska vara enkelt att kont rollera anläggningens 
funktion.  

¶ Tekniklösningen ska vara väl beprövad. 
Verksamhetsutövaren ska kunna styrka den föreslagna 
anläggningens funktion med oberoende utvärderingar 
som utförts under normal drift under en längre period.  

¶ Tekniken ska finnas tillgän glig på marknaden.  
¶ Gemensamma tekniska system för flera fastigheter ska 

utformas så att driften kan skötas av extern part.  
¶ Gemensamma ledningsnät för hela eller stora delar av 

området ska uppfylla kommunal standar d.  

 

3.1.1. Systemgränser  

Kriterierna ska uppfyllas inom gränserna för systemet, och dessa gränser måste 

därför definieras:  

¶ Systemet räknas från huset ut till avloppsanläggningen och ända ut till 

recipient.  

¶ Systemet avser befintlig bebyggelse i området samt ca 10 ï 20 tillkom-

mande fastigheter. Den sammanvägda effekten av flera olika fastigheter 

bedöms när kriterierna ska uppfyllas.  

¶ Analysen avser en tidshorisont på ca 30 år.  
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4.  Alternativ till avloppshantering i Y t terby 

och Äskestock  

I detta avsnitt beskrivs det som är gemensamt för avloppshanteringen i de båda 

områdena. Det som gäller specifikt för respektive område beskrivs i kapitel 4 

(Ytterby) respektive kapitel 5 (Äskestock). 

 

Följande alternativ till avloppslösningar har utretts för Ytterby och Äskestock 

och beskrivs närmare nedan: 

1. Individuell avloppslösning med separat uppsamling av toalettavfall och 

BDT-behandling. 

2. Individuell hantering av toalettavfall med gruppvis behandling av BDT-

vatten 

3. WC med gruppvis uppsamling och behandling av blandat avlopp 

4. WC med gemensam uppsamling och behandling för hela området 

 

4.1.  I ndividuell  avloppslösning  med separat up p-

samling av toalettavfallet och  BDT - rening  

Eftersom båda områdena är tätbebyggda med svåra markförhållanden bedöms 

det inte möjligt att släppa ut avloppsvatten från toalett på varje fastighet. Dess-

utom har många fastigheter egen vattentäkt, som inte ska påverkas av smittäm-

nen från avloppsanläggningen. Individuell avloppshantering bygger därför på 

att toalettavfallet samlas upp för sig, antingen i sluten tank eller i en torrtoalett.  

 

Ca 90 % av de övergödande ämnena (fosfor och kväve), och nästan alla smitt-

ämnen i avloppet finns i toalettavfallet så uppsamling av toalettavfallet innebär 

att risken för utsläpp av näringsämnen till recipient eller förorening av vatten-

täkter och utsläpp av smittämnen minskas avsevärt. För att klara kriterierna 

krävs också en väl fungerande anläggning för behandling av bad-, disk- och 

tvättvatten (BDT-vatten). 

 

Eftersom det finns ett flertal enskilda vattentäkter i såväl Ytterby som Äskes-

tock är det viktigt att anläggningarna klarar ett bra smittskydd, så att vattentäk-

terna inte förorenas. Även om nästan alla smittämnen finns i det uppsamlade 

toalettavfallet, är det viktigt att säkerställa väl fungerande anläggningar för re-

ning av bad-, disk- och tvättvatten för att minimera riskerna.  

 

4.1.1. Hantering av toalettavfallet 

 

Sluten tank 

För att uppsamling av klosettvatten i sluten tank ska klara kriterierna (se tabell 

1) krävs att den uppsamlade mängden inte blir för stor. I fritidsboende, där fas-

tigheten används under en begränsad period, kan det fungera med en vanlig 

vattentoalett men då bör en så snålspolande variant som möjligt väljas (t.ex. 

med liten och stor spolknapp, 2 respektive 4 l). Vid permanentboende, eller 

fri tidsboende med hög nyttjandegrad, bör en extremt snålspolande toalett (< 1 
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liter/spolning) istället användas. Olika typer av extremet snålspolande toaletter 

beskrivs nedan. 

 

Vakuumtoalett 

En vakuumtoalett spolar med ca 0,5 -1 liter per spolning. Idag finns det flera 

olika typer av vakuumtoaletter för enskilda hushåll på marknaden. Vakuumtoa-

letter bygger på ett icke vattenburet transportsystem, vatten används bara för att 

skölja toalettskålen. Spolning sker genom undertryck i ledningarna, därmed 

behövs inte självfall i systemet. Vakuumgeneratorn aktiveras endast vid an-

vändning och är inte ständigt igång, vilket ger en relativt låg energiförbrukning 

jämfört med vakuumtoaletter i exempelvis flygplan (mindre än 50 kWh per 

hushåll och år). I vakuumsystem för enskilda hushåll bör vakuumgeneratorn 

inspekteras åtminstone någon gång per år för att säkerställa driften. Det finns 

goda driftserfarenheter av vakuumtoaletter i enskilda hushåll från många kom-

muner i Sverige, bl.a. Södertälje, Norrtälje och Värmdö där många vakuumtoa-

letter installerats. Det finns i dagsläget tre olika fabrikat av vakuumtoaletter för 

enskilda hushåll på den svenska marknaden. 

