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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Godkänna förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för 
STO-kommunerna, att gälla för Orust kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds 
kommuner, ta fram en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. 
Projektet innefattar framtagande av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och 
finansieras till 80 % med LOVA-bidrag (MBN 2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att 
prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de tre kommunerna, med ett samordnat 
underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl som utifrån de förutsättningar 
som råder i varje enskilt fall. 
 
Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och 
vid tillsyn av små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre 
kommunerna. Målet är en effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla 
sig till gällande lagstiftning och vägledande juridisk praxis, för att uppfylla 
vattendirektivets krav. Gemensamma bedömningsgrunder gör också att det blir lättare 
för den enskilde medborgaren, och de entreprenörer som arbetar i kommunerna, att 
veta vilka krav som kan komma att ställas och varför. 
 
Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns 
kommuner arbetat fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga 
chefer. En politisk kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under 
projektets gång. Referensgruppen har beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom 
respektive kommuns VA- samt renhållningsenheter. Inkomna synpunkter har 
behandlats och införlivats i förslaget, när det har bedömts vara lämpligt. 
 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas ärendet genom kommunstyrelsens arbetsutskott, då 
detta ligger inom ramen för strategiska miljöfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens 
beslut 2022-09-21 § 174, ses därför som ett yttrande.  
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Policyns syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för att 
skydda människors hälsa och miljön.  
 
Målet med policyn är att 

 handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre 
kommunerna, 

 ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, 
sökande, avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och 
Orust), handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, 

 möjliggöra effektivare handläggning, 
 underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av 

avloppsanläggning. 
 
Policyn reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 pe. 
 

 
 
Detta regleras inte av policyn 
Policyn berör inte 

 fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

 prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

 tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
 



Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

 

Bakgrund 
Utsläpp av växtnäringsämnen från bland annat små avlopp kan leda till övergödning av våra 
hav, sjöar och vattendrag. Övergödningen leder till en minskad biologisk mångfald, försämrad 
vattenkvalitet och syrebrist. Näringsämnena kan även orsaka kraftiga algblomningar som 
leder till syrebrist. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten riskerar att förorena grundvatten 
och dricksvattenbrunnar. Det kan även bidra till att smittämnen sprids till närliggande hav, 
sjöar och vattendrag där både människor och djur vistas.  
I STO-området, Stenungsund, Tjörn, Orust, finns flera recipienter, det vill säga vattendrag, 
sjöar och hav, som avloppsvatten leds till. Det finns även recipienter, havsområden, som 
delas av samtliga STO-kommuner. Arbetet med tillsyn och prövning av små 
avloppsanläggningar tar mycket tid och resurser i anspråk.  
Samverkan mellan STO-kommunerna samt framtagandet av en gemensam policy, 
gemensamma riktlinjer och rutiner ger ökade förutsättningar för en likvärdig bedömning och en 
mer effektiv handläggning. Viss samverkan har även skett med Uddevalla och Kungälvs 
kommuner då dessa delar fjordsystem med STO-kommunerna. 

 
Allmänt om STO-området 
STO-kommunerna delar fjordsystemet mellan Orust, Tjörn och fastlandet. Delar av 
fjordområdet är ett av Västra Götalands mest produktiva marina grundområden med 
sammanhängande ålgräsängar och äldre sammanhängande musselbankar. Fjordsystemet är 
särskilt känsligt för effekterna av övergödning då vattenutbytet är mycket begränsat. Flera av 
områdets vattendrag som mynnar ut i havet är idag övergödda. Länsstyrelsen har pekat ut 
fjordarna som ett näringsbelastat område med hög känslighet och måttlig ekologisk status. 
Samtliga STO-kommuner har en växande befolkning på grund av ökad inflyttning. Det finns 
många små avlopp och de har tillsammans en negativ påverkan på vattnens status. Stora 
delar av STO:s kustvattenområden ingår i EU:s Natura 2000-nätverk och utgörs även av 
naturreservat eller naturvårdsområden där övergödning är en faktor som innebär negativ 
påverkan på de värden som områdesskydden ska värna. 
 
Stenungsund 
I Stenungsund finns det cirka 3 200 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 
hushåll, 5–25 personekvivalenter, pe. Det finns i kommunen 21 anläggningar dimensionerade 
för 26–1 999 pe, varav tre är kommunala avloppsreningsverk. De kommunala vatten- och 
avloppsledningsnäten täcker stora delar av centralorten Stenungsund, Stora Höga, Jörlanda, 
Ödsmål, Ucklum samt Svenshögen.  
 
Stenungsunds kommun har cirka 27 000 invånare och befolkningen förväntas öka framöver. 
Stenungsund är till skillnad från Tjörn och Orust ingen typisk sommarkommun eftersom 
befolkningsökningen är begränsad sommartid. 
 
Markförhållandena i Stenungsund består till stor del av berg och lera, med inslag av områden 
med sandig mark eller isälvssediment. I de nordöstra delarna av kommunen finns större 
områden med sandig mark som kan vara lämpliga för infiltration. 
 



Tjörn 
I Tjörns kommun finns det omkring 3 500 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 
hushåll,  
5–25 pe. Det finns ett femtiotal anläggningar dimensionerade för 26–1 999 pe.  
De kommunala vatten- och avloppsledningsnäten är framför allt utbyggda i tätorterna på 
västra Tjörn samt i Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs.  
 
Tjörn har cirka 16 000 invånare. Det finns ett stort antal fritidsboenden, befolkningen 
tredubblas sommartid och bostadsbebyggelsen är spridd. Det finns ett fåtal områden som 
bedöms vara glest bebyggda och de enskilda vattentäkterna ligger därför relativt tätt.  
 
Då markförhållandena i större delen av kommunen utgörs av lera och berg i dagen och inte 
genomsläppliga jordar med sand- eller grusavlagringar saknas nästan helt förutsättningar för 
infiltration. 
 
Orust 
I Orust kommun finns det mellan 7 500 och 8 000 små avloppsanläggningar dimensionerade 
för 1–5 hushåll, 5–25 pe. Det finns 16 anläggningar dimensionerade för 25–1 999 pe, varav 
sju är kommunala avloppsreningsverk.  
 
En större utbyggnad av det kommunala ledningsnätet pågår och avloppsreningsverket i Ellös 
byggs ut och kompletteras med kväverening för att kunna ta emot avlopp från stora delar av 
Orust. Det medför att flera av de kommunala avloppsreningsverken kommer att avvecklas. 
Utsläppen flyttas från mer känsliga områden till Ellösefjorden som bedöms vara mindre 
övergödningskänsligt. 
 
Orust kommun har drygt 15 000 invånare och periodvis under sommaren flerdubblas  
befolkningen. Det finns cirka 5 000 fritidsbostäder.  
 
Orust består mest av berg med inslag av lera i dalgångarna, större sedimentavlagringar 
saknas vilket innebär att det nästan helt saknas förutsättningar för infiltrationsanläggningar. 
 
Dricksvattensituationen i STO-området 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattensituationen är på flera platser i området 
ansträngd. Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har bedömt att hela Tjörns kommun 
samt stora delar av Orust och Stenungsunds kommuner ligger inom områden som bedöms ha 
mindre goda möjligheter till uttag av grundvatten ur berggrunden. Det är något som medför en 
sårbar situation både för enskilda brunnar och kommunala grundvattentäkter. Det är därför 
viktigt att hushålla med vatten året om och inte bara under högsommaren. För att säkra upp 
vattenförsörjningen för en växande befolkning och för att skapa ett mer robust 
vattenförsörjningssystem har Stenungsunds kommun tecknat avtal med Kungälvs kommun för 
en överföringsledning från Göta Älv. Även Tjörns kommun kommer förvärva vatten från Göta 
Älv, detta genom avtal med Stenungsunds kommun och en överföringsledning mellan 
kommunerna. Orust kommun har ett avtal med Uddevallas kommun för att säkerställa 
vattentillgången för kommunens invånare, framförallt i händelse av avbrott i den egna 
dricksvattenproduktionen. 
 
Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar bland annat från små avlopp hotar 
tillgången på rent vatten. För att säkra en trygg dricksvattenförsörjning behöver yt- och 
grundvatten skyddas mot bland annat överuttag, smittoämnen samt närsalterna kväve och 
fosfor.  
 
Enskilda kustnära dricksvattentäkter riskerar att drabbas av saltvatteninträngning när uttaget 
ökar i samband med att fritidsfastigheter omvandlas till åretruntbostäder samt vid 
nybyggnationer utanför kommunalt VA-verksamhetsområde. Risken för saltvatteninträngning 



finns inte bara i kustnära områden utan även längre in på land där vattenmagasin med relikt 
saltvatten, från den tiden fastlandet var havsbotten, punkteras vid borrning av nya 
dricksvattenbrunnar. Grundvattnet skyddas bättre i områden med lera än områden med berg, 
där det saknas skyddande jordlager och risken för läckage av föroreningar till grundvattnet 
därför är större.  
 
Vattenskyddsområden i STO 
Vattenskyddsområden för större vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett 
större antal människor.  
 
I Orust kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Rödsvattnet och 
grundvattentäkten Korskällan som båda ligger inom vattenskyddsområden. Det finns 
ytterligare två vattenskyddsområden, Vindön och Kattevik med vatten för enskild 
dricksvattenförsörjning. 
 
I Stenungsunds kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Stora 
Hällungen och grundvattentäkten i Grössbyn, båda ligger inom vattenskyddsområden.  
 
I Tjörns kommun finns det en större kommunal dricksvattentäkt, Bö tjärn som ligger inom 
Tolleby vattenskyddsområde. Det finns även ett vattenskyddsområde i Ängeviken för enskild 
dricksvattenförsörjning.  

Klimatanpassning 
Med dagens klimatförändringar och de som väntas i framtiden ändras förutsättningarna för 
hela samhällen. Översvämningar, stigande havsnivåer, skred och ras är exempel på 
klimatförändringar som kan påverka små avlopp. Mest utsatta är de avloppsanläggningar som 
ligger i högexploaterade områden med sämre förutsättningar för anläggande av små avlopp. 
Om en avloppsanläggning svämmar över sprids orenat avloppsvatten till omgivningen vilket 
kan få negativa miljökonsekvenser, orsaka smittspridning och skador på byggnader. 
 
Variationer i grundvattennivåerna kan ändra flödesriktningen för grundvattnet, något som kan 
bli problematiskt då även spridningsmönstret av eventuella föroreningar ändras, eller när 
områden drabbas av intensiv nederbörd. När marken blir vattenmättad binds föroreningar 
sämre, det kan leda till att dessa sprids till omgivning och/eller grundvatten. Detta kan leda till 
problem i områden med små avlopp och enskilda vattentäkter. 
 

Transporter 
Slamtömning av små avlopp så som slutna tankar, slamavskiljare och reningsverk sker 
vanligen med tunga fordon. Den miljöbelastning som transporterna innebär ska vägas in i den 
totala bedömningen av miljöpåverkan från små avlopp. I STO-området är det relativt korta 
avstånd mellan de små avloppsanläggningarna och mottagande avloppsreningsverk jämfört 
med Sverige som helhet. Antalet tömningar varierar däremot mellan olika typer av 
avloppslösningar och därför kan miljöpåverkan bli större för avloppslösningar som behöver 
tömmas flera gånger per år.  
 
Vid val av avloppsanläggning behöver en avvägning göras mellan recipientens känslighet, 
resurshushållning såsom låg vattenförbrukning samt behovet av transporter. 
 
Olika tekniska lösningar kan bidra till en minskad miljöpåverkan från transporter, såsom fordon 
som kör på mer miljövänligt bränsle, reningsteknik med slamförtjockare, tömningsteknik med 
slamavvattning eller kortare transportsträckor genom lokalt omhändertagande av slam. Även 



möjligheten till behovsanpassade slamtömningsintervall för olika avloppsanläggningar kan 
bidra till att minska miljöpåverkan genom färre transporter. 

