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Abstract:  

The management of water resources and waste water varies between the countries of the EU. 

For many years, a large part of the water in Europe has been contaminated by, among other 

things, insufficiently treated waste water and emissions from agriculture. The EU Water 

Framework Directive 2000/60/EC and the Urban Waste Water Directive 91/271/EEC are 

intended to harmonize fresh-water management and waste water management within the 

whole EU, aiming at safeguarding drinking water of good quality and a high quality of all 

water within the EU today and in the future. There are however some problems concerning 

the waste-water directive. One problem is the huge investment needed in Slovakia to fulfil the 

demands of the waste-water directive for waste-water management in larger communities 

(with more than 2000 inhabitants). Many waste-water treatment plants need to be upgraded or 

built, and in addition a large part of the households in eastern Slovakia are not yet connected 

to a municipal water-supply and waste-water collecting system (including waste-water 

treatment). Subsidies from the EU’s structural funds are needed for Slovakia to fulfil the 

requirements of the waste-water directive. Because this directive only applies to larger 

communities, smaller communities and private sewage are not affected by the directive and 

therefore, in general, not eligible for financial funding from EU. Financial funding, however, 

is needed for addressing inadequate sewage in small communities with poor socioeconomic 

and municipal financial resources. For water protection to be effective, it is important to take 

also private sewage emissions into consideration, even though they might appear 

insignificant. Point emissions from insufficient private sewage (private sewage systems with 

insufficient waste-water treatment or emission of untreated waste water), primarily in small, 

tightly clustered communities in Slovakia or for example in Sweden in areas where weekend 

houses are being converted into permanent dwellings, are potential sources of pollution that 

can cause health or/and environmental problems. Inadequate private sewage can thus reduce 

the quality of both surface and ground water and have a negative impact on aquatic 

ecosystems, which in turn makes it more difficult to reach the quality standards of the Water 

Framework Directive and its daughter directives. This applies to both Slovakia and Sweden. 

The private sewage solutions that are recommended today are often satisfactory but not 

without problems. To give an example, miniature waste water treatment plants are expensive 

to put in place, require technological knowledge on the part of the property owner and they 

also require a daily flow of waste water to function properly. Improper handling of the 

miniature water treatment plant may cause inefficient or no water treatment at all, in some 

cases the bacterial content of the waste water may increase instead of being reduced. To 

address the problem concerning private sewage it is important that (1) waste-water solutions 

are adapted to local circumstances and financial funding are given to economically week 

municipalities (2) the property owner (owner of the private sewage) regularly controls the 

quality of the out-going treated wastewater (if it is possible) and (3) that efficient inspections 

with injunctions (from authorities) are carried out to discover faulty private sewage. 

Unfortunately financial funding, in general, is not given to small municipalities and/or 

inappropriate private sewage and inspections, both in Slovakia and Sweden, are generally 

slow.  

 
Keywords: water management, water quality, waste-water treatment, private sewage, 2000/60/EC and 

91/271/EEC in Slovakia and Sweden. 
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1.   Inledning 

 

Vatten är en viktig och livsnödvändig resurs som delas mellan länder, samhällen, enskilda hushåll, näringslivet 

och ekosystem inom EU. Olika parter använder och förorenar vattnet på olika sätt.   

Hur avloppsvatten tas om hand för rening kan ha stor påverkan på lokala, regionala och gränsöverskridande yt- 

och/eller grundvattenresurser. Hur länder uppströms en flod hanterar vatten- och avloppsfrågor kan därför 

påverka möjligheten för länder nerströms att använda flodvattnet för olika ändamål, exempelvis som 

dricksvatten. Obefintlig eller bristfällig rening och hantering av avloppsvatten påverkar vattenkvaliteten i 

närliggande vattenkällor och vattendrag (ibland även längre bort än vid utsläppskällan), akvatiska ekosystem 

samt kan utgöra en hälsofara för människor och djur (Avloppsvattendirektivet 91/271/EEC).  

Bristfälligt renat avloppsvatten från större samhällen utgör, efter utsläpp från jordbruket, den näst största källan 

till vattenföroreningar inom EU (EEA, 1998). Obehandlat eller bristfälligt behandlat avloppsvatten innehåller 

kväve (nitrat, nitrit, ammonium), fosfor och organiskt material som försämrar yt- och grundvattenkvaliteten samt 

påverkar de akvatiska ekosystemen. Små vattendrag har mindre vattenflöde än stora floder. Därför är mindre 

vattendrag generellt mer känsliga för föroreningar än större floder, eftersom koncentrationerna av föroreningar i 

små vattendrag tenderar att bli högre på grund av den mindre utspädningen (EEA, 1998., Nordström, 2009). 

Detta är ett problem som förekommer inom EU. 

Brist på tillfredställande mängder vatten av god kvalitet (inom privat och kommunal vattenförsörjning) kan 

negativt påverka den ekonomiska tillväxten eftersom vattenrelaterade sjukdomar kan bli mer frekventa och 

därmed orsaka hög sjukfrånvaro. 

FN:s millenniumdeklaration innehåller bland annat ett utvecklingsmål om dricksvatten och sanitet. Målet 

förpliktar alla undertecknande stater (bland annat EU) att säkerställa en hållbar miljö, bland annat genom att 

minska andelen av sin befolkning som inte har tillgång till säkert dricksvatten och grundläggande sanitet, till år 

2015.  

Skillnader i vatten- och avloppshanteringen förekommer inom EU. Mellan framför allt de länder som tidigare 

räknades som Väst- respektive Centraleuropa förekommer exempelvis skillnader i vattenkvalitet och 

avloppshantering. Det övergripande ramdirektivet för vatten och avloppsdirektivet gäller för hela EU och syftar 

till att bland annat harmonisera vattenförvaltningen och avloppshanteringen, med målsättning att säkerställa 

kvalitativt dricksvatten och en god vattenkvalitet på alla vatten inom EU idag och i framtiden (Ramdirektivet för 

vatten 2000/60/EG). Direktiven innebär således att likartade regler för vattenförvaltning kommer att gälla, 

oavsett EU land. Samtidigt är de grundläggande förhållandena (miljö-, ekonomiska och sociala förhållandena) 

väldigt olika i olika delar av EU, vilket innebär olika svårigheter för medlemsländerna att nå målen i direktiven.  

Syfte 

I denna uppsats görs en jämförelse mellan vatten- och avloppshantering mellan tätort och landsbygd i Slovakien 

respektive Sverige. Syftet med jämförelsen mellan Slovakien och Sverige är att bland annat belysa vilka 

skillnader som fortfarande råder mellan två länder inom EU trots det övergripande ramdirektivet och 

avloppsdirektivet samt att belysa de specifika problem som finns i Slovakien, en relativt nybliven medlem i EU, 

och hur liknande situationer och problem lösts i Sverige. Syftet är också att belysa vilka problem Sverige inte 

klarat av att lösa på ett tillfredsställande sätt och där eventuellt nytänkande i ett land som Slovakien kan leda till 

innovativa lösningar tillämpbara i Sverige. Arbetet kommer också utmynna i att belysa vilka potentiella 

lösningar som finns att tillgå för att hantera de problem som finns i Slovakien på ett sätt som är hållbart för alla 

parter inom landet och regionen. 

Problemställning 

- Att det förekommer problem med vatten- och avloppshantering inom Slovakien och Sverige. 

Avgränsning 

Vatten- och avloppshantering förekommer överallt där det finns bosättningar. Hanteringen av vatten och avlopp 

varierar dock mellan bosättningar (och länder) beroende på exempelvis samhällets storlek, förutsättningar 

(naturliga, sociala och ekonomiska) samt juridiska krav. I uppsatsen görs undersökningar av generell karaktär 

över vatten- och avloppshanteringen på landsbygden respektive tätorter i Slovakien och Sverige. De små 



 Camilla Öhman  

8 
 

samhällena Chrastne (Slovakien) och Stenestad (Sverige) samt städerna Kosice (Slovakien) och Malmö 

(Sverige) illustrerar exempel på vattenförvaltning och avloppshantering inom länderna.  Chrastne och Kosice 

ligger i östra Slovakien (Kosickyregionen). Stenestad och Malmö har valts utifrån hur väl de stämmer överens 

med de slovakiska samhällena med avseende på invånarantal, areal, miljöförhållanden, vattenresurser etc. Vidare 

beskrivning om Slovakien finns under kapitel 3.11. Beskrivning om orterna finns i kapitel 4, se fallstudierna. 

Det finns ett antal direktiv som påverkar avlopps- och dricksvattenhanteringen inom EU.  Denna uppsats 

behandlar ramdirektivet för vatten och avloppsvattendirektivet, övriga direktiv som kan vara intressanta för 

arbetet beskrivs endast mycket kort.  

Inom Slovakisk vattenförvaltningen är de främsta problemen den dåliga vattenkvaliteten inom många av landet 

vatten, bristfälliga avloppssystem samt bristande avloppsvattenrening. Detta måste åtgärdas för att Slovakien ska 

kunna nå målen i ramdirektivet för vatten och avloppsvattendirektivet (Hlavinek et al, 2009).  Sverige har i 

allmänhet inte lika omfattande problem som Slovakien, därför har jag valt att i uppsatsen främst fokusera på 

Slovakien. 

Avloppsvattendirektivet innebär juridiska krav på avloppsvattensystem och avloppsvattenrening inom orter 

större än 2000 invånare, således kommer avloppsproblemen inom större orter mycket troligt att förbättras. På 

grund av förbättrad avloppsvattenrening kommer troligen vattenkvaliteten, i närliggande vattendrag kring större 

orter, att förbättras. 

Eftersom det inte finns någon specifik EU- lagstiftning om enskilda avloppsanläggningar (förutom förbudet mot 

direktutsläpp av orenat avloppsvatten) finns en risk att förbättringar, uppgradering och kontroll av enskilda och 

små avloppsanläggningar i mindre samhällen hamnar långt ner på den politiska agendan (Bodik et al, 2007). 

Dock är det, enligt min egen analys av den litteratur och rapporter som studerats i uppsatsen, väsentligt att 

förbättra avloppsreningen hos enskilda avloppsanläggningar (som inte uppfyller dagens reningskrav) för att 

förbättra den lokala/regionala miljön och för att nå kvalitetsmålen i ramdirektivet för vatten. Detta är framförallt 

viktigt i regioner med många små tätt liggande samhällen. 