 

Hushåll som redan har ett system med en sluten tank behöver ofta inte installera 

ett helt nytt system. Det är dock viktigt att det inte finns några läckor, d.v.s. att 

det befintliga systemet är helt tätt, eftersom det bygger på ett undertryck som 

transporterar avfallet i ledningarna. Om den befintliga tanken inte har några 

läckor kan denna användas även i ett vakuumsystem. Har huset en gjuten platta 

är det vanligt förekommande att de nya rören läggs i de befintliga rören. Om 

huset har en krypgrund kan det vara enklare att lägga de nya rören separat vilket 

generellt är enklare, för då krävs ingen anpassning till eventuella böjda rör eller 

grendelningar.  

 

Urinsorterande vattentoalett 

Urinsorterande vattentoaletter används vanligen till att sortera ut och samla upp 

endast urinen för sig, men kan dock också användas till att minska mängden 

vatten när allt vatten från toaletten samlas upp i en sluten tank. Denna typ av 

toalett har en lägre investeringskostnad än en vakuumtoalett.  Toalettens vatten-

sparande effekt bygger på att det endast åtgår ca 0,3 l för att skölja urinskålen 

och 2,5 l för att skölja fekalieskålen. Om man använder toaletten rätt innebär det 

ett medelvärde på ca 0,75 l/spolning. Om inte användaren är motiverad att spara 

vatten kan det dock vara svårt att i praktiken komma ned i så låga spolmängder. 

För att det ska fungera måste man t.ex. slänga pappret i en papperskorg bredvid 

toaletten så att man inte använder den stora spolningen för att spola bort toalett-

papper.  

 

När en urinsorterande vattentoalett installeras så att urinen leds till samma slut-

na tank som övrigt toalettvatten bör man vara aktsam vid installation så att det 

inte blir problem med vattenlåset i urinledningen, vilket kan ge problem med 

igensättning av urinledningen.  

 

Extremt snålspolande toaletter med självfall (utan urinsortering) 

Extremt snålspolande toaletter (dvs. som förbrukar mindre än en liter vatten per 

spolning) med självfall utan urinsortering rekommenderas inte i dagsläget efter-
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som erfarenheter har visat att det är svårt att få ett sådant system att fungera1. 

Detta kan dock komma att ändras i framtiden, om ny teknik utvecklas. 

 

Den mindre mängden vatten i dessa system gör att det blir färre transporter och 

slammet blir enklare att hygienisera och får ett högre näringsvärde per volym 

och därmed blir en mer attraktiv produkt att sprida på jordbruksmark. För att 

återvinning av näring ska klaras enligt kriterierna krävs att kommunen har ett 

utvecklat system eller att en lokal lantbrukare kan ta emot och sprida slammet. 

Kommunen utreder just nu intresset hos lantbrukare och möjligheter till hanter-

ing och spridning av klosettvatten från slutna tankar, utredningen ska vara klar 

sommaren 2012. Preliminära resultat från den utredningen visar att det finns ett 

intresse hos lantbrukare att ta emot, lagra och sprida klosettvatten från slutna 

tankar. Uppskattade spolmängder från olika toaletter anges i tabell 2. 

Tabell 2 . Klosettvattenvolymer per hushåll från olika s ystem, för 

permanentboende och fritidsboende  

 Vakuumtoalett  

(m 3 /år)*  

Urinsorternade 

vattentoalett  

(m 3 /år)*  

Traditionell 

t oalett  (m 3 /år)*  

Permanentboende**  2,3  2,9 ***  1 1,5 -  2 3  

Fritidsboende**  0,65  0,8 ***  3,3 ï 6,6  

*Traditionell toalett. 3-6 l/spolning, urinsorterande vattentoalett i genomsnitt 0,75 l/spolning, 
vakuumtoalett: 0,6 l/spolning. - 3 personer/hushåll, 5 spolningar/person (vid dimensionering av 
avlopp räknar man 5 personer, men vid beräkning av mängden som uppkommer är det rimligare 
att använda tre personer. 
**Hemmavarofaktor är antagna 0,7 för permanentboende och 0,2 för fritidsboende. 
***I praktiken är det ofta svårt att komma ned i så låga spolmängder om inte användarna är 
mycket motiverade. 