Lagar, bestämmelser och mål 
Lagstiftning, regler och riktlinjer ligger tillsammans med olika myndigheters vägledningar och 
domar som grund för den bedömning som görs av små avlopp. De viktigaste styrdokumenten 
är: 

 Miljöbalken (1998:808) 
 EU:s vattendriektiv (2000/60/EG) 
 Vattenförvaltningsförordning (2004:660) 
 Sveriges miljökvalitetsmål, FN:s globala mål 
 Föreskrifter för vattenskyddsområden 
 Föreskrifter för naturskyddsområden, naturreservat samt bevarandeplaner för  

Natura 2000-områden 
 Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten  
 Kommunernas lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön 
 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten 
 
Även Vattenmyndighetens Vatteninformationssystem Sverige, VISS, används för inhämtande 
av information om områdens ekologiska status. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för vatten beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en 
viss tidpunkt. Vattenförekomsten får således inte påverkas av en verksamhet på så sätt att 
kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen. Det är Vattenmyndigheten som 
beslutar om miljökvalitetsnormerna.  
 
Berörda kommuner är skyldiga att se till att normerna följs exempelvis vid planering för 
användningen av mark- och/eller vattenområden, genom att förstärka tillsyn och rådgivning 
samt att ställa krav på minskade utsläpp. 
 
Kvalitetskrav på vattenområdena i STO-området innebär att God ekologisk status ska ha 
uppnåtts senast 2027 eller, för vissa vattendrag, 2033. Nytillkomna utsläpp av avloppsvatten 
innehållande näringsämnen kan medföra en försämring av den ekologiska statusen i de 
känsliga områdena i STO och medföra att miljökvalitetsnormerna inte uppnås. 
 
Globala mål 
Sedan 2015 är det totalt 193 länder som antagit och formulerat de globala målen.  
De mål som är särskilt relevanta för små avlopp är: 

 Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla, 
 Mål 14: Hav och marina resurser, 
 Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 

 
Nationella miljökvalitetsmål 
Sveriges riksdag har sedan 1999 antagit 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen fungerar som 
vägledning för hela samhällets miljöarbete, det vill säga för myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, näringslivet och andra aktörer. Hela samhället behöver arbeta för att nå dessa 
mål. Det finns sju miljömål som är särskilt relevanta för arbetet med små avlopp: 

 Ingen övergödning, 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård, 



 Levande sjöar och vattendrag,  
 Grundvatten av god kvalitet, 
 Myllrande våtmarker, 
 Giftfri miljö,  
 God bebyggd miljö. 

 
Nationell tillsynsstrategi 
En ny nationell tillsynsstrategi har tagits fram i samverkan mellan Naturvårdsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Havs-och vattenmyndigheten. Strategin är ett 
verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Strategin innehåller olika fokusområden 
med effektmål, för små avlopp gäller följande effektmål:   

 De kommunala tillsynsmyndigheterna har större precision i att välja ut och bedriva tillsyn 
på de avloppsanläggningar som medför störst risk för negativ påverkan på hälsa 
och/eller miljö. Det betyder att tillsynen av små avloppsanläggningar blir bättre anpassad 
till avloppsanläggningens geografiska placering och tekniska lösning. 

 
 Tillsynen leder till att de små avloppsanläggningarna får en minskad miljö- och 

hälsopåverkan.  
 

Tillämpning 
Vid tillämpning av denna policy bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad 
miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena fosfor 
och kväve. Begränsade utsläpp av närsalter är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, Västerhavets 
vattendistrikt.  
Tillämpningen av policyn förväntas även leda till en minskad risk för olägenheter ur 
hälsoskyddssynpunkt. 
Genom tillämpning av gemensam policy och riktlinjer får de kommunala tillsynsmyndigheterna 
större precision i att välja ut och bedriva tillsyn över de avloppsanläggningar som medför 
störst risk för negativ påverkan på hälsa och miljö. Tillsynen bedöms leda till att de små 
avloppsanläggningarna på sikt har en mindre hälso- och miljöpåverkan, detta i linje med den 
nationella tillsynsstrategin. 
Sökanden ska i ansökan med god dokumentation kunna visa att anläggningen har kapacitet 
att klara de reningskrav som behöver ställas på platsen. Nedanstående reningskrav gäller vid 
prövning av ansökan om nya avloppsanläggningar, oavsett om avloppsanläggningen ska 
ersätta en befintlig anläggning eller om fastigheten inte tidigare haft en avloppsanläggning. En 
bedömning av reningskraven ska alltid göras i varje enskilt fall utifrån förhållandena på den 
specifika platsen. Även en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt fall där kostnad ställs 
mot miljönytta. 
 
 
Hög skyddsnivå 
I början av 2010-talet beslutade STO-kommunerna, utifrån det aktuella vattenområdets 
känslighet, att krav på hög skyddsnivå för avloppsrening ska gälla, både avseende miljöskydd 
och hälsoskydd. Det är fortsatt relevant att tillämpa hög skyddsnivå som lägsta reningskrav i 
hela området vid ändring av befintliga avloppsanläggningar samt för nya avloppsanläggningar. 
Undantag kan dock göras om en bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet medger 
det. 
 



Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd syftar till att minska utsläpp av övergödande och 
syreförbrukande ämnen från framför allt WC-vatten. För att en avloppsanläggning belastad 
med WC och bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
behöver följande funktionskrav uppfyllas: 
 minst 90 % reduktion av totalfosfor 
 minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD7 
 minst 50 % reduktion av totalkväve 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera 
smittspridning via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan 
olägenhet, till exempel lukt. Avloppsvatten innehåller bakterier och smittämnen som kan 
förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid kunna 
reducera bakterier på ett tillförlitligt vis.   
 
Särskild skyddsnivå  
I särskilt känsliga områden kan det krävas en högre skyddsnivå än hög skyddsnivå, här kallad 
särskild skyddsnivå. Bedömningen om ett område är särskilt känsligt utgår från intilliggande 
vattenområdens ekologiska status samt känslighet och/eller ökat skyddsbehov avseende 
hälsoskydd. Det vill säga vattnets känslighet för övergödning och/eller skydd av 
dricksvattentäkter och badvatten. 
 
Särskilt känsliga områden kan vara exempelvis Natura 2000-områden, vattenskyddsområden, 
grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom förekomst av ålgräsängar, musselvatten 
eller lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag. 
 
I dessa särskilt känsliga områden kan det krävas ett extra reningssteg, en bedömning görs i 
varje enskilt fall.  
 
Otillgängliga områden 
På öar utan broförbindelse och andra otillgängliga områden, där en slambil inte kan komma 
fram, bör inte installation av WC tillåtas. Tillstånd för BDT-rening kan tillåtas under 
förutsättning att sökanden kan redovisa möjlighet till eget omhändertagande av slam på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart vis. Även för installation av torrtoalett behöver sökanden 
visa att latrin eller aska kan omhändertas på ett tillfredsställande vis. 
 
Möjlighet till källsortering och eget omhändertagande av avfall 
En effektiv åtgärd för att uppnå en förbättrad resurshushållning är att återföra näringsämnen 
till odlingsmark, vilket kan ske genom kretsloppssystem. Genom kretsloppssystemet sker en 
minskad övergödning. För att det ska fungera behövs system för insamling, behandling och 
lagring. När ett fungerande kretsloppssystem finns etablerat separeras de olika 
avfallsfraktionerna så som WC- och BDT-vatten.  
 
Om förutsättningar finns kan fastighetsägaren själv ta hand om avfallet från 
avloppsanläggningen, såsom till exempel latrin eller slam från slamavskiljaren. Detta 
förutsätter att fastighetsägaren kan redovisa att ett lokalt kretslopp kan ombesörjas på ett 
hälso- och miljömässigt tillfredsställande vis. 
 
Vid nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett för WC och 
ett för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 



Tillsyn av små avlopp 
Vid inventering och tillsyn av små avloppsanläggningar är fokus på att åtgärda de sämsta 
avloppen först. Tillsyn och inventering ska prioriteras i de områden som bedöms särskilt 
känsliga. Vid tillsyn prioriteras i första hand fastigheter där avloppsanläggning för rening av 
WC-vatten saknas. Eller där tekniken inte medger en tillräckligt god rening ur 
hälsoskyddssynpunkt eller i förhållande till omgivningens känslighet avseende miljöskydd. 
Avloppsanläggningar som inte klarar hög skyddsnivå avseende hälsoskydd prioriteras vid 
misstanke om olägenhet för människors hälsa.  
 
Vid tillsyn och inventering av befintliga små avlopp görs bedömningen om vilken miljö- och 
hälsoskyddsmässig påverkan utsläppet kan ha snarare än om anläggningen klarar hög 
skyddsnivå. Krav ställs i förhållande till miljönyttan, recipientens känslighet, 
hälsoskyddsbehovet och till vad som är ekonomiskt rimligt. Det innebär att en anläggning som 
fungerar väl, inte uppvisar brister som försämrar anläggningens hållbarhet, och inte medför 
risk för olägenhet för människors hälsa eller betydande risk för miljön, kan bedömas vara 
godtagbar, trots att den inte klarar hög skyddsnivå. 
 
Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare 
reningssteg medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning för 
en helt ny avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar tillstånd, 
kan det däremot vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög skyddsnivå. 
 
 
 
 
 
 
Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om bör den nya 
anläggningen kunna klara hög skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd, om inte 
förutsättningarna i det enskilda fallet medger något annat.  
 
Vilken teknisk avloppslösning som bedöms lämplig beror på den befintliga byggnadens 
konstruktion och vad som kan anses vara rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. I befintliga 
byggnader där WC- och BDT-vatten leds samman innebär det vanligen att det inte krävs 
någon uppdelning av avloppets olika fraktioner i två ledningssystem.    
Kommunernas små avloppsanläggningar behöver inventeras och dessa uppgifter ska 
regelbundet uppdateras.   
 
Vid tillsyn av små avlopp samt vid tillståndsprövningen för nya avlopp behöver även hänsyn 
tas till klimatförändringar så som översvämningar och förhöjda havsnivåer. 
 
STO-kommunerna behöver identifiera vilka små avloppsanläggningar i respektive kommun 
som riskerar att översvämmas för att sedan informera och föra dialog med berörda 
fastighetsägare. 
 

Kartbilagor 
Policyn innefattar tre kartbilagor: 
Bilaga 1 – Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden. 
 



Bilaga 1 – Skyddsnivåer 
Kartan beskriver översiktligt vilka skyddsnivåer som kan gälla inom STO-området. 
Skyddsnivån avgör vilka krav som ställs på rening av avloppsvattnet. I områden som är extra 
känsliga kan det krävas särskild skyddsnivå, med högre krav på rening av avloppsvattnet. En 
bedömning görs i varje enskilt fall av vilken skyddsnivå som ska gälla på den aktuella platsen, 
beroende på de lokala förutsättningarna. Det innebär att det kan ställas krav på särskild 
skyddsnivå även utanför det streckade området samt ställas krav på hög skyddsnivå innanför 
det streckade området.  
I anslutning till känsliga bäckar och åar kan högre krav på rening av utsläpp från 
avloppsanläggningar komma att ställas. Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag samt 
vattendrag som mynnar i vattenområde/havsområde med mindre god ekologisk status är 
exempel på känsliga vattendrag. 
 
Bilaga 2 – Vattnets ekologiska status 
I databasen VISS finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och kvantitativa 
statusen för alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.  
 
Den ekologiska statusen i ett vattendrag/vattenområde är ett mått på vattenförkomstens 
tillstånd, hur ett vatten mår och är vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska 
gälla inom ett avrinningsområde.  
 
Statusklassningen ger en representativ bild av vattenförekomstens tillstånd samt en 
riskbedömning som kan användas för att avgöra konsekvenserna i miljön av en verksamhets 
påverkan.  
 
Bedömningen av den ekologiska statusen grundas på biologiska kvalitetsfaktorer som 
beskriver växt- och djurlivet i vattenförekomsten. Om en betydande påverkan identifierats för 
ett vatten ska de kvalitetsfaktorer som är känsligast för just denna påverkan användas för att 
bedöma konsekvenserna i vattenmiljön. Utgångspunkten är att god status ska uppnås och att 
statusen inte får försämras. Målet är att uppnå en acceptabel nivå av påverkan där 
ekosystemets struktur och funktion inte är väsentligt förändrade jämfört med en opåverkad 
vattenförekomst av samma typ. 
 