 Större delen av uppsatsen (framförallt i resultatdelen) fokuserar därför främst på problematiken kring 

avloppsfrågan i mindre samhällen (småskaliga och enskilda avloppsanläggningar).  

Vad gäller avloppshantering på landsbygden beskriver uppsatsen endast de vanligaste avloppslösningarna på den 

slovakiska och svenska landsbygden. Uppsatsen anger även exempel på några avloppslösningar som finns att 

tillgå för att förbättra enskild och småskalig avloppsvattenrening och därmed lättare nå målen i ramdirektivet för 

vatten. Observera därför att det finns andra avloppslösningar att tillgå utöver de som diskuteras i uppsatsen.  

Uppsatsen är ämnad som information till allmänhet och politiker. 

 

2.   Metod  

 

Uppsatsen baseras på litteraturstudier, rapporter, data, myndigheters webbsidor, observationer från fältstudier, 

intervjuer med sakkunniga (se referenser i slutet av uppsatsen) och bofasta i Chrastne, Kosice, Malmö och 

Stenestad.  Intervjuerna har dels gjorts elektroniskt (via e-post) och dels genom personlig kommunikation. 

Fältstudierna i Chrastne och Kosice/Kosice okolie utfördes under 1 vecka i juli 2010. Inga fältstudier har gjorts i 

Malmö och Stenestad. 

Intervjuer (personlig och/eller elektronisk kommunikation) har gjorts med ett tiotal fastighetsägare i Chrastne 

och Stenestad. På grund av kommunikationsproblem kunde fler intervjuer i Chrastne inte hållas. Därför har 

antalet intervjuer med lokalboende begränsats till ett tiotal inom varje fallstudieområde. Observera att fler 

intervjuer borde utförts för att erhålla ett statistiskt kvalitativt resultat. Detta gäller även för intervjuerna med 

nyckelpersoner inom vattenförvaltningsområdet.   

På grund av svårigheter med språket (svårt att finna engelsktalande kontakter) har det varit svårt att finna ett stort 

urval nyckelpersoner i Slovakien samt svårigheter med att finna motsvarande positioner (kontaktpersoner), 

mellan Slovakien och Sverige, inom privata vatten- och avloppssektorn  samt inom kommuner. Detta kan 

innebära att författaren missat eller utelämnat viktiga detaljer eller att den information som erhållits via 
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intervjuer inte alltid är nyanserad och objektiv. Eventuella felöversättningar kan även ha uppstått vid 

översättning från slovakiska till svenska. Detta kan således påverka uppsatsens resultat.  

För att besvara problemställningen har jag under litteraturstudien och datasökningen använt mig av 

frågeställningen nedan. Fråga 1, 3 och 4 har även använts som standardfrågor i samband med intervjuer.  

Frågeställning: 

- 1.  Hur fungerar vattenförvaltningen och avloppshanteringen i tätorter respektive landsbygden i 

Slovakien och Sverige idag, hur det historiskt har fungerat och hur ser framtiden ut? Är dricksvatten- 

och avloppshanteringen god, eller förekommer det brister i dricksvattenproduktionen, 

dricksvattendistributionen och/eller i avloppsvattenhanteringen? Avloppsreningsverkens funktion. 

Utbyggnad och kvalitet på vatten- och avloppsnäten.  Förekommer kommunal vattendistribution och 

avloppshantering eller är enskild brunn och enskilt avlopp vanligast? Används ytvatten eller 

grundvatten och hur är kvaliteten på dricksvattnet? Vilken typ av enskilt avlopp och enskild brunn 

förekommer?  Vilka toalettyper förekommer, exempelvis torra system eller vattenklosett? 

 

- 2. Hur skiljer sig eventuella problem mellan länderna?  

           

- 3.  Hur påverkar jordbruket, industrin och samhället vattenresurserna i regionen? Finns det problem 

eller hot mot dricksvattenförsörjningen? Hur hanteras punkt- respektive diffusa utsläpp. 

 

- 4.  Vilka nationella och/eller internationella lagar, direktiv och konventioner styr dricksvatten- och 

avloppshanteringen i Slovakien och Sverige?  

 

- 5.  Vad gör EU för att lösa vatten- och avloppsproblem i medlemsländerna?  

 

- 6.  Hur kan länderna och EU i framtiden samarbeta för att lösa eventuella problem med vatten och 

avlopp?  

 

 

3.   Bakgrund 
 

3.1    Vattenförsörjning, sanitet, hygien och hälsa är sammanlänkade  

Avloppsvatten som kontaminerat dricksvatten kan orsaka sjukdomar som hepatit, kolera, dysenteri, tyfus och 

andra sjukdomar som orsakar diarré. 

Flest fall av vattenburna sjukdomar förekommer i områden med oregelbunden vattenförsörjning eller dålig 

vatteninfrastruktur. Knappa ekonomiska resurser och/eller organisatoriskt sönderfall kan orsaka oregelbunden 

vattenförsörjning eller dålig infrastrukturutveckling.  

För att undvika smittspridning av allvarliga sjukdomar (exempelvis hepatit, kolera, dysenteri och tyfus) som 

uppstår i förorenat vatten är det viktigt med ett kontinuerligt vattenflöde och tillräcklig mängd kvalitativt 

dricksvatten (Världsbanken, 2003). Utöver god vattentillgänglighet och god tillgång till rent dricksvatten är 

tillfredställande toaletter och avloppsanläggningar viktiga. Att tvätta händerna med tvål efter toalettbesök och 

innan matlagning är även viktigt för att undvika smittspridning. Brist på vatten och/eller dålig 

dricksvattenkvalitet kan orsaka bristande hygieniska förhållanden, vilket ökar risken för direkt smittspridning 

mellan personer eller via förorenad mat (Världsbanken, 2003).  

I delar av Europa idag krävs åtgärder för att tillgodose efterfrågan på vatten, minska utsläppen av föroreningar 

samt utveckla vatteninfrastrukturen (Nixon et al, 2000).  

3.2    Vatten- och avloppshantering genom tiden i Europa 

Återanvändning av avföring (till jordbruket) var under medeltiden fram till slutet av 1800-talet en stark drivande 

kraft inom europeisk avloppshantering. Industrialiseringen och den växande befolkningen i städer genererade 

mer avloppsavfall. Dessa stora avloppsmängder blev tillslut ett problem, framförallt då torrtoaletternas avfall 
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tömdes i närliggande sjöar och vattendrag som även dricksvattnet togs från. När bristande sanitära förhållanden 

och epidemier blev ett stort problem i europeiska städer började vatten- och avloppsinfrastruktur att utvecklas 

och byggas ut för att förbättra hälsoförhållandena. Avföring som tidigare ansågs vara en återanvändbar resurs 

ansågs under tidigt 1900-tal (i städer) vara en olägenhet som måste bortforslas. I början av 1900-talet blev 

vattenburna avloppssystem vanliga och de torra systemen konkurrerades ut i städerna (Nordström, 2009). Den 

nya attityden till avloppshantering hade bland annat att göra med uppkomsten av konstgödsel inom jordbruket 

och kunskapen om att kontaminering av dricksvatten med avloppsvatten (urin, avföring och patogener) bland 

annat gav upphov till kolera epidemier. Hälsoskydd var således drivkraften bakom avloppsutvecklingen i Europa 

under början av 1900-talet (Möller, 2000).  

Utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten från städer, industrier (metall-, stål-, raffinerings-, pappers och massa 

samt kemisk industri) och avrinning från jordbruksmarker har genom tiden starkt påverkat recipienters 

vattenkvalitet och ekosystem negativt. Stora mängder avloppsvatten genereras exempelvis av pappers och massa 

samt stålindustrin (Möller, 2000). I mitten av 1900-talet var många vattendrag i Europa mycket hårt belastade av 

de pågående utsläppen. Utanför städer, framförallt inom tätt befolkade områden, uppstod stora övergödnings- 

och föroreningsproblem i vattendrag vilket bland annat ledde till massiv och synbar förlust av 

rekreationsområden (områden för bad, fiske etc), försämrad vattenkvalitet och förlust av arter (EEA, 1998).  

Miljöskydd blev därför den tredje drivkraften bakom avloppsutvecklingen inom Europa för att skydda Europas 

vattenkvalitet, miljö och folkhälsa. 

Genom historien har de huvudsakliga målen för sanitet och avloppsrening inom Europa varit skydd av folkhälsa, 

återanvändning av näringsämnen och miljöskydd.  

3.3    Föroreningar  

Vattnets kvalitet är avgörande för vilket ändamål det kan användas till, exempelvis till dricksvatten, industri, och 

jordbruk. En viss vattenkvalitet behövs även för att bevara friska akvatiska ekosystem (Nixon et al, 2000).  

Mänskliga aktiviteter påverkar vattenresurserna, vattenkvaliteten, vattenkvantiteten, dricksvattenförsörjningen 

och akvatiska ekosystem (Nordström, 2005).  

Problem med eutrofiering, förlust av arter, organiska föreningar, försurning samt föroreningar av grundvatten 

med nitrat och/eller bekämpningsmedel, klorerade kolväten och tungmetaller förekommer inom EU (EEA, 

1998).  

De faktorer som i allmänhet påverkar nitrat- och bakterieinnehållet i grundvatten är vittring av mineraler i 

marken, atmosfäriskt nedfall, nedbrytning av organiskt material i jorden, gödsling, kalkning samt punktutsläpp 

(avloppsvatten, avfallsupplag, gödselstackar etc), (Möller, 2000, Nordström 2005). 