 

 

Torrtoaletter  

Det finns många torrtoaletter på marknaden som klarar kraven i kriterierna, 

bland andra urinsorterande torrtoalett (figur 2), multrum/mulltoaletter och tradi-

tionella utedass. Förbränningstoaletter klarar inte kraven vad gäller återvinning, 

eftersom näringsämnena vid förbränning avgår till luft eller fastläggs så hårt i 

askan att det inte går att återföra näringen till växter. En förbränningstoalett kan 

dock uppfylla kraven i övrigt, och klarar miljöskydd och smittskydd på samma 

sätt som andra torrtoaletter. 

                                                 
1
 Hellström, D., Jonsson, L., Sjöström, M. (2003) Bra Små Avlopp ï utvärdering av 15 

enskilda avloppsanläggningar. Stockholm Vatten, rapport nr. 13, juni 2003. 
Naturvårdsverket (2003) AVLOPP I KRETSLOPP ï en utvärdering av LIP-finansierade 
enskilda avlopp, vassbäddar och bevattningssystem med avloppsvatten. Naturvårdsver-
ket rapport 2003-5. 
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Figur 2 . En systembild över ur insortera n de torrtoalett och behandling av BDT -

vatten i kompaktfilter  

 

 

4.1.2. Behandling av bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) 

Utsläpp av behandlat BDT-vatten bedöms uppfylla kriterierna eftersom både 

hälso- och miljörisker är avsevärt mycket mindre i BDT-vatten än i toalettvat-

ten. Eftersom fosfor i tvättmedel och fosfater i maskindiskmedel är förbjudet är 

halten fosfor i BDT-vatten mindre än 10 % av den totala fosformängden i av-

loppsvatten. En godkänd BDT-behandling, t.ex. en markbädd eller ett kompakt-

filt er reducerar halten fosfor ytterligare.  I stort sett alla smittämnen som tillförs 

avloppet kommer från vår avföring, och smittrisk hos avloppsvatten är således 

en funktion av fekal kontaminering. BDT-vatten innehåller inte avföring annat 

än det som förorenar via dusch, smutsig hud eller tvätt av ex. tygblöjor mm.  

 

Undersökningar visar att den fekala föroreningen av BDT-vatten normalt är 

ungefär en tusendel av fekal förorening av blandat avloppsvatten2. Blandat av-

loppsvatten är således 1000 gånger smittfarligare än BDT vatten. Redan före 

behandling är BDT-vatten mindre smittfarligt än utgående avloppsvatten från 

ett kommunalt avloppsreningsverk. Vid rening och bortledning via mark (ex. 

markbädd) avklingar halterna snabbt till harmlösa nivåer3. Detta kräver dock att 

det är en godkänd behandlingsanläggning, som sköts på rätt sätt.  

 

Bortledningen av det behandlade vattnet bedöms som den mest kritiska aspek-

ten av individuell avloppsförsörjning eftersom jordlagren är tunna och det är 

berg i dagen på många ställen. Utgående vatten från avloppsanläggningarna 

måste därför ledas under kontrollerade former till svackor i terrängen varifrån 

vattnet sedan kan rinna vidare till recipienten. Av estetiska skäl bör bortledning 

av behandlat avloppsvatten utformas så att rörmynningar inte läggs synliga i 

t.ex. diken eller motsvarande.  

 

Teknik 

För rening av BDT finns flera olika alternativ, t.ex. infiltrationsbädd, markbädd 

eller kompaktfilter. Dessa går att anpassa beroende på storlek på belastning, 

högre belastning kräver större yta för reningsanläggningen. Dessa tekniklös-

                                                 
2
 Hygiene aspects of greywater and greywater reuse, Ottosson J, 2003, KTH/SMI, 

TRITA LWR lic, 2003, Sjukdomsframkallande mikroorganismer i avloppssystem, - 
riskvärdering av traditionella och alternative avloppslösningar, 1996, NV/SMI, Rapport 
4683 
3
 Presentation, Ottosson J, Tema dag om BDT vatten, 25 Januari 2011,  Uppsala 
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ningar går alltså att tillämpa för både enskilda hushåll, gemensamma gruppvisa 

lösningar och kan även användas som efterbehandling efter ett reningsverk vid 

en gemensam lokal lösning. I den naturliga miljön som finns i både Ytterby och 

Äskestock kan det vara svårt att hitta bra markförhållanden för säkerställa re-

ning genom infiltration. Därför rekommenderas någon av följande reningstekni-

ker där det renade vattnet kan kontrolleras och ledas bort till önskat utlopp:  

 

¶ Markbädd. Om marken på fastigheten inte är lämplig för infiltration 

kan markbädd vara ett alternativ. En markbädd fungerar som en infiltra-

tionsanläggning, men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för 

i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas vattnet upp 

och leds ut t.ex. till ett dike. En markbädd kräver en yta på ca 20-30 m
2
 

för ett enskilt hushåll.  