Statusen i ytvatten bedöms i en femgradig skala, hög, god, måttlig, otillfredsställande eller 
dålig status.  
 
Bilaga 3 – Skyddade områden 
Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken. I föreskrifter och 
bevarandeplaner för naturreservat samt Natura 2000-områden finns det reglerat hur 
användningen av dessa mark- och vattenområden får ske. Syftet kan vara att bevara biologisk 
mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Beroende på syftet kan hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar. 
 
Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att skydda eller förbättra kvaliteten på 
de vatten där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och 
snäckor som odlas för konsumtion i kust- och havsvatten.  
 
Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på 
områden som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där det kan vara aktuellt med högre 
krav på rening. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området 
så en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  

 



Förvalta policyn 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med 
gällande styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande 
styrdokument. 
 
Policyn ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband med förändringar i tillämplig 
lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
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Riktlinjernas syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för 
att skydda människors hälsa och miljön.  

Målet med riktlinjerna är att 

 handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre 
kommunerna, 

 ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, 
sökande, avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och 
Orust), handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, 

 möjliggöra effektivare handläggning, 
 underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av 

avloppsanläggning. 
 

Riktlinjerna reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 
pe. 

 

Detta regleras inte av riktlinjerna 
Riktlinjerna berör inte 

 fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

 prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

 tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
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Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

Bakgrund  
I STO-området finns ett stort antal små avloppsanläggningar vars utsläpp i ett större 
sammanhang har en betydande påverkan på områdets vattenområden, det vill säga hav, 
sjöar och vattendrag. Lokalt kan det även finnas risk för olägenhet för människors hälsa.  

De geologiska förutsättningarna i STO-området gör att utsläpp av avloppsvatten i många fall 
har en kort tillrinningstid till recipient oavsett om det är till hav, sjö eller vattendrag. 
Havsområdena i STO är tydligt påverkade av övergödning. Större delen av vattenområdena 
har måttlig eller otillfredsställande ekologisk status, se bilagan Ekologisk vattenstatus. 

Gemensamma styrdokument samt rutin för STO-kommunerna 
Framtagandet av gemensamma styrdokument samt rutiner för STO-kommunerna förväntas 
leda till en likvärdig arbetsmetodik, gemensamma administrativa verktyg, mallar samt mer 
effektiv handläggning med kortare handläggningstider. Gemensamma riktlinjer och rutiner 
väntas även leda till en effektivare tillsyn och åtgärdstakt avseende bristfälliga 
avloppsanläggningar. Det kommunövergripande arbetet leder även till en större mängd 
samlad information, till såväl fastighetsägare, entreprenörer och kollegor samt bidrar till ökad 
kompetens inom kommunerna.  

Kombinationen av rådgivning och inventering förväntas bidra till en ökad förståelse hos 
fastighetsägare för hur deras avlopp påverkar deras närmiljö samt recipient vilket förväntas 
öka deras vilja att åtgärda bristfälliga avlopp. Något som i förlängningen kan påverka 
kommunens åtgärdsarbete i en positiv riktning.   

Kommunerna förbereder sig för riskbaserad tillsyn av små avlopp genom att införa ett system 
för digital registrering av avloppsanläggningar.  

Tillämpning 
Vid tillämpning av dessa riktlinjer bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad 
miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena 
fosfor och kväve. Begränsade utsläpp av närsalter är en förutsättning för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 
2021–2027, Västerhavets vattendistrikt.  

Information och rådgivning 
För att kunna hjälpa fastighetsägare och entreprenörer i frågor gällande små avlopp erbjuder 
respektive kommuns tillsynsmyndighet rådgivning. De kommunala tillsynsmyndigheterna 
bedriver dock myndighetsutövning och kan därför inte rekommendera vilken 
avloppsanläggning som ska väljas eller vilken placering som är lämplig för anläggningen. 
Den kommunala tillsynsmyndigheten kan informera om bland annat områdesskydd, 
godkända anläggningar, avloppslösningar som finns på marknaden samt uppgifter om 
entreprenörer som anlägger små avlopp i området. Handläggare ska ge information och 
hjälp med vilka uppgifter som behöver inkomma för att ansökan/anmälan om små avlopp ska 
kunna handläggas. Rådgivningen utgår från tillgängliga fakta och rådgivningen ska vara 
saklig och opartisk.  

Tillämpning vid tillsyn 
Tillsyn behöver utföras för att säkerställa de små avloppsanläggningarnas funktion och 
rening men också för att minska dess negativa påverkan på människors hälsa samt miljön. 
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Som ett första steg i tillsynen görs en inventering av de små avlopp som finns i den aktuella 
kommunen. Efter beslut om vilka fastigheter som ska inventeras brukar den kommunala 
tillsynsmyndigheten göra en arkivinventering och undersöka vad för avloppsrelaterad 
information som finns om respektive fastighet. Om information saknas eller om det finns 
andra frågor skickas det vanligtvis ut en enkät till aktuella fastighetsägare. I enkäten ställs 
frågor om vatten- och avloppsförhållandena på fastigheten. Fastighetsägarnas enkätsvar 
bidrar till det fortsatta arbetet med tillsyn samt ger en överblick av vatten- och 
avloppssituationen i kommunerna. Efter arkivinventering och eventuell enkätundersökning 
görs en preliminär bedömning av avloppsanläggningen, om den lever upp till gällande 
lagstiftning eller ej. Efter bedömningen informeras fastighetsägarna om deras avlopp 
behöver åtgärdas eller ersättas. Det kan i samband med detta bli aktuellt med tillsyn på plats 
för att göra en bedömning av avloppsanläggningen. Det är fastighetsägaren, även kallad 
verksamhetsutövaren, som enligt lag ansvarar för att dennes enskilda avlopp fungerar som 
det ska och har en godtagbar rening.  

Inventering, tillsyn och åtgärdande av bristfälliga avloppsanläggningar bidrar till att nå flera 
nationella miljökvalitetsmål samt globala mål.  Arbetet för att nå dessa mål sker genom en 
minskad belastning av närsalter samt fekala föroreningar till både närområde och recipient. 
En förbättrad status i våra vattenområden ger även en samhällsnytta gentemot medborgare 
och för pågående/framtida vattenbruk, så som till exempel alg-, fisk- och musselodlingar. 

Övergödning orsakar förändringar i ekosystem och leder bland annat till algblomning och 
försämrad syresättning av bottenvattnet. Syrefria bottnar genererar i sin tur ytterligare 
övergödning då fosfor som tidigare varit bunden i bottensedimentet frigörs vid syrefria 
förhållanden. En minskning av övergödande ämnen har flera positiva effekter. Det gynnar 
sjöar och vattendrags naturliga produktionsförmåga, bevarar den biologiska mångfalden och 
resulterar i en god resurshushållning. Även grundvattnet behöver skyddas för att kunna 
säkra tillgången till dricksvatten men också för att bidra till en god livsmiljö för djur och växter 
i vattenmiljöer. 

I åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 presenteras åtgärder som 
myndigheterna behöver genomföra på administrativ nivå för att nå miljökvalitetsnormer för 
vatten. Till detta har Vattenmyndigheterna tagit fram preliminära åtgärdsbeting för respektive 
vattenförekomst. Åtgärdsbetingen presenteras i Vattenmyndighetens 
Vatteninformationssystem Sverige, VISS. För vattendrag och sjöar finns beting som säger att 
minst 1 065 små avlopp ska ha åtgärdats i STO-området innan år 2027. 

Prioritering av tillsyn av små avlopp görs genom att tillsynen bedrivs där miljö- och 
hälsonyttan är som störst. Effekten från tillämpning av gemensam policyn samt riktlinjer 
bedöms leda till att de små avloppsanläggningarna i STO-området på sikt har liten påverkan 
på hälsa och miljö, i enlighet med den nationella tillsynsstrategin. 

Händelsestyrd tillsyn  
Vid klagomål gällande bristfälliga avlopp eller misstänkt olägenhet bedrivs händelsestyrd 
tillsyn. Detta för att bedöma om avloppsanläggningen misstänks kunna orsaka olägenhet för 
människors hälsa och/eller miljön, genom exempelvis lukt, förorening av dricksvatten eller 
utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallat direktutsläpp. 

För att bedöma om klagomålet är befogat görs ett platsbesök där avloppsanläggningen 
kontrolleras. Fokus ligger på om avloppsanläggningen orsakar hälsomässig olägenhet eller 
om anläggningen har direktutsläpp. Även avloppsanläggningar med endast slamavskiljning 
eller slamavskiljning följt av stenkista bedöms ha direktutsläpp.  

Tillämpning vid prövning 
Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att ansöka/anmäla om att få inrätta en ny 
avloppsanläggning eller ändra en befintlig avloppsanläggning som resulterar i en väsentlig 
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förändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. När en ansökan/anmälan 
inkommer sker en prövning för att fastställa om den valda avloppsanläggningen kan beviljas. 
I prövningen ingår att bedöma den enskilda platsens förutsättningar i förhållande till 
reningsgraden hos den tekniska lösningen, avloppsanläggningen. Bedömningen görs av 
funktionen i förhållande till behovet av rening på en viss plats. Även risk för översvämning, 
stigande havsnivåer, skred och ras beaktas vid prövning. 

Funktionen hos avloppsanläggningen prövas också i ett större sammanhang, det vill säga 
hur stor påverkan på recipienten det skulle innebära om flera anläggningar med samma 
tekniska lösning och reningsgrad skulle tillåtas i ett område. Till exempel vid nybyggnation 
och ett högt exploateringstryck kan en ökning av den totala utsläppsmängden övergödande 
ämnen sammantaget innebära en negativ påverkan på ett känsligt vattenområde på ett 
sådant vis att utsläpp inte kan tillåtas. 

Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd innebär reningskrav avseende övergödande och 
syreförbrukande ämnen vilka främst finns i WC-vatten. För att en avloppsanläggning 
belastad med WC och bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende 
miljöskydd behöver följande funktionskrav uppfyllas: 
 minst 90 % reduktion av totalfosfor 
 minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD 
 minst 50 % reduktion av totalkväve 

 
Reduktionen ska med ytterst få undantag ske i anläggningen, näringsupptag i naturen kan 
inte räknas anläggningen till godo.  
 

För en avloppsanläggning som klarar normal skyddsnivå för miljöskydd jämfört med en 
anläggning som klarar hög skyddsnivå är prisskillnaden liten sett till den miljönytta som kan 
uppnås. Den ökade kostnaden motsvarar kostnad för ökad dosering av fosforfällningsmedel 
alternativ ett tätare bytesintervall av filtermassa i fosforfälla. Som redan nämnts har STO-
området förhållandevis stora problem med övergödda vattendrag, sjöar och havsområden 
jämfört med Sverige som helhet. Prisskillnaden för en anläggning som klarar hög skyddsnivå 
jämfört med en som klarar normal skyddsnivå vägt mot miljönyttan gör det rimligt att ha hög 
skyddsnivå som utgångspunkt, i enlighet med tidigare beslut om hög skyddsnivå för 
avloppsrening. 

Avvikelser från hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Vid prövning av avloppsanläggningar kan avsteg från hög skyddsnivå göras och normal 
skyddsnivå godkännas om det exempelvis finns något att vinna ur miljöhänseende. 
Robusthet, resurshushållning och uppehållande av vatten räknas som sådana miljövinster.  
 