De ämnen som främst släpps ut på grund av mänskliga aktiviteter och som orsakar föroreningar i yt- och 

grundvatten är fosfor, kväve (nitrat, ammonium och nitrit), organiskt material (BOD/COD), sjukdomsspridande 

mikroorganismer, tungmetaller, andra miljögifter, och bekämpningsmedelsrester. I regel är små vattendrag mer 

känsliga för utsläpp eftersom vattendragen endast klarar att späda ut mindre mängder föroreningar. För att inte 

orsaka föroreningsproblem bör utsläppen spädas ut ca 15 gånger, det vill säga för utsläpp av 1 liter avloppsvatten 

bör det finnas minst 15 liter vatten i recipienten (Nordström, personlig kommunikation, 2010). Blir belastningen 

för stor finns risk för att vattendraget passerar en bärighetströskel och ändrar karaktär (exempelvis kan fiskdöd, 

övergödning, illaluktande vatten etc uppstå). Tyvärr prioriteras i allmänhet inte mindre vattendrag när det gäller 

övervaknings- och förbättringsåtgärder, störst fokus läggs ofta på större floder och vattenresurser (Nixon et al, 

2000).  

Fosfor, kväve och syreförbrukande material (mäts oftast i BOD/COD) från bristfälligt renat avloppsvatten och 

avrinning från jordbruksmarker kan orsaka övergödning (eutrofiering) och kraftig vegetationstillväxt i 

recipienter, vilket i sin tur kan orsaka låga syrehalter i flodvattnet då växtmaterian ruttnar (under 

ruttningsprocessen förbrukas syre),(Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2006). Kraftig vegetationstillväxt i 

en flod kan även påverka möjligheten för uttag av dricksvatten, eftersom vattenkvaliteten försämras. Låg 

syrehalt i vatten har negativ påverkan på floders ekosystem (Nixon et al, 2000). I syrefattigt vatten omvandlas 

nitrat till nitrit. Dåligt renat avloppsvatten kan även förorena vattenresurser med sjukdomsspridande 

mikroorganismer och/eller nitrater, därmed kan människors och djurs hälsa hotas (Bodik et al, 2007).  



 Skillnader i vatten- och avloppshantering inom EU  

11 
 

 

 

Figur 1. Överblick över EU:s medlemsländer år 2009 (gulmarkerade). Röda pilen visar Slovakien (Slovensko 

=Slovakien). Kartan är inte skalenlig. Källa: http://europa.eu/abc/european_countries/index_sv.htm 
 

3.3.1    Punktutsläpp och diffusa utsläpp 

Ofta delas föroreningskällor in i punktutsläpp och diffusa utsläpp. Avrinning från åkermark, gödselstackar, 

tätorter, avfalls deponier, vägar och järnvägar är exempel på diffusa utsläppskällor. Dessa utsläppskällor är ofta 

svåra att identifiera och kontrollera. Kommunalt avloppsvatten, översvämningar i framförallt urbana miljöer, 

avrinning och industriutsläpp förorenar främst ytvatten. Grundvattenresurser förorenas främst av jordbruket 

(EEA, 1998).  

Punktutsläpp, exempelvis utsläpp från enskilda avloppsanläggningar, avloppsreningsverk och industriprocesser, 

är ofta lättare att kontrollera. 

 Generellt är det svårare att kontrollera diffusa utsläppskällor (på grund av dess karaktär). Med hjälp av 

lagstiftning och hållbara jordbruksseder kan man dock minska de diffusa utsläppen. Ett av de största hoten mot 

EU:s dricksvatten (många länder använder grundvatten som dricksvatten) utgörs av höga kvävehalter i 

grundvatten. EU:s nitratdirektiv är ett exempel på lagstiftning som bland annat ska främja goda jordbruksseder 

och minska kväveutsläppen. Hur man odlar, vilka grödor som används samt använd gödselmängd påverkar 

kväveutsläppen. Nederbördsmönster och jordart (kväve perkolerar lättare genom sandiga och lättgenomsläppliga 

jordar än i mer svårgenomträngliga) påverkar även utsläppen. Kvävetransporten i atmosfären och dess nedfall 

utgör även en potentiell källa till kväveföroreningar i grundvatten (Nordström, 2009). 

http://europa.eu/abc/european_countries/index_sv.htm
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Utsläpp av svaveldioxid från industrier (kolförbränning orsakar bla svavelutsläpp och surt regn) i central Europa 

(exempelvis tyskland) och England är den främsta orsaken till försurning av sjöar i södra Sverige och 

Skandinavien. Svaveldioxiden löses upp i en regndroppe och följer med ner till marken i form av surt regn som 

kan försura mark och vatten. Idag används fler alternativa energikällor (exempelvis naturgas i London) därmed 

har utsläppen minskat. Försurningen kan orsaka metallföroreningar (pH under 5 löser aluminium och kadmium 

ur jorden) i vattenresurser, därmed kan dricksvattenkvaliteten negativt påverkas. Surt vatten och låg alkanitet 

(aggressivt vatten) löser även metaller i dricksvattensystemet, exempelvis kan koppar utfällas från rör till vattnet 

(Möller, 2000).  

 

3.3.2   Kväve 

Kväve förekommer som nitrat, nitrit och ammonium.    

Höga koncentrationer av nitrat (kväve) i dricksvattnet är ett allvarligt problem. Höga nitrathalter i dricksvatten 

kan orsaka allvarliga sjukdomar hos spädbarn och småbarn under ett år samt ungdjur som inte hunnit utveckla 

tillräcklig mängd methemoglobinreglerande enzymer i levern. Barn och ungdjur som dricker nitratförorenat 

vatten löper därför stor risk att drabbas av ”blue baby syndrome” (methemoglobinemi eller nitritförgiftning) som 

kan ha dödlig utgång (Världsbanken, 2003 och Nordström, 2005). När nitrat (kväve) omvandlas med hjälp av 

matspjälkningsbakterier till nitrit i kroppen kan nitritet oxidera järnet i hemoglobinet (methemoglobin bildas), 

därmed försvinner den syrebindande förmågan och risk för syrebrist uppstår. Dålig syresättning av blodet leder 

ofta till muskelkramper och i värsta fall kan barnet kvävas till döds (Kristianstads kommun. 2010-03-12).  För 

äldre barn, vuxna och äldre djur är i allmänhet inte nitrat skadligt (förutsatt att man inte lider av allvarlig 

maginfektion). För att nitrat ska vara dödligt för en vuxen krävs i allmänhet halter på 8-15g nitrat (Nordström, 

2005).  Riktvärden för säker respektive skadlig kvävehalt i dricksvatten anges i tabell 2. 

För säker dricksvattenkvalitet, enligt dricksvattendirektivet, bör nitrathalten ligga kring (och helst lägre än) 20 

mg NO3/l.  Nitrathalten (NO3) får inte överstiga 50 mg/ l, innehåller dricksvattnet högre halter är det otjänligt. 

Innehåller dricksvattnet höga nitrathalter (det vill säga över 20 mg NO3/l) ska vattnet inte ges till småbarn, 

detsamma gäller för vatten med höga halter av nitrit och ammonium (se tabell 2). 

Nitrosaminer, som bildas i kroppen av höga nitrithalter i dricksvatten, tillsammans med aminer (från aminosyror, 

läkemedel, vin, tandkräm etc) har hög cancerframkallande effekt (Nordström, 2009). För att förhindra denna 

cancerframkallande effekt är det därför viktigt att nitrathalten i dricksvatten inte är hög (50 mg/l eller högre). 

Tabell 2. Riktvärden för tjänlig respektive otjänlig kvävehalt (nitrat, nitrit och ammonium) i dricksvatten enligt 

Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten. (SLV FS 2001:30).  

 

Riktvärden för nitrat 

    

Milligram per liter (mg/l) 

Tjänligt  Mindre än 20 

Tjänligt med anmärkning  20 - 49 

Otjänligt, bör ej ges till spädbarn o barn 

under ett år. 

 50 eller mer  

 

Riktvärden för nitrit 

  

Milligram per liter (mg/l) 

Tjänligt   Mindre än 0,10  

Tjänligt med anmärkning, 

bör ej ges till spädbarn o barn under ett år. 

 0,10 - 0,49 

Otjänligt, även för vuxna  0,50 eller mer  

 

Riktvärden för ammonium 

  

Milligram per liter (mg/l) 

Tjänligt  Mindre än 0,5 

Tjänligt med anmärkning   0,5 eller mer 

Risk för lukt och kraftig bildning av nitrit  1,5 eller mer 
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Nitrat (kväve) förekommer i allmänhet inte naturligt i grundvattnet. Oftast är kväveförekomsten orsakad av 

antropogena diffusa utsläpp från jordbruksmarker (med hög gödselanvändning) och punktutsläpp av dåligt renat 

avloppsvatten (från tätorters centrala avloppsreningsverk och till viss del av enskilda avlopp), (Pekarova el al., 

1993). Därför förekommer vanligen nitratförorenade grundvatten inom jordbruksbygder och tätt befolkade 

regioner med bristfällig avloppsvattenrening. Hur stora mängder kväve som rinner ut i vattendrag och/eller 

perkolerar med regnvatten ner i grundvattnet beror på klimat, nederbördsmönster (hur mycket vatten som urlakar 

marken), vegetation, jordart och grundvattenflöden samt vilken jordbruksmetod (plöjningssätt, val av 

sädesslag/gröda, gödselmängd etc) och avloppsvattenreningsteknik som tillämpas (EEA, 1998 och Nordström, 

2005). 

För enskilda vattentäkter ansvarar privatpersoner för vattenprovtagning etc. I områden med 

nitratföroreningsproblem förekommer ofta fall där människor med enskild vattentäkt inte vet om att deras brunn 

har förhöjda nitrathalter, på grund av att de inte analyserat dricksvattenkvaliteten. 

I allmänhet är nitratföroreningar vanligare i grävda brunnar än i borrade, eftersom ytliga grundvatten oftare har 

problem med nitratföroreningar än djupa grundvatten. Förekommer nitratföroreningar i en kommunalvattentäkt 

kan åtgärder vidtas för att rena vattnet, kväveföroreningar i enskilda vattentäkter är dock svårare att åtgärda.  

 I kommunala vattenreningsverk kan en jonbrytare, membranfiltrering med tilläggsprocess eller denitrifikation 

(biologisk nedbrytning) reducera kvävehalten i dricksvattnet. Eventuellt kan även nitratfattigt ytvatten infiltreras 

till grundvattenmagasinet för att späda ut nitrathalten. Dessa metoder kräver i allmänhet kunnig personal samt är 

kostsamma. 