 

¶ Kompaktfilter kräver en betydligt mindre yta än markbädden. Storleken 

varierar lite beroende på produkt, men flera av produkterna har en vo-

lym på 1 m
3
 och klarar av att rena 300 l/dygn för dubbel kapacitet är det 

möjligt att sätta två av dessa efter varandra. I kompaktfiltret sker en bio-

logisk rening av avloppsvattnet likt den som sker i en markbädd. En så 

kallad òbiofilmò bestående av bakterier och svampar bildas på filterma-

terialet. Mikroorganismerna bryter ner smittoämnen och organiskt ma-

terial och oxiderar ammonium till nitrat. För att garantera fosforreduk-

tion kan ett fosforfilter läggas till i slutet av reningsprocessen. Kom-

paktfiltret är ett bra alternativ för hushåll som har mycket bergidagen på 

sin fastighet och svårt att hitta yta för en markbädd. Kompaktfiltret be-

höver inte grävas ner i marken utan kan placeras på marken vilket ger 

en lägre anläggningskostnad eftersom grävarbete utgår.  

 

¶ Sprayfilter kan beskrivas som en övertäckt markbädd. Vattnet sprids 

över filtermediet med en spraydosa, se figur 3. Genom att spraya ut 

vattnet erhålls jämn spridning över ytan vilket gör att ett mer grovkor-

nigit filtermaterial kan användas än i vanliga markbäddar. Den effekti-

vare spridningen gör att sprayfilter kan belastas betydligt hårdare per 

kvadratmeter än en markbädd utan risk för igensättning eller förlorad 

reningseffekt och därmed krävs en mindre anläggning för att behandla 

samma mängd vatten.  

 

 
Figur  3 . Skiss över ett sprayfilter (Illustration: Filtralite.com)  
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4.1.3. Åtgärdande av befintliga avloppsanläggningar 

För att de individuella avloppslösningarna ska uppfylla kriterierna krävs att 

befintliga anläggningar gås igenom och vid behov åtgärdas. En fördel med detta 

alternativ jämfört med de andra alternativen är att det medger en successiv stan-

dardhöjning, de som vill behålla sin torrtoalett har möjlighet att göra detta me-

dan de som vill ha en högre VA-standard kan få detta. Samtidigt kan detta också 

innebära ett problem, eftersom det kan ta lång tid att få alla BDT-anläggningar 

att uppfylla kraven. 

 

När det gäller hanteringen av toalettavfallet är det fastighetsägarens önskemål 

som avgör val av toalett. För att få installera sluten tank där detta tidigare inte 

funnits kommer dock installation av en extremt snålspolande toalett (< 1 li-

ter/spolning) att krävas. Permanentboende med befintlig sluten tank och vanlig 

WC bör byta till extremt snålspolande toalett (< 1liter/spolning) eftersom inve-

steringen tjänas in på några år genom minskade tömningskostnader.  

 

Många av de befintliga anläggningarna för behandling av BDT-vatten behöver 

åtgärdas, och för att inte riskera problem i framtiden bör detta ske så snart som 

möjligt. I båda områdena har majoriteten av fastigheterna tvåkammarbrunn med 

efterföljande infiltration som i nytt skick, kan vara en bra reningsanläggning, till 

skillnad från exempelvis stenkista. Många av anläggningarna anlades för 20 ï 

50 år sedan och har inte åtgärdas sedan dess. Det kan antas att den renande ka-

paciteten har avtagit och i vissa fall har den aldrig klarat dagens krav på rening. 

Infiltrationsanläggningar är beroende av lämpliga markförhållanden för att fun-

gera väl, och är generellt inte att rekommendera i tätbebyggda områden med 

tunna jordlager och mycket berg i dagen. Dock kan det finnas enstaka fastighe-

ter i områdena där infiltration fungerar, och vilken anläggning som är lämplig 

behöver anpassas till förhållandena på varje fastighet. 

 

För dessa områden bör en grundläggande genomgång av befintliga avloppsan-

läggningar göras av en sakkunnig person för att säkra att grundvattnet inte för-

orenas. Eftersom bad-, disk- och tvättvatten framförallt innehåller organiskt 

material (men mycket lite näringsämnen) behöver man säkerställa att den biolo-

giska reningen i anläggningarna fungerar. Vid infiltration krävs också tillräck-

ligt skyddsavstånd till grundvattnet (minst en meter), om inte detta går att säker-

ställa bör istället en innesluten anläggning, med utlopp till ytvatten, istället an-

läggas. En åtgärdsplan bör tas fram för varje anläggning som inte klarar kraven. 

Innan åtgärder vidtas lämnas en anmälan om ändring till Miljö - och byggnads-

kontoret, och därefter kan åtgärder ske. När problemet är åtgärdat bör också en 

rapport till Miljö - och byggnadskontoret skickas, förslagsvis görs en gemensam 

rapport för alla fastigheter. Men utformningen av anmälan och rapportering bör 

diskuteras med Miljö- och byggnadskontoret innan inventering genomförs och 

åtgärdsplaner tas fram. För att ta fram åtgärdsplaner kan en entreprenör anlitas.  