Avvikelser från hög skyddsnivå förutsätter att omständigheterna i det enskilda fallet möjliggör 
detta. Avsteg från hög skyddsnivå bör vanligtvis inte övervägas i särskilt känsliga områden. 
Exempel på lösningar som inte klarar hög skyddsnivå men har andra miljöfördelar är: 

1. fosforavlastade markbäddar. Anses klara hög skyddsnivå avseende fosfor men inte 
kväve men har fördelen att vara robust,  
 

2. ej fosforavlastade infiltrationsanläggningar. Klarar normal men inte hög skyddsnivå, 
har fördelen att vattnet infiltreras i marken och inte leds bort för att snabbt nå 
recipient. En förutsättning är att infiltrerat vatten inte påverkar vattentäkter eller 
grundvatten. I STO-området finns det dock endast ett fåtal mindre områden där det är 
geologiskt möjligt att anlägga en infiltrationsanläggning, 

 
3. fosforreningsmetoder utan kemikalier eller fosforfälla som innebär resurshushållning,  
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4. metoder med extra god kväverening men där fosforreningen inte når upp till hög 

skyddsnivå, 
 

5. dammar utformade som näringsfällor för att fånga upp näringsläckage i form av kväve 
och fosfor från små avlopp samt jordbruksmark. Dessa dammar har förutom den 
renande effekten andra stora miljöfördelar så som buffring av vatten samt att de 
gynnar den biologiska mångfalden. 

 
Punkterna 1 till 4 avser lösningar utformade specifikt för avloppsrening och för 1-200 pe. För 
att det ska vara aktuellt med avsteg från hög skyddsnivå ska reduktionen av fosfor uppnå 
minst 70%, motsvarande normal skyddsnivå. Punkt 5 avser dammar som i första hand ska 
fånga upp näringsläckage från jordbruksmark och de rester av kväve och fosfor som släpps 
ut från avloppsanläggningar i området. Avsteget handlar då främst om kravet på att den 
enskilda avloppsanläggningen, det vill säga avloppslösning exklusive damm, ska klara hög 
skyddsnivå. Avsteg förutsätter att avloppsanläggningen har viss fosforrening, till exempel en 
markbädd och att dammen dimensioneras även för avloppsutsläpp.  
 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera 
smittspridning via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan 
olägenhet, till exempel lukt. Avloppsvatten innehåller mikroorganismer och smittämnen som 
kan förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid 
kunna reducera mikroorganismer på ett tillförlitligt vis, för att skydda människor och djurs 
hälsa.  

Särskild skyddsnivå 
I särskilt känsliga områden, se bilagan Skyddade och känsliga områden, kan det krävas 
extra höga reningskrav avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd, i dessa riktlinjer samt 
tillhörande policy kallad särskild skyddsnivå. I dessa områden behöver näringsbelastningen 
och/eller utsläpp av smittämnen minska. Ett sätt att minska belastningen är genom att 
begränsa avloppsutsläpp från WC. Det kan även innebära att en avloppsanläggning som 
klarar hög skyddsnivå avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd behöver utrustas med ett 
ytterligare reningssteg, för rening av smittämnen och/eller närsalter. 

Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd 
Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd tillämpas för särskilt känsliga områden som 
exempelvis Natura 2000-områden, grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom 
förekomst av ålgräsängar, musselvatten eller lax-, öring- och/eller ålförande 
vattendrag. Bilagan Skyddade och känsliga områden visar kända områden som kan vara 
särskilt känsliga. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-
området, en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  
 
Bedömningen av om särskild skyddsnivå avseende miljöskydd krävs på en enskild plats görs 
inte utifrån ett i förväg fastställt generellt avstånd till den skyddsvärda miljön. Det är viktigare 
att ta hänsyn till utsläppspunktens avstånd till vattenförande dike eller vattendrag, samt 
transportsträcka och uppehållstid innan det renade vattnet når havet eller annan känslig 
vattenförekomst.  
 
Då olika områden är känsliga för olika typer av miljöstörningar behöver den extra reningen 
utformas på olika sätt enligt följande:  
 Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda 

naturområden. Nätverket är till för att öka möjligheterna att bevara Europas växt- och 
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djurliv för framtida generationer. En del av Natura 2000-områdena i STO-området har 
problem med övergödning, men inte alla. Det finns inte någon automatik mellan att ett 
område är skyddat som Natura 2000 och att krav på särskild skyddsnivå ska ställas. De 
övergödningskänsliga Natura 2000-områdena bör ha särskild skyddsnivå, jämför bilagan 
Skyddade och känsliga områden där alla Natura 2000-områden visas med bilagan 
Skyddsnivåer som visar områden med olika skyddsnivåer. Känsligheten för övergödning 
innebär att särskilt höga krav med avseende på fosfor- och kväverening behöver ställas 
och kan gälla upp till 500 meter från vattenområdet.  
 

 Naturreservat. De flesta naturreservat i STO-området omfattas även av andra 
områdesskydd, vanligen Natura 2000-område men i något fall vattenskyddsområde. I 
dessa fall bör bedömningen av reningskrav med avseende på miljöskydd utgå från 
bevarandeplanen för Natura 2000-området eller föreskrifterna för vattenskyddsområdet. I 
naturreservatsföreskrifterna finns det sällan något som reglerar avloppsutsläpp, däremot 
kan det krävas tillstånd för markarbeten. För de naturreservat som inte omfattas av annat 
områdesskydd bör naturreservatsföreskrifterna vara det vägledande dokumentet. Vid 
bedömningen av skyddsnivå avseende hälsoskydd bör däremot 
naturreservatsföreskrifterna alltid beaktas eftersom en del naturreservat har inrättats helt 
eller delvis för friluftsliv eller som besöksmål.  

 
 Musselvatten. Det finns närliggande havsområden som pekats ut som musselvatten. Att 

ett vattenområde utpekats som musselvatten innebär att det tillkommer ytterligare 
miljökvalitetsnormer. Dessa uttrycks i många fall som riktvärden som inte får överskridas. 
Det är i dagsläget ett återkommande problem att dessa riktvärden överskrids i vissa av 
STO-områdets utpekade musselvatten. Avloppsutsläpp kan framför allt påverka 
riktvärden för halter av bakterien E. coli och syrgastillgång, det senare eftersom 
nedbrytningen av organiskt material kräver syre. Den största källan till organiskt material 
från avloppsvatten är inte det BOD som finns i vattnet utan det överskott på levande 
organismer som är ett resultat av övergödning. Det behöver därför ställas krav på hög 
skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd.  

 
 Lax-, öring- och/eller ålförande bäckar. Dessa fiskar är känsliga för syrebrist och pH-

förändringar. För syrebrist gäller samma som för musselvatten. Gällande pH-värdet bör 
inte fosforfällor tillåtas med mindre än 100 meters rinnsträcka i ett dike eller annat tillflöde 
till det fiskförande vattendraget, detta bör gälla även när en befintlig avloppsanläggning 
med WC anslutet ersätts med en ny.  

 
 Ålgräsängar. Ålgräsängar är en viktig biotop som bland annat uppväxtplats för yngel. 

Ålgräsängar är känsliga för övergödning bland annat på grund av de näringsgynnade 
fintrådiga alger som tenderar att täcka växtligheten. Särskild skyddsnivå avseende 
miljöskydd bör därför övervägas i områden med låg vattenomsättning där ålgräs växer.  

 
 Vågskyddade grunda havsvikar. Vågskyddade grunda havsvikar har låg 

vattenomsättning och är ofta känsliga framför allt mot kväve.  
 
Exempel på tekniska lösningar för att garantera särskild skyddsnivå avseende miljöskydd:  

 extra behandlingssteg, slamtank/slamlager med cirkulation av slam för reningsverk,  
 vattenreningskärr, rotzonsanläggning efter avloppsanläggningen,  
 torrtoalett eller sluten tank för WC-avlopp. 

  

Särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Det kan vara aktuellt med särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd i områden där husen 
ligger tätt, tomterna är små och det är korta avstånd mellan avloppsanläggningar och 
vattentäkter. Även vattenskyddsområden är särskilt känsliga områden. I 
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vattenskyddsområden gäller i första hand föreskrifterna för respektive skyddsområde vid 
bedömningen av vilka reningskrav som behöver ställas på avloppsanläggningar i området. 
Andra exempel på platser med ökat behov av högre krav på rening av avloppsvatten 
avseende hälsoskydd är badplatser, strandområden där människor rör sig, samt utsläpp till 
vatten där människor och djur kan komma i kontakt med avloppsvattnet.  

Val av avloppslösning  
Vid val av avloppslösning för rening av avloppsvatten bör alternativen övervägas i följande 
ordning: 

1. i första hand bör möjligheten att anslutas till kommunalt avloppsledningsnät utredas. 
Detta då det bedöms som den avloppslösningen med WC-anslutning med minst 
miljöpåverkan. I särskilt känsliga områden där utsläpp bör undvikas är anslutning till 
kommunalt avlopp speciellt att föredra då utsläppet flyttas till ett mindre känsligt 
vattenområde.  
  

2. saknas möjlighet att ansluta till kommunalt avloppsledningsnät bör möjligheten 
undersökas att ansluta till en gemensam avloppslösning tillsammans med grannar. 
Detta då en gemensam avloppslösning oftast innebär en bättre reningsfunktion, med 
en jämnare belastning och en mer stabil reningsprocess.  
  

3. saknas möjlighet att ansluta till både kommunalt avloppsledningsnät och till en 
gemensam avloppsanläggning är det aktuellt att anlägga ett enskilt avlopp.  
 

Skillnad i kravställning för WC-utsläpp  
Att tillåta nya WC-utsläpp i STO-området är något som motverkar effekten av de åtgärdade 
avloppen, vilket kan resultera i att god ekologisk status inte kan uppnås inom den tidsrymd 
som miljökvalitetsnormen anger. I områden med särskild skyddsnivå bör 
avloppsanläggningar utan lokalt utsläpp från WC till grund- eller ytvatten övervägas. Vid 
nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett för WC och ett 
för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 
En avloppslösning med WC-utsläpp till mark eller vatten kan bedömas som en godtagbar 
lösning beroende på förutsättningarna på den enskilda platsen. Om det på en plats tidigare 
funnits en avloppsanläggning med WC-utsläpp kan en ny anläggning med WC-utsläpp 
bedömas som en godtagbar lösning om den uppfyller kraven för hög skyddsnivå. 

Tekniska lösningar för små avlopp 
På marknaden finns en rad olika lösningar för små avlopp med WC anslutet, de delas 
generellt upp i tre grupper:  

 markbaserad rening,  
 reningsverk,  
 sluten tank.  

Markbaserad rening 
Markbaserad rening innebär att avloppsvattnet leds till en slamavskiljare och därefter vidare 
till marken genom en infiltrationsanläggning eller markbädd. Dessa lösningar anses vara 
robusta och kräver mindre underhåll än andra lösningar. Vid sandiga markförhållanden, som 
är sällsynt i STO-området men vanligare i andra delar av landet, kan infiltrationsanläggningar 
användas. 
Avloppsvattnet leds då via spridarrör ner i befintliga marklager. I marken sker då en naturlig 
rening innan avloppsvattnet når grundvattnet.  
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I markmaterial som lera, som är vanligt i STO-området, där grundvattennivåerna är höga 
eller där avloppsvattnet inte kan infiltrera i marken kan det i stället anläggas en markbädd. 
En mer grundlig beskrivning av hur markbäddar och infiltrationer ska utformas framgår i 
Naturvårdsverkets faktablad 8147 och i de tekniska rapporterna SS EN 12566: Del 2 
(infiltration) samt SS EN 12566: Del 5 (markbädd). 
 
På vissa platser är det olämpligt att avloppsvattnet infiltrerar i marken, då bör markbädden 
tätas med plast-/gummiduk eller annat tätskikt. Om markbädden tätas är det extra viktigt att 
se till att bädden ventileras och syresätts. Markbäddar är bättre på att rena avloppsvatten 
från syreförbrukande ämnen (BOD) och mikroorganismer än att reducera kväve och fosfor. 
Det krävs därför ytterligare fosforrening. Det finns även prefabricerade kompaktfilter som har 
utformats för att ha likvärdig funktion som de markbaserade lösningarna.  