 I privata dricksbrunnar är kväveproblematiken ofta svårare att lösa. Problemet kan eventuellt lösas med en 

djupare brunn med dricksvattenuttag från djupt grundvatten. En annan lösning är att flytta brunnen (speciellt om 

problemet orsakas av ett intilliggande avlopp). Orsakas kväveföroreningen av jordbruk är en hållbarare lösning 

att ändra markvändningen (åkerbruks- och jordbrukspolicyn) inom området där dricksvattenresursen finns 

(Kristianstads kommun. 2010-03-12, Nordström, 2005).  

Den årliga genomsnittliga nitrathalten i ytvatten i Skåne var under åren 1994-1996 ca 2.5-2.7mg N/l (EEA, 

1998). Under senare år har nitrathalterna långsamt börjat öka i Sverige. Detta beror troligen på nitratförorenade 

grundvatten (orsakade av övergödning av åkermark) och grundvattnets långsamma strömning i 

grundvattenmagasin mot utströmningsområden. På väg mot utströmningsområdet finns risk att det förorenade 

grundvattnet passerar vattentäkter (framförallt enskilda brunnar) och förorenar dessa. När grundvattnet till slut 

når utströmningsområdet kan vattendraget (exempelvis en flod) förorenas med nitrater. Kväve påverkar 

produktionen (tillväxt av växter, alger, bakterier etc) i de flesta akvatiska miljöer. Kväveöverskott orsakar ofta 

exempelvis algblomning (Tonderski et al, 2002). 

I Slovakien (Kosicy regionen) var nitrathalterna i floderna (ytvatten) ca 2.5-2.7mg N/l under åren 1994-1996. I 

övriga Slovakien var halterna även höga, i genomsnitt 0.75-7.5 mg N/l. (EEA, 1998). 

 

3.3.3   Patogener  

Sjukdomsframkallande mikroorganismer (patogener) innefattar grupperna bakterier, virus och parasiter (Gray, 

2008). Främst är det bakterien Escherichia E. coli (sprids via avföring) och koliforma bakterier (sprids via 

avföring samt finns naturligt i jord och vatten) som orsakar sjukdomar men mikrosvampar, aktinomyceter eller 

cyanobakterier i höga halter kan även förorena vattnet och orsaka hälsoproblem. Exempelvis kan mikrosvampar 

och aktinomyceter orsaka klåda, eksem och utslag efter bad och dusch samt orsaka dålig lukt och smak på 

vattnet. Vanligen växer dessa organismer i filter, tätningsmaterial etc. Cyanobakteriernas toxiner kan orsaka 

illamående. Kroniska skador på levern kan uppstå om människor/djur utsätts av dessa toxiner under en längre 

tid.   

Fekala föroreningar innehåller sjukdomsframkallande och icke sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

Fekalier finns i tarmen (hos människor och djur) och sprids via avföring. 

 

 Höga halter av bakterier (patogener) i enskilda brunnar kan antingen bero på jord, smuts eller smådjur (möss) 

som fallit ner från ytan eller på att brunnens övre delar inte är täta mot vatten som rinner från markytan. Vatten 

som strömmar in i brunnens nedre del har oftast renats tillräckligt från patogener. Exempel på vanligast 

förekommande bakteriegrupper som kan kontaminera dricksvattnet är koliforma bakterier och Escherichia E. 

coli, för säkert dricksvatten se tabell 3. För att undvika denna typ av kontaminering bör man kontrollera att 
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brunnen är tät vid markytan (Nordström, 2005). Översvämning av brunnen (exempelvis vid kraftig nederbörd 

eller snösmältning då ytvatten kan tränga in i de övre delarna) kan även orsaka att brunnen kontamineras av 

patogener.  

I allmänhet är grävda brunnar mer utsatta för kontaminering eftersom de är svårare att täta. 

 

Avloppsvatten från exempelvis en läckande avloppsledning eller gödselvatten som rinner till en brunn kan även 

orsaka höga halter av patogener i dricksvattnet. Mellan en dricksvattentäkt och avloppsanläggning (inkl 

avloppsrör) ska skyddsavståndet därför vara minst ett tiotal meter (Naturvårdsverket, 2008). Avståndet 

förutsätter täta avloppsrör och en tät avloppsanläggning, är inte anläggningen/rören täta måste avståndet vara 

betydligt längre (Naturvårdsverket, 2006).  

För att undvika kontaminering med bakterier och övriga patogener i en enskild vattentäkt är det även viktigt att 

tänka på att inte placera en brunn (framförallt grävda brunnar) i en svacka. Placeras brunnen i en svacka 

strömmar grundvattnet eventuell för fort genom marken vilket leder till att vattnet inte hinna renas tillräckligt. 

Runt brunnen (på markytan) ska inte grus eller annat grovt material läggas. Helst bör man kring brunnen lägga 

en gräsmatta, tät jord, betong, asfalt eller markplast så att vattnet inte kan tränga in i brunnens övre delar. 

Tabell 3. Gränsvärden för bakterier enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 

2001:30). 

Gränsvärden för koliforma bakterier    Antal per 100 ml (milliliter) 

Tjänligt  Färre än 50 

Tjänligt, med anmärkning  50-499  

Otjänligt 

 

 500 eller mer 

Gränsvärden för Escherichia E.coli    Antal per 100 ml 

Tjänligt  Ej påvisade (e.p.)  

Tjänligt, med anmärkning  1 - 9  

Otjänligt  10 eller fler  

 

I allmänhet förekommer inga problem med bakterier i kommunala dricksvattensystem, eftersom problemen lätt 

kan åtgärdas eller förebyggas. Om det tillfälligt av någon anledning förekommer patogener i dricksvattnet ska 

vattnet kokas före användning (de flesta patogener dör vid kokning). 

Ibland i samband med kraftig sommarnederbörd (i Sverige) förekommer problem med patogener i dricksvattnet i 

mindre kommunala vattenreningsverk (Nordström, 2005).   

De stora vattenmängderna (från nederbörden) kan tränga in via sprickor i dricksvattensystemet eller orsakar 

inträngning av avloppsvatten i dricksvattensystemet (Gray, 2008).  

De flesta mikroorganismer kommer från rörledningarna. Tillsätts inget eller för låg dos desinfektionsmedel till 

vattnet kommer ett ekosystem bestående av patogena mikroorganismer att växa på insidan av vattenrören. Ibland 

kan dessa ekosystem ”äta upp” desinfektionsmedlet (består vanligtvis av klor eller kloramin) vilket kan leda till 

en kraftig ökning av mikroorganismer i vattnet.  

Vid plötsliga tryckförändringar kan bitar av ekosystemen lossna. Bakteriehalten i vattnet kan då bli mycket hög, 

vilket kan orsaka magsjuka hos personer som dricker vattnet.  

 

På gamla och korroderade rör fäster mikroorganismerna bättre än på rör med släta och jämna insida (Grey, 

2008). Därför är det viktigt att dricksvattensystemets rörledningar ständigt underhålls och är i bra skick för att 

säkerställa vattenkvaliteten i distributionssystemet. 

 

3.3.4    Skadliga kolväten  

I Västeuropa förekommer föroreningar med klorerade kolväten i grundvatten. Central- och Östeuropa har ofta 

problem med allvarliga grundvattenföroreningar av skadliga kolväten, tungmetaller och mineraloljor. Klorerade 

kolväten kommer vanligen från gamla deponier, förorenade industriområden och industriverksamheter medan 

skadliga kolväteföroreningar främst kommer från petrokemiska industrier och militäranläggningar (EEA, 1998). 

Sverige har i allmänhet inga problem med skadliga kolväten. Slovakien har däremot större problem med 

grundvatten som förorenats av kolväten och klorerade kolväten. Oftast är de lokala grundvattnen kring 
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punktföroreningskällor (industrier, militäranläggningar etc) mest påverkade. 

 

3.3.5   Tungmetaller  

Tungmetaller som förorenar grundvatten kommer i allmänhet från lakvatten (från avfallsdeponier), 

gruvverksamhet och industriutsläpp samt från reningsverkens utsläpp av behandlat avloppsvatten (EEA, 1998) 

Små avloppsanläggningar har även ett visst utsläpp av tungmetaller. Utsläppen förekommer dock i mycket 

mindre volymer i jämförelse med de utsläpp av tungmetaller som kommer från lakvatten, gruvverksamhet, 

industrier och storskaliga reningsverk (Gray, 2008., Bodik et al, 2007). Föroreningsproblem med tungmetaller i 

grundvatten förekommer både i Slovakien och Sverige. 

 

Järn, mangan och aluminium är metaller som ibland förekommer naturligt i marken. Om grundvattenytan når ett 

område där dessa metaller finns anrikade löses metallerna upp av vattnet. 

 Vanligast är att upplösta metaller fälls ut i grävda brunnar men kan även förekomma i borrade brunnar.  

 

När vatten innehållande järn syresätts fälls metallen ut och orsakar då vanligen rödbrunt vattnen, igenslamning 

av rörledningar samt kan orsakar dålig lukt och smak på vattnet. Är vattnet hårt kan en oljeliknande hinna uppstå 

på vattnet. Förhöjda järnhalter kan även orsakas av gamla järnrör.  

 

Förekommer järn men inget mangan i vattenledningssystemet kommer troligen järnet från rörledningar som 

korroderat. Då bör exempelvis kalcium tillföras för att inte minska vattnets aggressivitet. I kommunala 

vattenreningsverk är det enkelt att rena bort järn och mangan med luftning, sedimentation och sandfilter (om järn 

och mangan är upplösta i råvattnet). I enskilda vattentäkter kan järn och mangan reduceras på liknande vis, detta 

kostar dock mer än i kommunala reningsverk. 

 

Försurning orsakar ofta förhöjda aluminium, kadmium och zink halter i grundvatten. Berggrunden (exempelvis 

av sandsten), fosfatgödningsmedel, industriutsläpp eller atmosfärisk transport kan orsaka förhöjda 

kadmiumhalter i yt- och grundvatten. Kadmium anrikas och lagras hos människor och djur i njurar och lever, på 

sikt kan ämnet orsaka benskörhet. Växter och grödor kan även lagra kadmium, därför är ibland växter i vissa 

kadmiumrika områden inte lämpliga att äta (Möller, 2000). 