I samband med genomgången av BDT-anläggningarna bör också befintliga 

slutna tankar täthetsprovas, och hanteringen av urin och latrin från torrtoaletter 

ses över. 

 

Genomgången och åtgärdandet av de befintliga BDT-anläggningarna bör ske 

koordinerat inom respektive område, eftersom det då blir billigare för fastig-



 

VA-utredning för fritidshusområdena Ytterby och Äskestock i Västerviks kommun.  

WRS Uppsala AB, 2012 -09 -27  

Sid 17  (67 )  

 

hetsägarna och åtgärdandet av samtliga anläggningar säkerställs. De befintliga 

samfällighetsföreningarna i respektive område har dock inte mandat att arbeta 

med avloppsfrågan eftersom det idag inte finns någon gemensam avloppsan-

läggning. För att lösa detta kan en ny organisation bildas som samordnar frågor 

kring avloppshanteringen, t.ex. en arbetsgrupp. 

 

För att alla fastighetsägare ska vara intresserade av att åtgärda sitt avlopp bör 

Miljö - och byggnadskontoret vara tydliga med att de fastighetsägare som inte 

ser över sin anläggning i samband med den gemensamma genomgången av 

anläggningarna enligt ovan kommer att få krav på översyn av anläggningen och 

vid behov krav på att åtgärda anläggningen, och att det då sannolikt kommer att 

bli både dyrare och svårare att åtgärda avloppsanläggningen än om det sker 

samordnat med övriga fastighetsägare. 

4.2.  Individuell uppsamling av toalettavfall  och 

gruppvis BDT - rening   

I detta alternativ hanteras toalettavfallet på samma sätt som i föregående alter-

nativ, se avsnitt 4.1.1. 

 

BDT-vattnet samlas upp i ett ledningssystem och kan ledas genom självfall eller 

med hjälp av pumpar till en reningsanläggning beroende på vilket som går att 

lösa. Det är mest ekonomiskt lönsamt om det går att lösa med självfall. Om 

fastigheterna ska kunna utnyttjas vintertid krävs det att rören läggs på ett frost-

fritt djup eller att teknikanpassade lådor används för att skydda rören alternativt 

att en värmeslinga läggs runt rören.  

 

4.2.1. Gruppindelning och ledningsdragning 

Grupperna behöver anpassas efter arronderingen i området med hänsyn till ter-

räng, avrinningsområde och närliggande verksamheter. Gruppindelning bör ske 

så att det i så stor utsträckning som möjligt ska gå att utnyttja självfall vid trans-

porten av avloppsvattnet. Gruppindelningen påverkas även av var det finns ytor 

och bra markförhållanden för att placera en BDT-reningsanläggning. Om det 

inte finns lämpliga ytor inom självfallsområden krävs det ett system med pum-

par. Pumpar medför något mer underhåll och en något högre driftkostnad.  

 

 

4.2.2. Behandling av bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) 

För större gruppvisa anläggningar som behandlar BDT-vatten är det främst 

markbädd eller sprayfilter som rekommenderas (se avsnitt 4.1.2). Uppskatt-

ningsvis krävs då en yta på ca 10 m
2
/hushåll vid anläggande av en markbädd 

och ca 2-3 m
2
/hushåll vid anläggande av en sprayfilteranläggning. 

 

Anläggningen behöver vara åtkomlig för slamtömning och service, vilket inne-

bär att den behöver ligga invid en väg som uppfyller de krav som ställs med 

avseende på åtkomst för slamtömningsbil. Om ingen väg finns till en lämplig 

plats kan en väg byggas särskilt för anläggningen. 
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4.2.3. Organisation  

Anläggande av gruppvisa BDT-anläggningar kräver lantmäteriförrättning för 

upprättande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149) . 

För ägande och drift behöver en samfällighetsförening per anläggning bildas. 

En beskrivning över hur en förrättningsprocess går till finns i bilaga 1.  

  

Detta kräver att fastighetsägarna inom respektive grupp kommer överens om 

utformning, lokalisering och genomförande av en anläggning för BDT-vatten.  

Det finns idag ingen uppgift om hur fastighetsägarna ställer sig till gruppvisa 

avloppsanläggningar i egen regi.  

 

Eftersom det idag inte finns någon gemensamhetsanläggning för avlopp för hela 

området har de befintliga samfällighetsföreningarna inte något mandat att arbeta 

med avloppshanteringen, och det finns därför ingen organisation inom område-

na som kan koordinera arbetet med att ta fram gruppvisa lösningar för BDT-

vatten inom hela Ytterby respektive Äskestock. Möjligtvis kan en liknande or-

ganisation som beskrivs i avsnitt 4.1.3 bildas för detta ändamål. Miljö - och 

byggnadskontoret har inte möjlighet att ställa krav på gemensamma anlägg-

ningar, men kan bistå med viss rådgivning och stöd. 