Minireningsverk 
En annan lösning för små avlopp är att använda sig av en prefabricerad produkt så som 
minireningsverk. Minireningsverk kräver en del underhåll och skötsel och bedöms vara 
mindre robusta än markbaserade lösningar, därför krävs ett serviceavtal, egenkontroll och ett 
utökat eget ansvar för underhåll. Oftast kräver minireningsverk el och tekniken som används 
för reningen är i princip den samma som i större kommunala reningsverk, det vill säga 
sedimentering, kemisk fällning och biologisk rening. Men det finns även minireningsverk som 
endast har kemisk eller biologisk rening. Studier har visat att minireningsverk fungerar som 
bäst med en jämnare högre belastning av vatten, det är därför lämpligt med gemensamma 
anläggningar där det är möjligt. I områden med hög skyddsnivå för hälsoskydd behövs 
generellt en efterföljande rening, en efterpolering, eftersom de flesta reningsverken inte 
klarar av reduktionskraven för mikroorganismer.  
 
Det finns även andra typer av reningsverk som har liknande funktion som ett minireningsverk 
men där utformningen kan se annorlunda ut, exempelvis finns det bioreningsverk där 
vattenväxter används. Växterna tar upp näring, skapar tillväxtyta för de mikroorganismer som 
hjälper till att reducera BOD och bidrar till rening av näringsämnen. 

Sluten tank 
Sluten tank är en avloppslösning för WC-avlopp. Med sluten tank sker inget lokalt utsläpp 
och inte heller någon behandling av WC-vattnet. Vid installation av sluten tank är det viktigt 
att tankens storlek anpassas till den planerade belastningen. Denna lösning är särskilt 
lämplig i tätbebyggda områden där det inte går att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till 
vattentäkterna eller i områden som är särskilt känsliga för tillskott av näringsämnen, områden 
med särskild skyddsnivå. För att minska slamtömningsbehovet bör endast snålspolande 
toaletter eller vakuumtoaletter anslutas till anläggningen. Det är i normalfallet inte tillåtet att 
ansluta BDT-vatten till anläggningen. Vid anläggande av sluten tank bör de anslutna 
toaletternas genomsnittliga spolvolym vara maximalt en liter. 

Fosforrening 
Det finns olika former av fosforrening. Fosforrening genom fosforfällning innebär att en 
fällningskemikalie tillsätts avloppsvattnet innan/i slamavskiljaren för att fosforn ska fällas ut, 
klumpa ihop sig med slammet och stanna kvar i slamavskiljaren. Fällningskemikalien gör att 
mängden slam ökar, därför krävs det en större slamavskiljare vid fosforfällning.  
 
Vid fosforrening genom fosforfälla/fosforfilter placeras en brunn med en kalkhaltig mineral, till 
exempel polonite, som kan binda fosfor, efter slamavskiljarens efterföljande reningssteg, till 
exempel efter en markbädd. Då behöver markbädden vara tät i botten för att allt vatten ska 
ledas genom fällan/filtret. Det renade vattnet som kommer ur fällan/filtret har högt pH-värde 
och kan behöva ledas genom ett neutraliseringssteg, en stenkista eller liknande, för att 
människor och djur inte ska komma i kontakt med vattnet samt för att sänka pH-värdet innan 
utsläpp.   
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Kväverening 
Några av de mikroorganismer som lever i avloppsvatten har en förmåga att rena kväve 
genom att omvandla olika former av kväve i flera steg vidare till kvävgas. Det sista steget i 
omvandlingen till kvävgas kräver en syrefri miljö. I till exempel minireningsverk som klarar 
hög skyddsnivå avseende kväve kan den rätta miljön skapas om anläggningen sköts korrekt. 
 
En annan kvävereningsmetod är dammar utformade för kvävereduktion. Mikroorganismer är 
en viktig del av reningen även i en damm, men under växtsäsong bidrar även växtligheten i 
dammen till kvävereduktion. 

Utsläppspunktens utformning och lokalisering 
Avloppsvatten från vattenspolande toaletter innehåller mikroorganismer och smittämnen 
såsom virus och bakterier. Olika skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att minska risken för 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Vid prövning av en avloppsanläggnings 
lämplighet är utsläppspunkten för avloppsvattnet en avgörande faktor. Utsläpp till mark ger 
en bättre avskiljning av smittämnen och mikroorganismer än utsläpp direkt i ett vattendrag.  
Utifrån typ av avloppsanläggning och utsläppspunktens placering kan utsläppspunkten 
behöva otillgängliggöras, genom en diffus utsläppspunkt, så att människor och djur inte 
kommer i kontakt med avloppsvattnet.  
 
Om avloppsvattnet inte kan infiltreras och tas upp av marken är det viktigt att vattnet leds 
bort i ett dike eller liknande. Blir vattnet stillastående finns det risk för att människor och djur 
exponeras för eventuella smittämnen som kan finnas kvar i avloppsvattnet. 
 
En efterpolering, efterbehandling, av avloppsvatten från avloppsanläggning med 
punktutsläpp kan ske på flera olika sätt. Det renade avloppsvattnet kan ledas ut i en diffus 
utsläppspunkt, till exempel i en singelbädd eller ett dike där hela eller första delen av diket 
fyllts med singel. En diffus utsläppspunkt skapar även en ytterligare skyddsbarriär för att 
minska effekterna av eventuell ojämn belastning och störningar. Det finns även 
prefabricerade efterpoleringsanordningar så som exempelvis biomoduler eller UV-ljus. 
 
I diken är det många faktorer som spelar in i reduktionen av näringsämnen. Belastningen, 
dikets utformning och uppehållstiden är exempel på några av dessa. Dikets längd är 
avgörande då belastning och uppehållstid är viktiga för att smittoämnen ska minska och för 
att näringsämnen ska kunna omhändertas av omgivningen.  
 
Avloppsvattnet kan ledas till ett öppet dike, ett så kallat biofilterdike. För att öka reningsgrad 
och upptag av näringsämnen kan det planteras växter i diket, det är då viktigt att hålla efter 
växtligheten för att diket inte ska växa igen. Markens egenskaper på platsen är avgörande 
för den mängd vatten som kan infiltreras ner i marken när det passerar diket. Det sker även 
en viss avdunstning till luften. Biofilterdiken bedöms vara robusta anläggningar som inte 
kräver mycket underhåll.  
 
I resorptionsdiken går vattnet genom ett perforerat rör som ligger i ett spridarlager av grus 
som sedan täcks med jord. Spridarlagret ska utformas så att det perforerade röret inte sätts 
igen. Avledning och behandling av avloppsvatten sker genom växtupptag, infiltration och 
genom biologiska processer och fastläggning i dike. Resorptionsdiken är till skillnad från 
biofilterdiken täckta vilket då utger ett extra skydd för människor och djur som kan exponerar 
först efter dikets utlopp. Ett täckdike syns inte ovanför marken.     

Robust avloppsanläggning 
Att en avloppsanläggning är robust innebär att den är tillförlitlig och driftsäker. Det betyder 
bland annat att anläggningen ska kunna bibehålla god rening trots varierande belastning, 
varierande volym avloppsvatten och/eller koncentration av de ämnen som ska renas. En 
robust avloppsanläggning har inget stort skötselbehov och dess funktion ska vara enkel att 
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kontrollera.  En robust anläggning kan användas av en bred användargrupp och kräver inte 
yrkeskompetens för att förstå driftinstruktioner eller utföra skötseln.  

Klimatförändringarnas påverkan på små avlopp 
Klimatet förändras och den rådande temperaturhöjningen förväntas kunna påverka 
avloppsanläggningars funktion genom översvämningar och stigande havsnivåer. 
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland tog 2011 fram en vägledning omkring 
höjningen av havsnivån, Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden. I hotade områden är det viktigt att tänka på att en 
avloppsanläggning kan vara omkring två meter djup, den påverkas därför av stigande nivåer 
tidigare än markytan.  

Krav på funktionsredovisning 
Exempelvis slamavskiljare, minireningsverk och fosforfällor är prefabricerade anläggningar 
för WC-avlopp och omfattas enligt EU:s byggproduktförordning av en harmoniserad 
standard, SS EN 12566. Standarden omfattar anläggningar dimensionerade för 1-50 pe. 
Produkten är då testad på ett standardiserat vis och ska vara försedd med en 
prestandadeklaration och vara CE-märkt. CE-märkningen visar att en produkt har testats och 
prestandadeklarationen redovisar testresultaten. Reduktionen av BOD är en obligatorisk 
parameter i testet medan reduktion av fosfor och kväve är frivilliga parametrar då olika länder 
ställer olika krav. Riktlinjen är därför att CE-märkningen ska redovisa reningsgrad för BOD, 
totalfosfor (tot-P) och totalkväve (tot-N). Om andra analysresultat inkommer på de frivilliga 
parametrarna behöver den kommunala tillsynsmyndigheten ta ställning till om dessa är av 
tillräcklig kvalitet för att kunna godtas.  
 
Prefabricerade anläggningar för WC och BDT som inte omfattas av standarden SS EN 
12566 ska vara provade i oberoende tester utförd av sakkunnig under realistiska 
förhållanden. Testerna ska vara av samma omfattning och kvalitet som den europeiska 
standarden. Exempel på produkter är vissa typer av minireningsverk som inte omfattas av 
standarden, anläggningar för mer än 50 pe och så kallade retrofitkits, det vill säga 
anordningar som monteras i befintlig slamavskiljare i syfte att efterlikna ett minireningsverk. 
 
Det finns andra typer av markbaserade avloppsanläggningar än de som beskrivs ovan som 
är utformade specifikt för avloppsrening, till exempel fosforreningsdammar. Då ska sökanden 
kunna visa hur dessa anläggs och sköts samt den förväntade reningsgraden. Det bör vara 
genom en forskningsrapport eller annan undersökning utförd av oberoende sakkunnig. Om 
det förs ett teoretiskt resonemang om reningsfunktion är det viktigt att det finns vetenskapliga 
källor som styrker resonemanget.  
 
För den typ av damm som avses i punkt 5, under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 
avseende miljöskydd, kan en beräkning behöva utföras för att säkerställa att anslutet 
avloppsvatten från avloppsanläggning utan fosforreningssteg inte raderar effekten av den 
fångade näringen. 
 

Eget omhändertagande av avfallsfraktioner 
Det finns även andra lösningar för små avlopp, exempelvis kretsloppsanpassade lösningar 
så som torr- och förmultningstoaletter samt urinseparerande vattenspolande toaletter. Med 
dessa kretsloppsanpassade avloppslösningar finns möjligheten att återföra näringsämnen till 
odlad mark. 
 
I dessa riktlinjer omfattar begreppet avfallsfraktioner bland annat slam, urin, latrin och 
förbrukat material från fosforfälla/fosforfilter. Kommunen har behandlingsansvar för samtliga 
fraktioner från avlopp dimensionerade upp till 25 pe. 
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Det är möjligt att söka dispens från hämtning av avfallsfraktionerna för att i stället 
omhänderta avfallet själv. En förutsättning för dispens är att den egna hanteringen kan 
utföras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart vis. Hanteringen ska inte orsaka olägenhet 
eller en väsentligt ökad risk för människors hälsa och miljön.  
 
I urinen återfinns merparten av näringsämnena kväve och fosfor, återföring av näringsämnen 
till åkermark utgör en miljönytta. En förutsättning för ett eget omhändertagande av slam, 
förbrukat material från fosforfälla, latrin, aska från torrtoalett, urin eller komposterade fekalier 
är att det finns möjlighet att omhänderta avfallsfraktionen på den egna fastigheten.  
Källsorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det 
vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen. Fekalier och latrin innehåller smittämnen och 
behöver därför behandlas för att minimera smittrisken. Vanligtvis innebär behandling 
kompostering eller lagring under en viss tid.  

Olika hämtnings- och tömningsintervall 
Avloppsanläggningar genererar avfall då både slam och uttjänt filtermaterial från eventuella 
fosforfällor definieras som avfall. Respektive kommuns avfallsföreskrifter innehåller 
bestämmelser, dels om krav på anläggningens utformning och placering för att möjliggöra för 
tömning av avfallet, dels med vilket intervall avfallet i avloppsanläggningen ska tömmas.  
 
Avloppsanläggningar med låg belastning kan beviljas ett utsträckt tömningsintervall. 
Leverantörer av till exempel minireningsverk kan ibland ange ett tätare tömningsintervall än 
avfallsföreskrifterna och det är ytterst fastighetsägarens ansvar att slamtömning sker så ofta 
som behövs. Tillståndsvillkor ska därför formuleras så att avloppsanläggningen ska tömmas 
minst med det intervall som anges i föreskrifterna eller oftare om detta är leverantörens 
anvisning. Det bör också framgå att kommunen kan medge ett förlängt intervall.   
  