Kadmium kan även komma från galvaniserade stålrör, lödningar och kranar. Genom att byta material i 

vattensystemet (rör, hydroforbehållare etc) kan kadmiumhalten minskas. 

Även Zink kommer från galvaniserade stålrör. Berggrunden är dock är den vanligaste källan till zinkföroreningar 

i vatten. Redan en mycket låg halt av zink i dricksvattnet kan framkalla diabetes hos barn. I Sverige är antalet 

barn med barndiabetes högre än i andra EU-länder, detta kan ha samband med zinkhalter i dricksvattnet 

(Nordström, 2005). 

 

Arsenikföroreningar i vattentäkter kommer troligen från berggrunden (om den innehåller sulfidmineraler) eller 

industriell verksamhet. Arsenik kan orsaka akut förgiftning (diarré och kräkningar) och på långsikt cancer, 

melanos och hyperkeratos. Arsenikhalten kan minskas med hjälp av membranfiltrering. 

 

Naturliga halter av koppar i grundvatten är mindre än 0,02 mg/l. En hög kopparhalt (över 0,20 mg/l Cu, dvs 

tjänligt med anmärkning) i vattnet leder till korrosion av rör och ledningar, missfärgningar av sanitetsgods 

(grönfärgas) etc. Vattnet är otjänligt om kopparhalten är över 2,0 mg/l (Socialstyrelsens allmänna råd (SOS FS 

2003: 17). Generellt är höga kopparhalter vanligast i varmvattenledningar. Matlagning med surt vatten i 

mässingkärl kan ge förhöjda kopparhalter i maten. Man bör inte heller laga mat med varmvatten (från kranen), 

eftersom varmvatten i regel innehåller mer metaller och mikroorganismer. Är varmvattnet varmare än +60 grader 

C innehåller det nästan inga mikroorganismer, dock är metallkorrosionen fortfarande hög. 

Kräkningar, diarré och magsmärta kan uppstå om man får i sig stora mängder koppar (10-15mg/l Cu), (Gray, 

2008). Barn och vissa vuxna är mer känsliga för höga kopparhalter i dricksvattnet. Dessa grupper kan drabbas av 

levercirros med dödlig utgång.  

 

3.3.6   Fluor  

Fluorid är ett naturligt ämne som förekommer i vissa mineraler (exempelvis flusspat, flourapatit, kryolit etc) i 

berggrund och jord. Ofta är halten vattenlösligt fluor högre i lerjordar och grundvatten. En för hög eller för låg 

fluorhalt i dricksvattnet kan orsaka ohälsa.  
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För höga halter kan orsaka fluoros (vita eller bruna fläckar på tandemaljen) hos barn under 7 år.  Halter över 1,5 

mg fluorid/l klassas för barn under 7 år som hög, för spädbarn (0-6 månader) klassas redan halter över 1.3 mg 

fluor/l som höga. Förekommer mycket höga fluorhalter i vattnet bör det inte användas till dryck och matlagning. 

Dricksvatten från kommunala vattenverk inom EU får inte innehålla högre halter än 1,5 mg fluorid/l, överstigs 

gränsvärdet klassas vattnet som otjänligt (Dricksvattendirektivet, 2003).  

För enskilda brunnar i Sverige ligger gränsvärdet för otjänligt vatten på 6,0 mg fluorid/l eller mer.  Överstiger 

fluorhalten 6,0 mg/l är det hälsovådligt att dricka vattnet. Intas stora fluormängder börjar fluor lagras i 

benvävnaden, vilket i sin tur kan orsaka invaliditet eller skelettskador (Socialstyrelsens allmänna råd (SOS FS 

2003)., Nordström, 2005).  

Fluorhalten kan reduceras genom omvänd osmos genom ett membran. Nackdelen är att vattnet blir mycket 

korrosivt varför man måste tillsätta kalcium för att minska korrosionen. Desinfektion bör även tillsättas för att 

reducera eventuella patogener. Reningsmetoden är mycket komplicerad samt energikrävande och lämpas bäst för 

mindre kommunala vattenreningsverk. För enskilda vattentäkter kan lösningen vara att byta vattentäkt eller att 

blanda vatten från olika vattentäkter så att vattnet blir tjänligt. 

En låg fluorhalt (lägre än 0.5-1 mg/l) kan orsaka karies. I förebyggande syfte mot kariesangrepp bör därför en 

viss mängd fluor förekomma i dricksvattnet (Socialstyrelsens allmänna råd (SOS FS 2003).  

 

3.3.7   Radon  

Radon finns i olika halter i berggrund, grundvatten, ytvatten och mark. Det är svårt att veta om höga radonhalter 

finns i brunnsvattnet eftersom radon varken syns, smakar eller luktar, dock kan man genom provtagning 

(radonanalys) mäta förekomsten av radon. Dricksvatten med hög radonhalt är vanligast i djupa bergborrade 

brunnar i områden med uranrik berggrund och jordart (uran avger radongas som kan blandas med exempelvis 

vatten). I bergborrade brunnar ligger radonhalten ibland på 100-1000 Bq/l. Exempel på bergarter med uran (hög 

radonhalt) är porfyr, syenit, pegmatit och vissa graniter (Kristianstad kommun. 2010-03-14, Nordström, 2005). I 

allmänhet brukar inte grävda brunnar eller brunnar borrade i kalkberg ha problem med radon. 

Daglig användning av vatten med höga radonhalter över 100Bq/l kan vara hälsofarligt (SLV FS 2001:30). 

Genom direkt intag (dryck) eller via inandning då man badar, duschar och diskar får man i sig radon. Gasen 

påverkar ofta mage, tarm och lungor och kan på lång sikt ge cancer. Generellt är barn mer utsatta än vuxna på 

grund av att de dricker mer drycker som inte luftats, kokats och behandlats samt för att de dricker mer vatten i 

förhållande till sin kroppsvolym än vuxna (Gray, 2008).  

Tjänligt dricksvatten bör inte innehålla högre radonhalter än 100Bq/l. Används vattnen med högre radonhalter 

till dryck och matlagning bör det luftas eller kokas. Speciellt viktigt är detta om vattnet används av barn under 5 

år, då ska vattnet kokas eller kraftigt vispas i minst tre minuter för att avlägsna gasen och minska hälsorisken för 

barnen. Innehåller dricksvattnet radonhalter över 1000 Bq/l är det otjänligt (SLV FS 2001:30). 

Genom luftning (exempelvis med radonavskiljare) kan radonet i vatten från enskilda vattentäkter minskas. 

 

3.3.8   Organiska föroreningar – COD/BOD 

Det organiska innehållet i vatten mäts vanligen med BOD (Biochemical Oxygen Demand) och/eller COD 

(Chemical Oxygen Demand). Med BOD bestäms den biokemiska syreförbrukningen (hur mycket syre 

mikroorganismerna i en liter vatten förbrukar då de bryter ner organiskt material) under 7 (BOD 7) eller 5 dygn 

(BOD 5). Med COD mäts den kemiska syreförbrukningen, vanligen under 5 eller 7 dygn. 

Normala värden för BOD/COD i oexploaterade floder är BOD=mindre än 2 mg O2/l och COD =mindre än 20 

mg O2/l. Är BOD högre än 5mg O2/l anses det vara mycket högt, det vill säga floden har stora 

föroreningsproblem. COD värden större än 35 mg O2/l anses vara mycket högt(EEA, 1998). 

Höga halter av BOD/COD leder främst till syrebrist och förlust av flora och fauna i floder och vattendrag. Är 

syrebristen långvarig kan hela fiskbeståndet i vattendraget utrotas. Organiska föroreningar kan även förorena 

grundvatten och dricksvattenresurser. 

Största källan till organiska föroreningar är utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten, framförallt från större 

tätorter och industrier (EEA, 1998).  
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3.3.9   Fosfor  

Fosfor (P) är i allmänhet inte skadligt för människor. Däremot påverkas syresättningen och övergödning i 

vattendrag av fosfor.  

Naturliga halter av fosfor (P) ligger under 25 ug P/l. Bergart, jordart, nederbördsmängd och befolkningsmönster 

(demografisk fördelning) påverkar fosforkoncentrationerna i floder och vattendrag. Näringsfattiga bergarter och 

jordar, gles befolkning och kraftig nederbörd kan minska fosforkoncentrationerna. I områden med fosforrika 

mineraler (i berggrunden) och kraftig urbanisering kan fosforhalterna i vattendrag öka (EEA, 1998).  

Koncentrationer högre än 50 ug P/l är antropogent orsakade. Halter över 100 ug P/l orsakar oftast övergödning 

(algblomning och kraftig vegetationstillväxt) som i sin tur leder till organiska föroreningar och syrebrist. 

Algblomning med cyanobakterier (orsakas av fosfor och kväve) är inte önskvärt i dricksvattenmagasin eftersom 

cyanobakterierna kan orsaka dålig lukt, missfärga vattnet samt sätta igen filter i vattenreningsverk. 

Cyanobakterier i stora mängder producerar gift. Det finns flera fall av dödsfall hos djur som intagit vatten 

innehållande cyanobakterier. Dock har inga dödsfall hos människor rapporterats (Möller, 2000). 

De huvudsakliga antropogena fosforkällorna utgörs av avrinning från jordbruksmarker (diffusa utsläpp), och 

bristfälligt renat avloppsvatten (punktutsläpp). 

I Sverige (Skåne) var den årliga genomsnittliga fosforhalten i floder ca 50-125 ug P/l under perioden 1994-1996, 

(EEA, 1998). Under samma period i Slovakien (Kosicyregionen) var den årliga genomsnittliga fosforhalten i 

floder 125 till över 500 ug P/l (EEA, 1998). I Sverige (ingick EU-medlemskap 1995) fanns under perioden 1994-

1996 inom större tätorter avloppsreningsverk med längre gående rening. Slovakien blev medlem i EU först år 

2004, således gällde inte EU-direktiven för Slovakien under perioden 1994-1996. Med tanke på att Slovakien 

idag hårt arbetar med att bygga och uppgradera avloppsreningsverk, antar jag att den stora skillnaden i floders 

fosforhalt delvis kan bero på att Slovakien då inte hade tillräckligt med eller rätt dimensionerade 

avloppsreningsverk samt att många av reningsverken hade bristfällig avloppsvattenrening.  