 

4.3.  WC med gruppvis uppsamling och behandling 

av bla n dat avlopp  

I detta alternativ leds allt avloppsvatten, dvs. både från WC och bad, disk och 

tvätt, gruppvis till behandlingsanläggningar inom området. 

 

Uppsamling sker i ledningsnät, antingen genom självfall eller pumpning. Det 

som avgör gruppindelningen är möjligheten att lokalisera en behandlingsan-

läggning (se nedan) och möjligheten att samla upp avloppsvattnet utan alltför 

stora kostnader för ledningsdragning.  Det bedöms svårt att hitta en gruppindel-

ning som gör det ekonomiskt fördelaktigt med gruppvis uppsamling och be-

handling av avloppsvattnet jämfört med en gemensam lösning för hela Ytterby 

respektive Äskestock. 

 

4.3.1. Ledningsnät  

Varje grupp måste utredas individuellt för vilket ledningssystem som passar 

bäst. Ett självfallssystem behöver läggas på ett större djup än ett LTA-system 

vilket är mer kostsamt, men drift kostnaderna är lägre. Ett LTA-system kan 

läggas något grundare för att rören förses med frostskydd, t.ex. i form av en 

värmeslinga. LTA-systemet kräver en LTA-enhet på respektive fastighet, som 

består av en platstank à 200 l, en pump och styrutrustning m.m. (se figur 4). 

Förbindelsepunkten placeras normalt 0,5 m utanför tomtgräns.  
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Figur 4 .  LTA - enheten inne på fastigheten.  

 

4.3.2. Lokalisering av behandlingsanläggning 

Det som är svårt med denna typ av lösning, i bostadsområden som dessa, med 

relativt tät bebyggelse och steniga och kuperade förhållanden, är att hitta en bra 

lokalisering för reningsanläggningar och samtidigt garantera miljö- och hälso-

skydd.   

 

Till följd av risken för lukt och andra störningar bör inte behandlingsanlägg-

ningen placeras närmare än 50 m från bostadshus. Andra aspekter att ta hänsyn 

till vid lokalisering är bl.a.: 

¶ Att anläggningen behöver vara åtkomlig för slamtömning och service, 

vilket innebär att den behöver ligga invid en väg som uppfyller de krav 

som ställs med avseende på åtkomst för slamtömningsbil. Om ingen 

väg finns till en lämplig plats kan en väg byggas särskilt för anlägg-

ningen, och kostnader för detta tillkommer i så fall. 

¶ Tillräckligt skyddsavstånd till såväl gemensamma som enskilda vatten-

täkter; 

¶ Möjlighet till utsläpp av det behandlade avloppsvattnet utan risk för ex-

ponering av smittämnen eller förorening av recipient. 

 

4.3.3. Teknik  

En gruppvis lokal behandling av blandat avloppsvatten innebär oftast att ett 

mindre reningsverk anläggs. Allt avloppsvatten leds då till anläggningen och en 

slamavskiljare separerar större fraktioner i vattnet. Sedan sker en sedimentering 

för att avskilja mindre partiklar från avloppsvattnet, biologisk behandling tar 

bort organiskt material och kväve, sist tillsätts kemikalier för utfällning av fos-

for och små partiklar. Den biologiska reningen sker med aktiva mikroorganis-

mer, främst bakterier, som förekommer som ett aktivt slam. Reduktionen av 

smittämnen är inte tillräckligt hög i ett traditionellt mindre reningsverk så någon 

form av efterbehandling behövs. De flesta leverantörer erbjuder därför tillägg av 

exempelvis sandfilter och uv-behandling som avdödar bakterier och gör att 

vattnet klarar kraven för badvattenkvalitet (<500 cfu e. coli/100 ml, SNF 

2008:8). Slammet som bildas kan efter hygienisering återföras som gödsel till 

produktiv mark. 
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Det finns teknik som kan anpassas för varierad belastning över året. Denna tek-

nik kan behövas för att säkerställa kvävereningen i reningsverket men kan även 

ge en betydligt billigare drift under perioder med låg belastning. Det har inte 

korrigerats för varierad belastning vid kostnadsberäkningarna i denna rapport 

eftersom det är svårt att uppskatta exakta anpassningar för enskilda grupper.  

 

Ett annat alternativ för gruppvis rening är fosforfilter. Slammet skiljs av i en 

slamavskiljare och sedan renas vattnet i en filterbädd med fosforbindande mate-

rial och efter den sitter en provtagningsbrunn så att man kan kontrollera utgåen-

de vatten (figur 5). Detta är en robust och enkel lösning som inte kräver mycket 

skötsel, filtret måste bytas ca var 15e år. Men den kräver ganska stort utrymme. 