Det är en del av prövningen att innan tillstånd lämnas säkerställa att avloppsanläggningens 
utformning och placering är sådan att avfallet kan tömmas. Om sökanden valt att lösa detta 
med extra åtgärder, exempelvis egen sugslang, ska detta framgå av tillståndsvillkoren. 
Likaså ska det framgå att anläggningen inte får täckas över eller liknande utan ska hållas 
tillgänglig för slamsugning.  
 

Åtgärder som inte kräver tillstånd eller anmälan  
Små avloppsanläggningar behöver skötas och kontrolleras regelbundet. Genom att 
underhålla avloppsanläggningen kan livslängden förlängas, reningsgrad förbättras och 
kostnader för större oplanerade åtgärder undvikas.  
 
I normalfallet krävs det en anmälan för åtgärder som kan innebära en väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning, även om syftet är att förbättra anläggningen, 
till exempel att gräva om en markbädd eller lägga nya infiltrationsrör i en 
infiltrationsanläggning. Vid ändring av reningsteknik eller lokalisering av en 
avloppsanläggning krävs det en ansökan.  
  
Om avloppsanläggningen behöver åtgärdas är det i vissa fall möjligt att utan ansökan eller 
anmälan, på samma plats, återställa anläggningen till den funktion, standard och utformning 
som det befintliga avloppstillståndet avser även om den befintliga avloppsanläggningen inte 
når upp till normal skyddsnivå. 
 
Ändringar som inte kräver ansökan eller anmälan är till exempel: 

 byte av slamavskiljare eller sluten tank med samma utformning och placering, 
 byte av T-rör, 
 installation av luftningsrör, 
 montering av nivålarm.  
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Kommunen bör kontaktas för rådgivning innan åtgärder vidtas. Mer information finns på 
respektive kommuns hemsida.  
 

Förvalta riktlinjerna 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med 
gällande styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande 
styrdokument. 
 
Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband med förändringar i 
tillämplig lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
 

__________________________________________________________________________
______ 
 

Riktlinjerna har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av  
Västra Götalandsregionen. 
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Teckenförklaring
Hög skyddsnivå Hög skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd gäller generellt i alla tre kommuner.

Särskild skyddsnivå

I områden som är extra känsliga kan det krävas särskild skyddsnivå, en skyddsnivå med
högre krav på rening av avloppsvatten. Extra känsliga områden kan exempelvis vara Natura
2000-områden, vattenskyddsområden eller områden där den ekologiska statusen bedöms
vara sämre än god. Extra känsliga ur hälsoskyddssynpunkt är områden där det finns
enskilda vattentäkter, badplatser eller musselodlingar.

Vattendrag
Exempel på känsliga vattendrag är sådana som mynnar i vattenområden vilka ingår i
Natura 2000-områden, vattenområden med mindre god ekologisk status eller lax-, öring-
och/eller ålförande vattendrag.

Kartan beskriver översiktligt
vilka skyddsnivåer som kan
gälla inom olika områden.
Skyddsnivån avgör vilka krav
som ställs på rening av
avloppsvatten. Det görs en
bedömning i varje enskilt fall
vilken skyddsnivå som ska
gälla på den aktuella platsen,
beroende på de lokala
förutsättningarna.

Bilaga 1 - Skyddsnivåer

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
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I databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS,
finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och
kvantitativa statusen för alla Sveriges större sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten. Den ekologiska statusen i ett
vattendrag/vattenområde är ett mått på hur ett vatten mår och är
vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla
inom ett avrinningsområde. Utgångspunkten är att god status ska
uppnås och att statusen inte får försämras.

Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus
Teckenförklaring
Ekologisk vattenstatus

Hög status

God status

Måttlig status

Otillfredsställande status

Dålig status

Oklassad

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
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Teckenförklaring
Naturreservat

Vattenskyddsområde

Musselvatten

Ålgräsängar, inventerade 2011-2018

Natura 2000

Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken. Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden fastställs i
föreskrifter och bevarandeplaner för området. Syftet kan vara att bevara biologisk mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet. Beroende på syftet kan hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar.

Vattenskyddsområden för vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett större antal människor. Vid bedömningen av lämpliga
tekniska lösningar för avloppsrening behöver hänsyn tas till intilliggande vattentäkter eftersom utsläpp från avlopp kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att
skydda eller förbättra kvaliteten på de vatten där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och snäckor som odlas för
konsumtion i kust- och havsvatten.

Lax- öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på områden som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där
det kan vara aktuellt med högre krav på rening. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området så en bedömning behöver
göras i varje enskilt fall.
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Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden

Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner
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Miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21

§ 174 MBN/2020:1817

Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp för 
STO-kommunerna, 2022-09-12

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. tillstyrka förslaget med nedan beskrivna ändringar till kommungemensam Policy och 
riktlinjer för små avlopp för STO-kommunerna, att gälla för Orust kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Lanzén (L) föreslår nämnden besluta att anta förvaltningens förslag med följande tillägg och 
ändringar: 

- i Policy för små avlopp: på sidan 10 under rubriken Tillsyn små avlopp, ta bort stycke fyra 
och ersätta med följande text: 
”Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om får den på 
samma plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga 
avloppstillståndet avser, vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller 
infiltration samt byta ut och lägga nya infiltrationsrör även om det befintliga 
avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, förutsatt att avloppstillståndet inte 
avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn eller en anläggning med så 
kallad stenkista.”

- I Riktlinjer för små avlopp: på sidan 6 under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 
avseende miljöskydd efter första stycket lägga till följande text:
”Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med ett visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare 
reningssteg medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning 
för en helt ny avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar 
tillstånd, kan det däremot vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög 
skyddsnivå. Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om 
får den på samma plats återställas till den funktion, standard och storlek som det befintliga 
avloppstillståndet avser, vilket också inkluderar att gräva om och byta ut markbädd eller 
infiltration samt byta ut och lägga nya infiltrationsrör även om det befintliga 
avloppstillståndet inte når upp till normal skyddsnivå, förutsatt att avloppstillståndet inte 
avser en anläggning med så kallad en- eller tvåkammarbrunn eller en anläggning med så 
kallad stenkista.”

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt Peter Lanzéns förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Miljöenheten har fått i uppdrag att, tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner, ta fram 
en kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp. Projektet innefattar framtagande av 
gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, och finansieras till 80 % med LOVA-bidrag (MBN 

Comfact Signature Referensnummer: 1454116



 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-09-21

2020-11-19 § 262). Projektet syftar till att prövningen av små avlopp ska vara likvärdig i de tre 
kommunerna, med ett samordnat underlag för bedömningar, i ett större sammanhang likväl som 
utifrån de förutsättningar som råder i varje enskilt fall.

Det framtagna materialet ska kunna underlätta vid handläggningen av ansökningar och vid tillsyn av 
små enskilda avloppsanläggningar, genom en ökad samsyn mellan de tre kommunerna. Målet är en 
effektivare handläggning och ökade möjligheter att förhålla sig till gällande lagstiftning och 
vägledande juridisk praxis, för att uppfylla vattendirektivets krav. Gemensamma bedömningsgrunder 
gör också att det blir lättare för den enskilde medborgaren, och de entreprenörer som arbetar i 
kommunerna, att veta vilka krav som kan komma att ställas och varför.

Miljöenheten har tillsammans med miljöhandläggarna i Stenungsunds och Tjörns kommuner arbetat 
fram förslaget, med stöd av en styrgrupp bestående av ansvariga chefer. En politisk 
kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig under projektets gång. Referensgruppen har 
beretts möjlighet att lämna synpunkter, liksom respektive kommuns VA- samt renhållningsenheter. 
Inkomna synpunkter har behandlats och införlivats i förslaget, när det har bedömts vara lämpligt.

Förslaget till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp planeras kunna presenteras för 
Kommunfullmäktige i Orust kommun för fastställande under hösten 2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12
Förslag till kommungemensam policy för små avlopp, version daterad 2022-09-12
Förslag till riktlinjer för små avlopp, version daterad 2022-09-12
Bilaga 1 - Skyddsnivåer, version daterad 2022-09-12
Bilaga 2 - Ekologisk status, version daterad 2022-09-12
Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden, version daterad 2022-09-12

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Orust Kommun
Ansvarig projektledare, Emma Johansson <emma.r.johansson@tjorn.se>

Comfact Signature Referensnummer: 1454116
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Kommunförvaltning 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-33 41 79 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se

Utseende av Säkerhetsskyddschef och biträdande Signalskyddschef 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, att 

1. utse Therese Silbo till Säkerhetsskyddschef, fr o m 2022-11-07 
2. utse Therese till biträdande Signalskyddschef, fr o m 2022-11-07 och genomförd 

utbildning  

Sammanfattning av ärendet 
Vid en kommun ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en 
säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som 
föreskrivs i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Med 
säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, 
terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt 
underställd myndighetens chef. Vid behov kan det utses en biträdande 
säkerhetsskyddschef.  

Enligt den nya säkerhetsskyddslagen som började gälla 1 december 2021 ska 
säkerhetsskyddschefen leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att 
verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
lagen. Detta ansvar får inte delegeras. Säkerhetsskyddschefen ska i Orust kommun vara 
direkt underställd och rapportera till kommundirektören. Therese Silbo har efterträtt 
Linda Johansson som risk- och säkerhetsstrateg och föreslås därför som ny 
Säkerhetsskyddschef. Utvecklingsstrateg Anita Jakobsson är sedan tidigare utsedd till 
biträdande säkerhetskyddschef.  

Informations- och kommunikationssystem är viktiga och strategiska resurser inom i 
stort sett all samhällsverksamhet och måste skyddas med olika medel och metoder, där 
kryptografiska funktioner är ett sätt. Idag finns nationellt godkända kryptosystem för att 
skydda information som omfattas av sekretess. För att system som använder 
kryptografiska funktioner ska kunna ge ett effektivt skydd krävs att hela processen, allt 
från generering av kryptonycklar till slutanvändarnas hantering av systemet, håller en 
nivå som är anpassad för den information som systemet avser skydda. För planering av 
det civila försvaret ställs det krav på att kommunerna börjar arbeta med 
signalskyddsfrågor, varför det bör tillsättas en signalskyddsorganisation under ledning av 
en signalskyddschef och en biträdande signalskyddschef. Therese Silbo är ny risk- och 
säkerhetsstrateg och föreslås utses till biträdande signalskyddschef efter 2022-11-07 och 
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genomgången utbildning. Therese Silbo ersätter därmed Göran Engblom som idag 
innehar uppdraget som biträdande signalskyddschef.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-03 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschef 
Utvecklingsstrateg 
Risk- och säkerhetsstrateg 
Kommundirektör 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltning 
 
 
Ann-Britt Svedberg    
Utvecklingschef
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Kommunförvaltningen 
Emelie Werling Söderroos 
telefon 0304-33 41 90 
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Yttrande till Länsstyrelsen gällande förordnande av borgerliga vigselförrättare 
under perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Föreslå Länsstyrelsen att förordna följande personer som vigselförrättare inför 
mandatperioden 2023-01-01 till 2026-12-31; 
 
Linda Thorvall 
Patric Grund 
Pia Gitse 
Gunnar Arwidson 
Lars Petersen Nilsson 
Anders Wennergren 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är Länsstyrelsen behörig 
att förordna vigselförrättare. Länsstyrelsen ska pröva om den som ansöker om att 
förordnas som borgerlig vigselförrättare har de kunskaper och kvalifikationer som krävs 
för uppdraget. Länsstyrelsen kan även återkalla förordnandet om det framkommer att 
vigselförrättaren misskött sitt uppdrag eller om vigselförrättaren inte längre har de 
kunskaper och kvalifikationer som krävs.  
 