 

3.3.10   Bekämpningsmedel från jordbruk 

Rester av eller utspillda bekämpningsmedel som når grundvattnet är mycket svårnedbrutna. Främst kommer 

bekämpningsmedlen från jordbruket.  

Vatten som innehåller halter över gränsvärdet 0,10 ug/l (gäller för varje enskilt bekämpningsmedel) är otjänligt 

som dricksvatten. Gränsvärdet 0,030 ug/l gäller för aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid. De 

sammanlagda halterna av bekämpningsmedel får dock inte överskrida 0,50 ug/l (Nordström, 2005). 

I vissa svenska enskilda vattentäkter har atrazin och diklorbenil hittats, trots att dessa ämnen förbjöds för ca 20 år 

sedan i Sverige. Detta är en indikator på att bekämpningsmedlen finns kvar i grundvattnet en lång tid. Problemet 

med detta är att på grundvattnets väg från inströmningsområdet till utströmningsområdet kan det passera 

enskilda och kommunala dricksvattentäkter som då kan kontamineras. Dock finns åtgärder som kan vidtas för att 

minska halterna av bekämpningsmedel i dricksvatten, exempelvis kan kolfilter med aktivt kol användas eller så 

kan byte av vattentäkt vara nödvändigt. Ett hållbarare alternativ är dock att lokalisera ursprungskällan och sätta 

in åtgärder mot den för att stoppa ytterligare föroreningar. 

 

3.3.11   Försurning 

Försurat vatten har i allmänhet låg alkalinitet och sänkt pH-värde (under pH 7-6). 

Sjöar och grundvatten kan naturligt vara sura. Detta kan då bero på berggrunden, kolsyrahalten i mark etc. Dock 

är de flesta försurningsproblem antropogent orsakade. Svavel- och kvävenedfall från luften (orsakade av 

exempelvis kolförbränning, trafik etc) kan orsaka försurning i mark och vatten, hur stor alkanitet yt- och 

grundvatten inom ett område har beror på bergartens och jordartens egenskaper (vittringsbenägenhet, 

kalkinnehåll, buffringsförmåga etc) i området. Exempelvis klarar lättvittrade sedimentära bergarter (finns i 

Skåne) bättre att neutralisera det sura nedfallet av svavel- och kväve, vilket kan minska försurningshastigheten 

av grundvatten i området (Nordström, 2005). I försurad mark kan metaller från mineraler lösas upp, når 

grundvattenytan dessa upplösta metaller kan grundvattnet förorenas. Sur nederbörd och avrinning från försurad 

mark kan på samma sätt försura ytvatten. 
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Ytligt grundvatten (jordgrundvatten) är oftare försurat än djupt grundvatten, detta beror på att det djupa 

grundvattnet har längre transportväg och långsam rörelse vilket medfört längre kontakt med marken och på så 

sätt ökad möjlighet till buffring av det sura nedfallet. I allmänhet har därför grävda brunnar (speciellt i 

grovkorniga sandiga-grusiga jordar med snabb genomströmning) oftare problem med försurat vatten än vad 

borrade bergsbrunnar har. Dock bör man beakta att djupt grundvatten har lång transporttid vilket gör att 

försurningsproblemen eventuellt inte hunnit uppdagats. Idag är fortfarande mängden atmosfäriskt kvävenedfall 

stort. Detta kan medföra att även djupa grundvatten kan försuras i framtiden (Nordström, 2005). 

Försurning i grund- och ytvatten kan bland annat leda till korrosivt vatten samt att metaller kan upplösas (från 

mark och ledningsrör) och försämra vattenkvaliteten. För att öka vattnets alkalinitet det vill säga 

buffringsförmåga (motståndskraft mot att försuras) kan vattnet alkaliseras och tillföras kalcium (kalciumkarbonat 

eller halvbränd dolomit). Alkaliniteten bör vara större än 60mg/l HCO3 och kalciumhalten bör vara kring 20-60 

mg/l Ca (Gray, 2008). Dock kan korrosionsproblemen fortfarande finnas kvar efter behandlingen. Därför är det 

viktigt att även kontrollera halterna av klorid, koppar, sulfat och pH-värdet samt konduktivitet och temperatur för 

att upptäcka om vattnet eventuellt är aggressivt. I Sverige beräknas korrosionsskadorna i vattensystem årligen 

kosta Sverige ca 500 miljoner kronor (Nordström, 2005). 

 

3.4    Avloppsvatten och avloppssystem 

 

3.4.1   Avloppsvatten 

Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten, vanligen bestående av spillvatten, 

dagvatten och dräneringsvatten. Spillvatten i hushåll består av BDT- och KL-vatten. BDT-vatten (även kallat 

gråvatten) består av bad-, disk-, dusch- och tvättvatten. Toalettvatten från vattentoalett kallas KL-vatten eller 

svart vatten. Svartvatten innehåller spolvatten, urin och avföring (Naturvårdsverket, 2003). Spillvatten 

produceras även av samhällens övriga funktioner (exklusive hushåll). Ett flertal industriverksamheter släpper sitt 

avloppsvatten till kommunens gemensamma avloppssystem. Dagvatten och dräneringsvatten är exempelvis 

avrinning från gator, hustak etc. 

 

3.4.2   Avloppsvattnets olika fraktioner 

Svartvatten (spolvatten, urin och avföring) samt gråvatten har olika karaktärer (vad gäller innehåll och 

föroreningar) samt förekommer i olika volymer. Gråvatten förekommer ofta i stora volymer och innehåller höga 

mängder organiskt material (BOD/COD). Svartvatten bildas i mindre volymer men har högt näringsinnehåll, se 

tabell 4. Av hushållsavloppsvattnets totala kväveinnehåll finns ca 80-90 procent av kvävet och ca 80 % av 

fosforföroreningarna i svartvattnet (Naturvårdsverket, 2003).  Resterande kväve och fosfor kommer från 

gråvattnet (Nordström, 2009).  

Urin och gråvatten innehåller vanligen inte höga koncentrationer av patogener (smittoämnen) men på grund av 

krosskontaminering med avföring (som innehåller stora mängder patogener) kan halterna stiga. 

Tabell 4. Förekomst av smitto- och näringsämnen i olika avloppsvattenfraktioner enligt Bodik et al, 2007. 

Exempelvis genereras ca 20-40 liter urin (inkl spolvatten, det vill säga 20-40 liter urin utblandat med vatten) per 

dag och person.  

 

 

 

 

 

 

                                     Innehåll i olika fraktioner 

Substans              Avföring         Urin        Gråvatten 

Vatten:                    4-10              20-40           80-200 

L /dag/pers  

Inkl spolvatten 

Patogener              högt           mycket lågt       låg 

BOD 

Kg/pers/år                5,5                   2                10 

Fosfor  

Kg/pers/år                0,2                   0,4              0,05-0,3 

Kväve 

Kg/pers/år               0,5                    4                 0,5 
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Figur 2. De primära avloppsfunktionerna; hälsoskydd, miljöskydd och återanvändning av näringsämnen. Ett 

hållbart avloppssystem bör integrera alla dessa aspekter. Källa: Bodik et al, 2007. 

 

De föroreningar som i regel bör kontrolleras och reduceras i avloppsvattnet är enligt Institutet för jordbruks- och 

miljöteknik, 2006: 

BOD7      Biologiskt syreförbrukande material mätt under 7 dygn.  För närmare beskrivning se kap 2.8. 

COD     COD är ett indirekt mått på avloppsvattnets innehåll av totalmängden organiskt material. Innehållet av 

COD är normalt det dubbla jämfört med BOD7-innehållet i obehandlat avloppsvatten från hushåll. I biologiskt 

behandlat avloppsvatten är COD-innehållet normalt ca 5 gånger högre än BOD7-innehållet. 

Ptot      Totala mängden fosfor och fosfat i avloppsvattnet. Svartvatten (urin, avföring och spolvatten) innehåller 

de största P mängderna i Sverige och Slovakien, se tabell 3. Skulle inte tvättmedel med  fosfater vara förbjudna 

skulle gråvattnet innehålla betydligt mer P.  

 Ntot      Totala mängden kväve (N). Binds av alger och bakterier i t ex avloppsvatten till omsättningsbara 

föreningar (organiskt bundet kväve). I avloppssammanhang är ammonium (ammoniak) och nitrat de mest 

aktuella kväveföreningarna. I Ntot ingår ammonium-, nitrat- och organiskt bundet kväve. 

SS         Förkortning av suspenderat material (partiklar) i avloppsvattnet. 

Patogener  Sjukdomsframkallande mikroorganismer (bakterier, parasiter, virus) som   exempelvis kan förorena 

grund- och ytvatten. 

 

3.4.3   Avloppssystemens syfte och funktion 

Skydd av folkhälsa, återanvändning av näringsämnen och miljöskydd utgör de primära syftena med ett 

avloppssystem (Möller, 2000). (Med avloppssystem/avloppsanläggning i denna uppsats avses ett 

uppsamlingssystem och reningsverk/reningsanläggning).  

Avloppsvatten utgör en smittoväg för sjukdomar. Hälsorisken beror på innehållet av patogener (sjukdomsförande 

organismer) som i sin tur beror på mängden förorening i svartvatten. För att hindra smittspridning (hälsofara) 

och miljöproblem måste därför en avloppsanläggning rena patogener och näringsämnen från svart- och 

gråvatten.  

Avloppsvattnet renas genom olika fysikaliska, biologiska och kemiska processer i avloppsanläggningen. Det 

renade avloppsvattnets kvalitet (innehåll av föroreningar) beror utöver reningsteknik även på vad som stoppats in 

i systemet. Därför är det viktigt att undvika att onödiga föroreningar släpps ut i avloppsanläggningen. 

Avloppsanläggningen kan normalt inte rena gifter (exempelvis tungmetaller och organiska kemikalier). 