 
Figur 5 . Fosforfilter som avloppsrening för gruppvis lösning.  

 

För fastigheter om mindre grupper kan även ett system med fällning och mark-

bädd fungera om utrymme finns. Avloppsvattnet leds till en slamavskiljare sen 

tillsätts kemikalier som fäller ut fosfor, därifrån går vattnet till en öppen eller 

sluten markbädd. Även detta är en robust lösning men den kräver påfyllning av 

kemikalier och tömning av slammet ett par gånger per år beroende på belast-

ning. 

 

 

4.3.4. Organisation  

Liksom för gruppvisa BDT-anläggningar kräver detta alternativ lantmäteriför-

rättning och bildande av flera små samfälligheter, se avsnitt 4.2.3. 

 

Det bedöms relativt svårt att få fastighetsägarna att komma överens om hur 

avloppsanläggningen ska placeras och hur den ska drivas och skötas.. Det är 

också mycket svårt att se att detta är en lösning som kan fungera i hela området, 

eftersom det då krävs att alla fastighetsägare kommer överens med sina grannar 

om en gruppvis lösning. Sannolikt kommer ett antal fastighetsägare att välja att 

stå utanför, även om många andra skulle vara intresserade av en gruppvis lös-

ning. 
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4.4.  WC med gemensam uppsamling och behan d-

ling för h ela området  

I detta alternativ samlas allt avloppsvatten från hushållen, dvs. både från WC 

och bad, disk och tvätt, upp i ett gemensamt ledningsnät för hela området och 

behandlas i ett gemensamt reningsverk med efterbehandling i våtmark. 

 

4.4.1. Ledningsnät 

Eftersom områdena är relativt kuperade är det svårt att anlägga ett avloppssy-

stem med självfall, därför görs bedömningen att ett Lätt Trycksatt Avloppssy-

stem (LTA) behövs i båda områdena. I ett LTA-system installeras en pump på 

varje fastighet, vilka sedan pumpar avloppsvattnet till, och i, ett gemensamt 

ledningsnät. Ledningarna kan förses med frostskydd och kan därmed läggas 

grundare, det finns speciella lådor för rören som kan användas på ställen där det 

inte går att gräva och där man inte vill spränga. För mer information, se avsnitt 

4.3.1.  

 

Det är ledningsnätet som är den stora kostnaden i det här alternativet, kostnaden 

går upp väldigt mycket när det är bergigt och man behöver spränga för led-

ningsdragning vilket är förutsättningarna för båda områdena. 

 

4.4.2. Lokalisering av behandlingsanläggning 

Här gäller samma förutsättningar som för lokalisering av gruppvisa reningsan-

läggningar av blandat avlopp, se 4.32.   

 

Eftersom anläggningen är större är dock risken för lukt något större än för de 

mindre anläggningarna. Det finns dock tekniklösningar för luktreducering vilket 

kan minska risken för lukt ytterligare. Det är främst risk för lukt vid slamtöm-

ning, vilket, beroende på storlek på tank, sker max ett par gånger per år. Lukt 

kan även förekomma om det uppstår problem i själva behandlingen. I den här 

utredningen utgås det från ett minsta avstånd på 50 m mellan reningsverk och 

bostadshus. 

 

Anläggningen behöver vara åtkomlig för slamtömning och service, vilket inne-

bär att den behöver ligga invid en väg som uppfyller de krav som ställs med 

avseende på åtkomst för slamtömningsbil. Om ingen väg finns till en lämplig 

lokalisering kan en väg byggas särskilt för anläggningen, och kostnader för 

detta tillkommer i så fall.  
 
  

4.4.3. Teknik  

En lokal behandling av blandat avloppsvatten innebär, liksom för gruppvisa 

lösningar, att ett mindre reningsverk anläggs (figur 6). Tekniken och behand-

lingen är oftast densamma men i större format/volym. För beskrivning, se av-

snitt 4.3.3. 

 

Liksom för mindre dimensionerade reningsverk finns teknik som kan anpassas 

för ojämn belastning under året exempelvis extremt låg belastning vintertid. 

Denna teknik kan behövas för att säkerställa kvävereningen i reningsverket men 

tekniken kan även innebära att driften blir betydligt billigare under dessa perio-
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der. Detta har det dock inte korrigerats för vid kostnadsberäkningar eftersom det 

är svårt att uppskatta exakta anpassningar i detta tidiga stadium i utredningen.  

 

 
Figur 6 . Beskriver systemet med gemensamt mindre reningsverk och 

efterföljande rening i form av  våtmark.  