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare på den tid som motsvarar en mandatperiod efter 
det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet för den som förordnats efter 
den 1 januari 2019 löper ut den 31 december 2022.  
Länsstyrelsen har därför kontaktat kommunen med förfrågan om uppgift på de 
vigselförrättare som kommunen önskar bli förordnade inför den nya mandatperioden 1 
januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Utredning 
Inom Orust kommun finns i nuläget nio förordnade vigselförrättare. Antalet 
vigselförrättare i kommunen är i paritet med närliggande kommuner av liknande storlek. 
Kommunen upplever att invånarna är nöjda med de vigselförrättare som i nuläget är 
förordnade. 
Kommunen har kontaktat nuvarande vigselförrättare med förfrågan om de är 
intresserade av att bli förordnade även kommande mandatperiod, och fått svar från sju 
av nio vigselförrättare att de önskar förlänga sitt uppdrag. Tre stycken tackar nej till 
förlängning.  
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De som önskar få förnyat förordnande är: 
Linda Thorvall 
Patric Grund 
Pia Gitse 
Gunnar Arwidson 
Lars Petersen Nilsson 
Anders Wennergren 

Nuläge 
De vigselförrättare som varit förordnade under innevarande mandatperiod har i varierad 
utsträckning utfört uppdrag som vigselförrättare. På grund av att perioden i stor 
utsträckning har präglats av pandemi anser förvaltningen att någon stor vikt inte kan 
läggas vid detta i nuläget, utan att en bedömning av antal genomförda vigslar istället får 
göras i slutet av kommande mandatperiod. 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer det som lämpligt att ge de sex, tidigare namngivna, personerna 
förnyat förtroende som vigselförrättare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 
Förfrågan från Länsstyrelsen gällande förordnande av vigselförrättare under perioden 
den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Pia Jakobsson Hansson  Emelie Werling Söderroos 
Administrativ chef  Kommunsekreterare



 
 

  
2022-09-06 
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Postadress: 403 40 Göteborg 
 

Telefon: 010-224 40 00 (vxl) 
 

Webb: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 
 

  Samtliga kommuner i Västra Götalands län  

 

Förordnande av vigselförrättare under perioden den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 
 
Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrel-
sen behörig att förordna vigselförrättare. För den praktiska tillämpningen av 
länsstyrelsens förordnande av vigselförrättare betonas i prop. 1964:163 s. 
117 vikten av att borgerliga vigselförrättare utses så att de finns på de orter 
där behov av sådana vigselförrättare föreligger. Vidare uttalas i prop. 
1968:136 s. 82 att ”det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun 
att mot bakgrund av föreliggande behov ta initiativ till att vigselförrättare 
förordnas”.  
 
Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av kommunen på 
tid som motsvarar en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det in-
nebär att förordnandet för den som förordnats efter den 1 januari 2019 löper 
ut den 31 december 2022.  
 
I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft 
den 1 maj 2009 ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas 
som vigselförrättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som 
behövs för uppdraget.  
 
Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka personer som kommunen vill ska 
förordnas under mandatperioden den 1 januari 2023 till och med den 31 de-
cember 2026 samt en kort beskrivning av varför dessa personer anses lämp-
liga för uppdraget (om personen i fråga har varit förordnad som borgerlig 
vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering). 
 
Efter mottagande av de efterfrågade uppgifterna kommer Länsstyrelsen att 
genomföra kunskapskontroll beträffande respektive föreslagen vigselförrät-
tare genom att Länsstyrelsen skickar ut ett antal frågor för besvarande. 
 
Länsstyrelsen vill ha dessa uppgifter senast den 28 oktober 2022.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 
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För frågor kontakta handläggare Nadja Arvidsson, 010 224 54 93. 
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Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Beslut om delvis inlösen av pensionsskuld

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna en delvis inlösen av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden på 40 
miljoner kronor inklusive löneskatt år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades pensionssystemet inom det kommunala området. 
Pensioner intjänade efter detta datum fonderas fortlöpande i den kommunala 
bokföringen. Pensioner intjänade före detta datum hanteras som en ansvarsförbindelse, 
vilken inte är en del av kommunens balansräkning. Vid delårsbokslutet 2022-08-31 
uppgick denna ansvarsförbindelse för Orust kommun till 278,3 miljoner kronor 
inklusive löneskatt. 

Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den
pension som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i
kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja att göra en delvis inlösen
av ansvarsförbindelsen, där kommunen försäkrar bort en del av denna hos ett
pensionsbolag. Kostnaden för transaktionen belastar det året den bokförs.
Effekten blir att den årliga kostnaden framöver för pensioner intjänade före 1998 
kommer att minska.

Eftersom kommunen prognostiserar ett större ekonomiskt överskott år 2022 och de 
ekonomiska förutsättningarna från år 2023 ser tuffare ut till följd av oroligheterna i 
omvärlden, har förvaltningen utrett möjligheterna att använda en del av överskottet i år 
för att sänka framtida kostnader.  

Utredningen visar att det finns olika alternativ. Antingen öka det egna kapitalet och på 
så sätt finansiera en större del av kommande investeringar, amortera på låneskulden eller 
lösa in en del av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden. Bedömningen är att en 
delinlösen av pensionsskulden anses vara mest ekonomiskt lönsamt för kommunen på 
lång sikt. En inlösen ger större effekt i form av sänkta årliga pensionskostnader än 
sänkta räntekostnader genom en amortering av låneskulden med motsvarande belopp. 

Utredning
Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades pensionssystemet inom det kommunala området. 
Pensioner intjänade efter detta datum fonderas fortlöpande i den kommunala 
bokföringen. Pensioner intjänade före detta datum hanteras som en ansvarsförbindelse, 
vilken inte är en del av kommunens balansräkning. Vid delårsbokslutet 2022-08-31 
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uppgick denna ansvarsförbindelse för Orust kommun till 278,3 miljoner kronor 
inklusive löneskatt. Ansvarsförbindelsen kan öka som en effekt av 
inflationsuppräkningar, höjda livslängsantaganden och räntor, samtidigt minskar skulden 
i takt med utbetalningarna.

Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den
pension som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i
kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja att göra en delvis inlösen
av ansvarsförbindelsen, där kommunen försäkrar bort en del av denna hos ett
pensionsbolag. Kostnaden för transaktionen belastar det året den bokförs.
Effekten blir att den årliga kostnaden framöver för pensioner intjänade före 1998 
kommer att minska. 
I delårsbokslutet 2022-08-31 prognostiserar kommunen ett överskott på 78,5 miljoner 
kronor. Det är 50 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Enligt kommunens 
finansiella mål ska årets resultat av verksamhetens nettokostnader uppgå till 2-4 %. Det 
innebär ett resultat på mellan 20-40 miljoner kronor. Prognosen innebär cirka 8 % av 
verksamhetens nettokostnader.

Om kommunen inte vidtar några ekonomiska åtgärder som till exempel inlösen av 
pensionsskulden kommer årets resultat att öka det egna kapitalet. Det egna kapitalet 
används i första hand till att egenfinansiera kommande investeringar. Om en inlösen 
beslutas minskas kommunens ekonomiska överskott med motsvarande. 

Kommunen har under de senaste tre åren haft stora överskott. Orsaken är framförallt 
en bättre ekonomisk tillväxt i Sverige och en snabbare återhämtning efter pandemin, 
vilket inneburit högre skatteintäkter än beräknat. Kommunen har tack vare stora 
överskott amorterat på låneskulden och låtit bli att ta nya lån för att finansiera 
investeringar. Kommunens låneskuld har minskat och närmat sig nu genomsnittet i 
riket.

Bedömningen är att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur som kommer att bestå fram 
till år 2025. Under de närmaste kommande åren ser tillväxten ut att dämpas, vilket 
innebär att skatteintäkterna inte ökar i lika stor utsträckning som tidigare. Redan nu 
under 2022 märks stora pris- och kostnadsökningar utifrån en stigande inflation och 
energibrist. För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna och finansiera de 
kommande kostnadsökningarna har förvaltningen utrett olika alternativ att sänka 
framtida kostnader genom att använda en del av det ekonomiska överskottet i år.   

Det finns flera alternativ beträffande hanteringen det positiva resultatet. 
• Att öka det egna kapitalet, vilket innebär att kommunen kan finansiera ytterligare en 

andel av de planerade investeringarna utan nyupplåning. 
• Att amortera på låneskulden, det vill säga minska kommunens låneskuld.
• Att göra en delinlösen av ansvarsförbindelsen i pensionsskulden.

Det första och andra alternativet innebär att kommunens kommande eller befintliga 
räntekostnader minskar. Det sista alternativet med delinlösen av pensionsskulden 
innebär att den årliga kostnaden för pensioner intjänade före 1998 kommer att minska.  
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KPA pension är kommunens pensionsförvaltare. De har tagit fram en offert som visar 
att en delinlösen av pensionsskulden på 40 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt, 
ger en årlig minskad kostnad på 2,8 miljoner kronor för år 2023 inklusive avgifter. Som 
mest minskar kostnaden år 2026 med 2,9 miljoner kronor, därefter avtar effekten fram 
till 2051. Se nedan diagram. Det enda som kan tillkomma som kostnad är 
värdesäkringen för inlösen första året år 2024, då det inte hunnit bli någon avkastning i 
överskottsfond som finansierar värdesäkringen. 

Effekten av att amortera exempelvis ett lån på 40 miljoner kronor som förfaller till 
betalning i februari 2023 blir en lägre räntekostnad med 0,4 miljoner kronor. Om en 
inlösen verkställs innebär det att lånet inte amorteras utan istället omsätts. På grund av 
högre ränteläge blir effekten en högre räntekostnad med cirka 1 miljon kronor. 

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att en delinlösen av pensionsskulden anses vara 
ekonomiskt lönsamt för kommunen på lång sikt. En inlösen ger större effekt i form av 
sänkta årliga pensionskostnader än sänkta räntekostnader genom en amortering av 
låneskulden med motsvarande belopp. 

Kommunen har stora framtida investeringar i vatten och avloppsverksamheten, men 
även i nya byggnader och annan samhällsinfrastruktur. Även om hela överskottet läggs 
till det egna kapitalet för att finansiera kommande investeringar och på så vis undvika ett 
nytt lån på motsvarande 40 miljoner kronor, är bedömningen att en delinlösen av 
pensionsskulden ger större ekonomisk effekt än motsvarande räntekostnadsökning. 

I nuläget har koncernen, kommunen och Orustbostäder, utrymme inom befintligt 
låneutrymme om 500 miljoner kronor hos Kommuninvest att ta upp det lånebehov som 
finns, ca 400 miljoner kronor under de närmaste åren.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30

Beslutet skickas till
Ekonomichef
HR-chef

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef
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Kommunförvaltningen 
Emelie Werling Söderroos 
telefon 0304-33 41 90 
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Faställande av sammanträdesplan 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt utskotten enligt förslag 
daterat 2022-10-05. 

2. Överlämna sammanträdesplanen till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022.  
Sammanträdesplanen utgår till stor del från hur kommunfullmäktiges sammanträden är 
förlagda samt kommunens ekonomiska årshjul. Tidpunkt för kommunfullmäktiges 
sammanträden regleras av kommunfullmäktiges arbetsordning. Fullmäktiges 
sammanträden redovisas i förslaget för åskådlighetens skull, kommunstyrelsen har inte 
befogenhet att ändra upplägget för kommunfullmäktiges sammanträden. Detsamma 
gäller för miljö- och byggnadsnämnden samt sociala myndighetsnämnden. Även 
revisionens och folkhälsorådets möten finns med i planen för att bidra till åskådlighet. 
Med hänsyn till lokalfrågan samt både förtroendevaldas och tjänstepersoners närvaro är 
det positivt om så få sammanträden som möjligt krockar med varandra. 
 
Utredning 
För att uppföljning av helårsprognos per april och september ska hinna bli färdigställda 
inför utskottens möten ligger utskottet för omsorgs sammanträde planerat samma dag 
som kommunstyrelsens arbetsutskott. Då Sociala myndighetsnämnden är kopplade till 
utskottet för omsorg är även deras sammanträden inplanerade samma dag. På samma 
vis har sammanträdena genomförts under 2022. 