Innehåller avloppsvattnet tungmetaller eller gifter och hushållskemikalier kommer ämnena att finnas kvar i det 

utgående behandlade avloppsvattnet eller i restprodukterna (slammet). Detta gäller både för stor- och småskalig 

avloppsrening om inte speciella åtgärder sätts in. Därför är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder, det vill säga 
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kontroll av utsläppskällor. Exempelvis kan man använda rengöringsmedel/tvättmedel utan fosfor (Bodik et al, 

2007). Det är även viktigt att avloppsanläggningen är rätt dimensionerad för den mängd avloppsvatten som ska 

renas, annars finns risk för att avloppsvattnet blir bristfälligt behandlat. Detta gäller både små och storskalig 

avloppsvattenrening. 

 

3.5   Kretsloppsanpassade avloppssystem 

Genom historien har de huvudsakliga målen för vatten- och avloppsrening inom Europa varit skydd av folkhälsa, 

återanvändning av näringsämnen och miljöskydd.  

För den framtida miljön och samhällsinfrastrukturen är det viktigt att skapa hållbara och kretsloppsanpassade 

vatten- och avloppssystem. En del i den hållbara utvecklingen är att återanvända avloppsvattnets vatten, 

näringsämnen och energi. Exempelvis bör fosfor och kväve återföras till jordbruket, behandlat avloppsvatten kan 

användas för bevattning av växter och genom slamrötning i kommunala avloppsverk kan biogas produceras. 

Viktigt i arbetet mot en hållbar samhällsutveckling är att både små och storskaliga avloppssystem 

kretsloppsanpassas och framförallt ska lösningarna vara anpassade till de lokala förhållandena. Det är viktigt att 

avloppssystem är designade för att kunna uppfylla de primära avloppsfunktionerna samt nå målen för hållbar 

utveckling, det vill säga systemen ska vara kostnadseffektiva samt möta ekonomiska mål, sociala behov och 

avancerade miljöskyddsmål (Bodik et al, 2007).  

 Kretsloppsanpassade avloppssystem har generellt en punktseparation av olika fraktioner i avloppsvattnet och 

lämpar sig oftast bra för små till medelstora avloppsanläggningar. De olika fraktionerna utgör naturresurser som 

exempelvis kan återanvändas inom jordbruket. Om jordbruket börjar använda avloppsslam och separerad 

avföring och/eller urin istället för konstgödsel (varav fosfor inte är ett förnybart ämne) kan jordbruket bli mer 

kretsloppsanpassade. Den lokala miljön kan förbättras genom tillämpning av återvinningsprinciper och att se 

avloppsvatten och slam som en resurs istället för något besvärande (Bodik et al, 2007). Exempelvis är en av de 

största vattenförbrukarna inom EU jordbruket. Stora mängder vatten går åt till att konstbevattna odlingar.  

Återanvänds behandlat avloppsvatten inom jordbruket kan belastningen och konkurrensen på lokala/regionala 

vattenresurser minska. 

Under ideala förhållanden kan kretsloppsanpassade system i princip omhänderta all näring från avföring, urin 

och gråvatten. Näringen och det organiska materialet kan sedan användas som gödsel inom jordbruket (Bodik et 

al, 2007).  

Det finns dock risker förenade med återanvändning av svartvatten och avloppsvatten, exempelvis förekommer 

infektionsrisker och ökade salt-, gift- och tungmetallhalter i jordar och grödor. Hanteras återanvändningen på rätt 

sätt kan dock dessa risker minskas. Bland annat har WHO utgett vägledning och rekommendationer kring hur 

man på ett säkert sätt hanterar avloppsvatten, avföring och gråvatten (WHO, 2003). 

Anlagda våtmarker, infiltrationsbäddar, konstbevattning med avloppsvatten, laguner med vass- och 

vegetationszoner är några exempel på naturliga biologiska reningsmetoder och kretsloppsanpassade 

avloppssystem som lämpar sig för rening av små avloppsmängder. För att systemen ska fungera optimalt krävs 

dock en enklare förbehandling av avloppsvattnet där bla större partiklar tas bort mekaniskt eller genom 

sedimentation (viss tillsats av kemikalier krävs i fällningsdammar) samt att den valda reningsmetoden anpassas 

till de lokala förhållandena och behoven. En biologisk reningsmetod som fungerar bra i ett område är kanske inte 

det bästa alternativet på en annan plats. Varje plats har sina unika förhållanden och förutsättningar både vad 

gäller miljö, klimat, geologi, hydrologi, sociala förhållanden. De ekonomiska förutsättningarna har även stor 

inverkan på valet av avloppslösning (Ecological Sanitation, 2004). En viktig sak att tänka på är att risken för 

sjukdomsspridning är relativt stor i öppna biologiska reningssystem jämfört med stängda reningssystem 

(infiltrationsanläggningar etc). 

  
Figur 3. Anlagd våtmark. Ett exempel på kretsloppsanpassad avloppsvattenrening.  Källa: Bodik et al 2007. 
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3.6   Val av avloppsanläggning i mindre samhällen 

I Sverige bidrar enskilda avlopp med lika mycket fosforutsläpp till vattendrag som avloppsreningsverkens 

behandlade vatten gör. Enligt Naturvårdsverket 2006 var fosforutsläppen år 2000 från enskilda avlopp 20 % av 

Sveriges totala fosforutsläpp (3150 ton P/år) beräknat på utsläpp från jordbruk, enskilda avlopp, reningsverk, 

industrin, dagvatten från tätorter och skogsbruk. Detta innebär att enskilda avlopp stod för de näst största 

fosforutsläppen i Sverige. De största fosfor- och kväveutsläppen (fosfor 46 % och kväve 53%) stod  jordbruket 

för år 2000 i Sverige, näst största utsläppskällan av kväve var reningsverk (18 %) tätt följt av atmosfäriskt 

kvävenedfall (15 %), enligt Naturvårdsverket 2006 (Nordström, 2009). Förbudet mot att använda tvättmedel med 

fosfor har dock minskat fosforutsläppen idag. 

De totala kväveutsläppen i Sverige år 2000 beräknades vara 114 000 ton N/år varav enskilda avlopp stod för 4% 

av kväveutsläppen. Reningsverken stod år 2000 för ca 16 % av fosforutsläppen och 18 % av kväveutsläppen, 

enligt Naturvårdsverket 2006 (Nordström, 2009).  

Planeringsprocessen viktig 

När mål för sanitet och avloppshantering utarbetas är det viktigt att beakta både lokalt och regionalt miljöskydd. 

Utsläpp som har marginell effekt på regionala vattendrag kan ha stor påverkan på ett litet lokalt vattendrag 

(Bodik et al, 2007). 

Under planeringsprocessen för en avloppsanläggning bör man utöver hälso- och miljöskydd även beakta en rad 

andra aspekter. Alla som berörs av avloppsanläggningen ska vara delaktiga i planeringsprocessen. På så sätt 

skapas lättare förståelse för problemet som måste lösas, vad som är praktiskt (tekniskt möjligt och ekonomiskt 

rimligt), vilka ekonomiska möjligheter som finns samt vilka lagar och regler som måste följas. De lokala 

förutsättningarna tillsammans med lagliga krav avgör därför valet av avloppssystem. 

I tätt befolkade områden med enskilda avlopp och vattentäkter ställs större krav på avloppsreningen än i glest 

bebyggda områden. I tättbefolkade områden kan slutna tankar, minireningsverk eller gemensamma 

avloppsanläggningar (exempelvis samfälligt minireningsverk) vara bra alternativ. Traditionella avloppslösningar 

(exempelvis slambrunn med efterföljande infiltration) är inte att föredra eftersom de kräver stora markytor och 

har sämre reningsgrad. I glesbebyggda områden med större markarealer kan däremot slamavskiljning med 

efterföljande infiltration eller markbädd vara tillräckligt (förutsatt att området inte har hög skyddsnivå), 

(Naturvårdsverket, 2008). Samfälliga avloppslösningar kan även vara bra. 

Vilka förhållanden råder 

Det är mycket viktigt (under planeringen och utvärderingen av ett avloppssystem) att ta hänsyn till de lokala 

förhållandena och förutsättningarna, det vill säga vilken påverkan har avloppet på användare, närboende 

människor och djur, miljö och framtida generationer? Vilken ekonomisk och institutionell kapacitet finns? Hur 

mycket mark finns till förfogande? Vilket klimat och vilken hydrologi råder? Finns någon känslig recipient i 

området? Vilka sociala förhållanden råder? Vilka lagar och regler måste följas, är platsen belägen i en zon som 

klassas som känslig för näringsutsläpp etc? Vilka andra föroreningskällor, avloppsreningsverk, industrier och 

jordbruksområden (åkermarker, gårdar etc) finns i området och regionen? Finns dricksvattenbrunnar, 

vattenskyddsområden etc kring det planerade systemet? Hur kommer dessa aspekter som nämnts att påverkas av 

det planerade avloppssystemet och vad blir den sammanlagda effekten av systemet och alla andra 

föroreningskällor, avloppssystem och människor/aktörer på miljön i området och regionen? 

Som tidigare nämnts är syfet med avloppsvattenrening att förhindra smittspridning samt reducera 

syreförbrukande organiskt material, fosfor och kväve. Syftet och de krav som ställs på ett avloppssystem kan 

relativt lätt tillgodoses genom att sätta in åtgärder längs hela systemet (från tappkranen i huset till utloppet i 

recipienten). För att systemet ska bli hållbart och fungera optimalt är det dock viktigt att veta precis var systemet 

börjar (inne i huset eller vid gårdsgränsen), hur många hushåll som ska anslutas och var systemet ska sluta? 

Måste systemet sluta vid en viss punkt där allt renat avloppsvatten kan mätas eller kan det sluta på en åker med 

tex trädodling. Om avloppsvattnet leds till en åker för konstbevattning är det svårt att med traditionella metoder 

mäta det renade avloppsvattnet (exempelvis hur stor halt av fosfor det utgående spillvattnet har vid 

utsläppskällan). Prover på det utgående spillvattnet (behandlade avloppsvattnet) från markbäddar och småskaliga 

minireningsverk kan däremot lättare tas eftersom dessa anläggningar har ”mätbrunnar” i slutet av systemet.  
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Det är viktigt att ett avloppssystem är robust och uppfyller reningskraven under hel året. Det ska även klara att 

rena olika volymer avloppsvatten. Viktigt är att systemet även klarar de lokala extrema väderförhållanden som 

kan uppstå under året, exempelvis översvämningar, kraftiga regn etc (Bodik et al, 2007). 