 

Efterföljande rening bedöms vara nödvändigt då reningsverken kan ha svårt att 

klara kriterierna för miljöskydd och smittskydd. Ett pulskärr med efterföljande 

våtmark rekommenderas. Ett pulskärr kan beskrivas som en torr våtmark, där 

vattnet från reningsverket pumpas pulsvis ut över området för att sedan rinna 

genom det översta marklagret. Bakterierna i marken bryter ner smittämnen och 

en del syreförbrukande ämnen (BOD) och fastlägger en del näringsämnen, 

främst restfosfor, som finns kvar i vattnet. I pulskärret sker också en del nitrifi-

kation av kväve. Vattnet leds sedan in i en våt våtmark, där skapas uppehållstid 

för sedimentation och denitrifikation av kväve till kvävgas. Det renade vattnet 

kan, efter behandling i våtmarken, ledas ut i ett öppet dike och/eller vidare till 

större recipient. 

 

4.4.4. Organisation och genomförande 

För detta alternativ krävs en lantmäteriförrättning för att skapa en gemensam-

hetsanläggning för avloppshantering, se bilaga 1. Eftersom detta berör samma 

fastighetsägare som övriga gemensamhetsanläggningar för hela Ytterby respek-

tive Äskestock (med undantag för om Flatvarp ansluts till en avloppsanläggning 

för Ytterby) bör samma samfällighetsförening som redan finns för sommarvat-

ten, vägar, m.m. kunna sköta driften av avloppsanläggningen. Eftersom det är så 

många fastighetsägare som berörs bedöms det dock vara svårt att tillräckligt 

många fastighetsägare ska komma överens om att skapa en gemensam avlopps-

anläggning för att en förrättning ska kunna genomföras. Fastighetsägarna inom 

området har olika önskemål om VA-standard, och olika standard på sina befint-

liga anläggningar, och är därför olika villiga att investera i en gemensam an-

läggning. 
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5.  Ytterby  

I detta kapitel presenteras lokala förhållanden och förutsättningar för Ytterby 

och alternativ till avloppslösningar.  

5.1.  Planeringsförutsättningar  

Ytterby är ett fritidshusområde på ön Stora Askö i Västerviks kommuns norra 

kustområde. Området är uppdelat i två områden med Ytterby som huvudområde 

och ett mindre bostadsområde som kallas Lasthagen. Totalt består de båda om-

rådena av 140 hushåll. Området är planlagt 1976. Det finns en samfällighetsfö-

rening i området och området har gemensamt dricksvatten (ledningar är ej frost-

skyddade).  Ytterligare ett bostadsområde ligger i närheten, Flatvarp, som består 

av 35 hushåll.   

 

 

  
Figur 7. Områdenas lokalisering på Stora Askö.   

 

 

 

 

 

 

 



 

VA-utredning för fritidshusområdena Ytterby och Äskestock i Västerviks kommun.  

WRS Uppsala AB, 2012 -09 -27  

Sid 24  (67 )  

 

 
 

 
Figur 8. Området Ytterby, som består av två delområden, Ytterby och 

Lasthagen.  

 

5.1.1.  Markförhållanden  

Området är beläget i ytterskärgården och har relativt kuperad terräng med 

mycket berg i dagen och med en del förekomst av glacial lera i dalar där det 

även finns viss förekomst av svallsediment, grus och gyttjelera (figur 9).  

 

 

 
© Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

 

Figur 9. Jordartskarta för området Ytterby.  

 

5.1.2. Bebyggelse 

I Ytterby finns 140 bostäder och området är planlagt 1976, därmed är merparten 

av bostäderna inte äldre än ca 35 år. Svaren från enkäten visar att det är vanli-

gast att fastigheterna utnyttjas sporadiskt, vanligast är att fastigheten utnyttjas 

två till fyra månader per år. Det är idag ca 2 fastigheter som bebos permanent. 
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5.1.3. Befintlig VA -försörjning  

Samfälligheten i området skickade under sommaren 2011 ut en enkät till fastig-

hetsägarna gällande vatten- och avloppslösning på respektive fastighet. Svars-

frekvensen varierade mellan olika frågor i enkäten och låg på 75-85 %. Svaren 

har antagits representativa för området och används i denna rapport.   

 

Vatten 

Vattenförsörjningen baseras uteslutande på uttag av grundvatten. I Ytterby finns 

det en gemensamhetsanläggning som producerar dricksvatten på sommartid 

(april ï oktober). Anläggningen har totalt fyra brunnar varav en brunn är belä-

gen i Lasthagen. Ca 95% av hushållen är anslutna till den gemensamma dricks-

vattenanläggningen och ca 30 % har även egen brunn, alternativt delar med 

grannen (tabell 3). Enligt SGUs brunnsarkiv finns det 17 brunnar i området 

(figur 10).  

Tabell 3 . Vattenförsörjning i Ytterby  

Dricksvattenlösning  Ytterby (%)  

Gemensamhetsanläggning  95  

Egen brunn  22  

Egen brunn m. granne  8  

 

 
Figur 10 . Det finns 17 st brunnar inom det aktuella området registrerade hos 

SGU och som är markerade på ovanstående karta . 






















































