Med hänsyn till dag mellan två röda dagar har utskottet för omsorg samt sociala 
myndighetsnämndens sammanträde i juni också flyttats fram en vecka, och delar 
sammanträdesdag med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Då kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare till utskotten har ett sammanträde 
planerats in så tidigt som möjligt i januari 2022 för att utskottens arbete ska kunna 
påbörjas så snart som möjligt. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 
Förslag till sammanträdesplan daterad 2022-10-05 
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Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Sociala myndighetsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Sektor Samhällsutveckling 
Sektor Lärande 
Sektor Omsorg 
Sektor Ledning- och verksamhetsstöd 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Emelie Werling Söderroos 
Kommunsekreterare



2022-10-05 

2023 
Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 sön Nyårsdagen  
v.52 1 ons PlanAU  1 ons   1 lör   1 mån Första maj  

v.18 1   tor       

2 mån KS  
v.1 2 tor  2 tor  2 sön   2 tis    2   fre   

3 tis   3 fre   3 fre   3 mån  UL  
v.14 3 ons  PlanAU 

 FHR 
 3 lör   

4 ons   4 lör   4 lör   4 tis  UO/SMN  4 tor  4 sön   

5 tor     5 sön   5 sön   5 ons  PlanAU  5 fre   5 mån     
      v.23 

6 fre Trettondedag jul  6 mån  UL  
v.6 6 mån   

v.10 6 tor   6 lör    6  tis   Sveriges 
  nationaldag 

 
 

7 lör   7 tis  US  7 tis  UO/SMN  7 fre Långfredagen  7 sön   7 ons    PlanAU  

8 sön   8 ons  KSAU 
 UO/SMN 

 8 ons  PlanAU 
 FHR 

 8 lör Påskdagen  8 mån    UL  
v.19 8 tor     KF 

9 mån   
v.2 9 tor   KF  9 tor   KF  9 sön Påskdagen  9 tis US  9 fre   

10 tis  US  10 fre   10 fre    10 mån Annandag 
Påsk 

 
v.15 10 ons   10 lör   

11 ons  KSAU 
 UO/SMN 

 11 lör   11 lör   11 tis US  11 tor   KF  11 sön   

12 tor   12 sön   12 sön   12 ons  KSAU  12 fre   12 mån UL  
v.24 

13 fre   13 mån   
v.7 13 mån   UL  

v.11 13 tor  KF  13 lör   13 tis US  

14 lör   14 tis   14 tis US  14 fre   14 sön   14 ons     KSAU 
    UO/SMN 

 

25 sön   15 ons       15 ons   KSAU  15 lör   15 mån    UL  
v.20 15 tor     MBN  

16 mån   
v.3 16 tor MBN  16 tor   MBN  16 sön   16 tis     US  16 fre   

17 tis   17 fre   17 fre     17 mån   
v.16 17 ons KSAU 

UO/SMN 
 17 lör   

18 ons  FHR  18 lör   18 lör   18 tis   18 tor Kristi 
himmelfärdsdag 

 18 sön   

19 tor MBN  19 sön   19 sön   19 ons     19 fre   19 mån   
v.25 

20 fre   20 mån REV  
v.8 20 mån   

v.12 20 tor  MBN  20 lör   20 tis   
 

21 lör   21 tis   21 tis   21 fre   21 sön   21 ons    

22 sön   22 ons KS  22 ons     22 lör   22 mån   REV  
    v.21 22 tor       

23 mån REV  
v.4 23 tor   23 tor   23 sön   23 tis   23 fre Midsommarafton  

24 tis   
 24 fre   24 fre     24 mån   REV  

v.17 24 ons   24 lör   

25 ons KS  25 lör   25 lör   25 tis    Budgetdag med KS 25 tor MBN  25 sön   

26 tor        26 sön   26 sön   26 ons    KS  26 fre   26 mån    REV  
v.26 

27 fre   27 mån   
V.9 

27 mån    REV  
v.13 27 tor   27 lör   27 tis   

28 lör   28 tis   28 tis  Omvärldsdag      
med KS  28 fre   28 sön Pingstdagen  28 ons KS  

29 sön   29 ons   KS  29 lör   29 mån   
    v.22 29 tor   

30 mån   
v.5 

30 tor      30 sön   30 tis   30 fre   

31 tis   

 

31 fre      31 ons  KS   
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Juli Augusti September Oktober November December 

1 lör  
v.26 1 tis   1 fre   1 sön   1 ons   1 fre   

2 sön  2 ons   2 lör   2 mån    
v.40 2 tor  2 lör   

3 mån  
v.27 3 tor  3 sön   3 tis UO/SMN  3 fre   3 sön   

4 tis  4 fre   4 mån    
v.36 4 ons PlanAU  4 lör Alla helgons dag  4 mån   

v.49 
5 Ons     5 lör   5 tis   5 tor  5 sön   5   tis UO/SMN  

6 tor MBN 6 sön   6 ons PlanAU  6 fre   6 mån   
v.45 6  ons PlanAU  

FHR 
 

7 fre  7 mån   
v.32 7 tor  7 lör   7 tis UO/SMN  7 tor KF 

8 lör  8 tis UO/SMN  8 fre   8 sön   8 ons PlanAU  8 fre   

9 sön  9 ons PlanAU  9 lör   9 mån UL  
v.41 9 tor     KF  9 lör   

10 mån  
v.28 10 tor   10 sön   10 tis  US  10 fre   10 sön   

11 tis  11 fre   11 mån UL  
v.37 11 ons KSAU 

FHR 
 11 lör   11 mån UL  

v.50 

12 ons  12 lör   12 tis US  12 tor KF  12 sön   12  tis US  

13 tor  13 sön   13 ons  KSAU  
 UO/SMN 

 13 fre   13 mån UL  
v.46 13 ons KSAU  

14 fre  14 mån   
v.33 14 tor   (KF)  14 lör   14 tis US  14 tor     MBN  

15 lör  15 tis  US  15 fre   15 sön   15 ons KSAU  15 fre   

16 sön  16 ons    KSAU 
   FHR 

 16 lör   16 mån   
v.42 16 tor     MBN  16 lör   

17 mån  
v.29 17 tor KF      

MBN 
17 sön   17 tis    17 fre   17 sön   

18 tis  18 fre   18 mån   
v.38 18 ons   18 lör   18 mån REV  

v.51 
19 ons  19 lör   19 tis   19 tor MBN  19 sön   19 tis   

20 tor  20 sön   20 ons       20 fre   20 mån REV  
v.47 20 ons   

21 fre  21 mån REV  
v.34 21 tor    MBN  21 lör   21 tis   21 tor   

22 lör  22 tis   22 fre   22 sön   22 ons   22 fre   

23 sön  23 ons   23 lör   23 mån REV  
v.43 23 tor   23 lör   Julafton  

24 mån  
v.30 24 tor   24 sön   24 tis   24 fre   24 sön   Juldagen  

25 tis  25 fre   25 mån REV  
v.39 25 ons KS  25 lör   25 mån    Annandag jul  

v.52 
26 ons      26 lör   26 tis   26 tor   26 sön   26 tis   

27 tor  27 sön   27 ons KS  27 fre   27 mån   
v.48 27 ons   

28 fre  28 mån   
v.35 28 tor   28 lör   28 tis   28 tor   

29 lör  29 tis   29 fre   29 sön   29 ons KS  29 fre     

30 sön  30 ons KS  30 lör   30 mån   
v.44 30 tor   30 lör   Nyårsafton  

31 mån  
v.31 31 tor    31 tis    31 sön    Nyårsdagen  

 
 
 

KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott UL = Utskottet för lärande 
PlanAU = kommunstyrelsens planeringsutskott US = Utskottet för samhällsutveckling 
KF = Kommunfullmäktige UO/SMN = utskottet för omsorg/sociala myndighetsnämnden 
KS = Kommunstyrelsen  
REV = Revisionen  



2022-10-05 

FHR = Folkhälsorådet (datum ska beslutas av regionen)



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-10-04 KS/2022:1323 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-33 41 79 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se

Kommuntal för mottagande av nyanlända 2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, att 
Föreslå länsstyrelsen att kommuntalet för Orust kommun ändras från 27 till 14 
nyanlända inför 2023 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyanlända som ska 
anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade ”kommuntal” enligt 
förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.  
Länsstyrelsen har lämnat förslag till länets kommuner om ”kommuntal” för år 2023. I 
förslaget anges att Orust kommun får 27 anvisningar av nyanlända. Fram till den 29 
oktober har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Med hänvisning till svårigheter att finna bostäder i tillräcklig omfattning föreslås 
Länsstyrelsen ändra Orust kommuntal för år 2023 från 27 till 14. 
Kommunen har undersökt möjligheter att på egen hand omfördela med såväl Gullspång 
som Lysekils kommun, utan framgång. Kommunen har under 2022 mottagit ca 40 
Ukrainska flyktingar, där boendesituationen kunnat lösas med privata initiativ. 
Kommunen lider stor brist på bostäder och anser att ett kommuntal om 27 nyanlända 
inte är möjligt att klara.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
 
Beslutet skickas till 
Utvecklingschef  
Integrationssamordnare 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Utvecklingschef
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

  Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

 

Förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2023 

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyan-

lända som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade 

kommuntal, enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning.   

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens beslut om 

länstal och gällande kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning (2016:38). Migrationsverket har på upp-

drag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska 

anvisas till varje län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när re-

geringen beslutat om länstal kan Länsstyrelsen besluta om kommuntal.  

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag 

kommer länstalet för Västra Götalands län att vara 1391 anvisningsbara 

platser. Utifrån detta förslag till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett för-

slag till kommuntal för 2023 (bilaga 1). Observera att förslaget kan komma 

att revideras beroende på regeringens beslut om länstal. 

Fram till 26 oktober har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter 

på förslaget och föreslå omfördelningar av kommuntal mellan kommuner, 

genom att mejla till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara för-

ankrade på kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Pia Falck 

Enhetschef Enheten för integrationsfrågor 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1: Förslag till kommuntal för 2023 i Västra Götaland 

Kommun 
Förslag till kom-

muntal 

Ale 41 

Alingsås 45 

Bengtsfors 2 

Bollebygd 17 

Borås 48 

Dals-Ed 7 

Essunga 6 

Falköping 7 

Färgelanda 6 

Grästorp 6 

Gullspång 3 

Göteborg 281 

Götene 22 

Herrljunga 9 

Hjo 14 

Härryda 71 

Karlsborg 6 

Kungälv 80 

Lerum 69 

Lidköping 46 

Lilla Edet 11 

Lysekil 6 

Mariestad 30 

Mark 45 

Mellerud 0 

Munkedal 4 

Mölndal 82 

Orust 27 

Partille 31 

Skara 15 

Skövde 50 

Sotenäs 12 

Stenungsund 42 

Strömstad 8 

Svenljunga 9 

Tanum 19 
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Tibro 4 

Tidaholm 14 

Tjörn 33 

Tranemo 10 

Trollhättan 16 

Töreboda 0 

Uddevalla 26 

Ulricehamn 24 

Vara 25 

Vårgårda 17 

Vänersborg 11 

Åmål 7 

Öckerö 27 

 

Förslaget till kommuntal för 2023 grundas på Migrationsverkets fördelningsmodell 

för länstalen.  

Fördelningsmodellen utgår från det beräknade behovet av anvisad bosättning för 

nyanlända personer år 2023, enligt Migrationsverkets prognos från juli 2022.   

Fördelningsmodellen fördelar mottagandet mellan kommuner baserat på följande-

statistiska underlag: 

• Befolkningsstorlek per 2021-12-31 

• Arbetsmarknad årsstatistik 2019 – 2021  

• Asylmottagande perioden 2021-04-01 – 2022-03-31  

• Självbosättningen (skattad) perioden 2019-04-01 – 2022-03-31  

 

I modellen fördelar variabeln arbetsmarknad 80% av mottagandet och asylmotta-

gande fördelar 20%. Modellen drar därefter bort 75% av den skattade självbosätt-

ningen från kommunernas mottagande. Samtliga variabler är också viktade mot 

kommunernas befolkningsstorlek.1 

 

1 För med information om fördelningsmodellen, se dokumentet 
 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023 
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