Kostnader  

Hur stor kostnaden är för uppförande, drift och underhåll av ett reningssystem beror bland annat på 

reningsteknik, hur stora vattenvolymer som ska renas, systemets storlek, energiförbrukning och 

kemikalieförbrukning (i de fall kemikalier används).  Antal användare och avloppsvattnets volym bestämmer 

avloppssystemets storlek samt energi- och kemikalieförbrukning (Naturvårdsverket, 2006). Vilka kostnader och 

tekniska lösningar som är rimliga beror bland annat på de lokala natur- och sociala förhållandena, det vill säga 

vad är användaren/användarna villiga att betala, vilken betalningsförmåga finns, hur ska anläggningen 

finansieras, vilka naturliga förutsättningar (topografi, jordmån, klimat, hydrologi etc) råder på platsen samt vilka 

reningskrav finns i kommunen?  

Speciella reningskrav 

Avloppsvatten från enskilda och små avloppsanläggningar kan förorena grundvatten med kväve. I områden som 

har problem med höga nitrathalter (kväve) i grundvattnet och där vattenomsättningen är låg är det viktigt att 

beakta föroreningar som kan orsakas av avloppsanläggningar och som ytterligare kan påfresta grundvattnet 

(försämra kvaliteten). 

Ofta leds allt avloppsvatten från hushållet till en reningsanläggning. I alla fungerande infiltrations- och 

markbäddsanläggningar bildas av avloppsvattnets ammoniuminnehåll nitrat (bildas under 

nitrifikationsprocessen). Nitrat är en stabil förening som lätt följer med avloppsvattnet ner i grundvattnet. Detta 

bör därför beaktas i nitratkänsliga grundvattenområden eftersom detta kan medföra ökad risk för 

kväveföroreningar. En försiktighetsåtgärd, som minimerar risken för ökade kvävehalter i grundvattnen, kan vara 

att separera svart- och gråvatten. Svartvatten alternativt urinen kan separeras och ledas till en sluten tank. Övrigt 

mindre kväverikt avloppsvatten (gråvatten) kan ledas till exempelvis en infiltrationsanläggning eller markbädd. 

Ett annat alternativ är att vattentoaletten byts mot någon form av torrtoalett. 

Fosfor är främst ett problem för ytvatten eftersom det kan orsaka övergödning. I allmänhet utgör inte 

fosforföroreningar ett hot mot människors hälsa. Det är viktigt att se till den samlade effekten av alla 

fosforutsläpp till ett vattendrag. Är belastningen stor (många utsläppskällor) och vattendraget litet eller känsligt 

kan det leda till övergödning. Det är framförallt kommunen som måste ta ställning till detta under 

tillståndsprövningen av en avloppsanläggning (Naturvårdsverket, 2003). 

För att kontrollera reningsgraden hos en avloppsanläggning som tagits i drift kan parametrarna BOD, kväve och 

fosfor mätas efter sista reningssteget.  Koncentrationerna av respektive ämne kan jämföras med utsläppskraven i 

tillståndet från tillståndsmyndigheten eller i Naturvårdsverkets allmänna råd för att se om avloppsanläggningen 

uppfyller reningskraven (JTI, 2006). Detta bör göras regelbundet eftersom reningsgraden oftast försämras med 

tiden. 

 

3.7   Vattenresurser inom Europa 

3.7.1   Vattentillgänglighet 

Områden som i allmänhet har god vattentillgång (goda yt- och grundvattenresurser) kan drabbas av 

säsongmässiga eller årliga förändringar i vattentillgängligheten. Under vissa perioder när vattenuttaget blir större 

än vattenbildningen (vattentillgången) kan därför vattenbrist uppstå. Detta problem kan framförallt uppstå i 

regioner med lite nederbörd, tät befolkning eller där intensivt jordbruk och industriverksamhet bedrivs (Nixon et 

al, 2000). Översvämningar kan även leda till vattenbrist eftersom dricksvattenresurser kan förorenas, exempelvis 

kan översvämmade avloppsreningsverk kontaminera flodvatten, enskilda brunnar kan kontamineras av förorenat 

ytvatten som tränger in och vattenledningar i vattendistributionssystemet kan gå söder (på grund av jordskred) 

och hindra att vatten kommer fram till konsumenterna (WHO, 2002). Större kommunala dricksvattenresurser 

(framförallt ytvattenresurser) kan även kontamineras vid översvämningar. När industriområden, 

jordbruksmarker, urbana områden etc översvämmas följer föroreningar från dessa områden med vattnet och 

vidare till floder och vattendrag. Ligger ett dricksvattenmagasin i en flod finns därmed risk för att magasinets 

vatten förorenas. 
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Områden med god vattentillgång kan ha dricksvattenproblem om vattenkvaliteten är dålig, tillgången till 

mängden användbart vatten är begränsad om vattenkvaliteten är dålig. Detta problem kan vara konstant eller 

inträffa i samband med extrema väderhändelser (långa regn- eller torrperioder) då kvaliteten på yt- och 

grundvattenresurser ofta försämras. 

En växande befolkning leder till att vattenbehovet ökar, vilket i sin tur kräver att åtgärder sätts in för att öka 

vattenvolymen i vattensystemen. Detta påfrestar ofta vattenresurserna (Hlavinek et al 2006). 

 

Nationell statistik över nationella vattenresurser (inom respektive EU-land) tenderar i allmänhet att vara mycket 

generell. Ofta döljs regionala eller lokala problem i statistiken. Därför kan lokal vattenbrist/lokalt behov av ökat 

vattenupptag finnas i vissa länder trots att statistiken visar en annan bild. Ibland visar inte heller de uppgifter som 

insamlats det nationella vattnets faktiska tillstånd eller vilken risknivå det utsätts för (Nixon et al, 2000).  

För att kunna bedöma och förutse tendenser inom vattenförvaltningen och det fysiska vattnet behövs tillräckligt 

med kvalitativ information. Tyvärr är ofta den tillgängliga informationen som finns inte tillräcklig för att kunna 

göra kvalitativa tendensbedömningar (Nixon et al, 2000). 

Ramdirektivet för vatten har bland annat som syfte att hjälpa till och lösa dessa problem. 

Åtgärder för ökad vattentillgång 

För att öka tillgången till vatten kan reservoarer/dammar byggas eller så kan vatten överföras från områden med 

god vattentillgång till områden med knappa vattenresurser (Nordström 2000). Vattenöverföringsmetoden mellan 

två upptagningsområden kan vara effektiv om förutsättningarna är de rätta, det vill säga om metoden är 

miljömässigt och ekonomisk genomförbar (Nixon et al, 2000). 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är inte reservoarer och vattenöverföring speciellt hållbara lösningar på vattenbrist 

och ökat vattenbehov, eftersom dessa infrastruktursåtgärder kan ha negativa effekter på vattenmängden, 

vattenkvaliteten och ekosystemen i exempelvis en flod. Bättre lösningar för att öka vattentillgången är 

exempelvis återanvändning av avloppsvatten (se 4.13), uppsamling av regnvatten i stora lagringskärl som 

används för bevattning, vattenbesparande teknik och anordningar, väl underhållna vattenledningar samt ändrade 

vanor. Återanvänt eller uppsamlat vattnet kan användas för ändamål som inte kräver högsta vattenkvalitet 

(exempelvis för bevattning av skog, golfbanor och trädgårdsväxter) (Bodik et al, 2007).  

Inom många vattenförsörjningssystem (framförallt gamla icke underhållna vattenledningssystem) förekommer 

stora läckage via sprickor i rör, ledningar etc. Läckage inklusive vattenverkens vattenförbrukning är i Sverige ca 

23 % av det producerade dricksvattnet (Nordström, 2005). Eftersom ledningsnäten påverkar det totala 

vattenuttaget är det viktigt att se över läckagen. Genom kontinuerligt underhåll och renovering av 

vattenledningssystemet (t. ex huvudledningar och kundförsörjningsrör) kan vattenläckagen minska och 

vattentillgången öka utan att vattenupptaget från yt- eller grundvatten ökar (Nixon et al, 2000). Tätare 

ledningssystem kan även förbättra vattenkvaliteten eftersom bakterier och mikroorganismer inte kan tränga in. 

Konstgjord infiltration av regn- och ytvatten till en sand- eller grusås (eller större avlagring av sand/grus) är en 

annan metod att tillgå för att skapa större volymer grundvatten, metoden ger dessutom kvalitativt vatten.  

 

3.7.2   Yt- och grundvatten 

Vattenkvaliteten på yt- och grundvatten varierar inom Europa. Generellt är många ytvatten inom EU belastade 

av avloppsutsläpp och höga fosfor- och kvävehalter vilket ofta begränsar användningen av ytvattnet. I dessa 

områden är ofta grundvattnet den viktigaste vattenresursen. Alternativt kan vattenöverföring från mindre 

förorenade områden ske för att tillgodose tätorters (inkl industri med medelstor vattenförbrukning) vattenbehov. 

För att mäta bland annat floders vattenkvalitet har EU-länderna antagit nationella utvärderings- och klassystem 

(se avsnitt 8.7 miljöövervakning) enligt ramdirektivet för vatten. Innan ramdirektivet infördes kunde definitionen 

av klasseringsnivåer, antal parametrar som mättes, hur mätningarna utfördes samt vad mätningarna baserades på 

(biologiska eller fysiskt-kemiska parametrar) skilja sig åt mellan länderna. Ramdirektivet har dock medfört att 

mätningarna och utvärderingssystemet blivit mer enhetliga inom EU.  

Utifrån data från EU-ländernas utvärderingar har EEA utarbetat fyra klasseringsnivåer (dessa tillämpas även i 

ramdirektivet för vatten). Vattnen klassas efter vad som är naturligt tillstånd (god status) samt efter avvikelser 

från dess naturliga tillstånd. Enligt EEA: 1998 är klasserna: 
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God status (kvalitet): vattnet har lågt näringsinnehåll, låga nivåer av organiskt material, rik syresättning och 

fauna. 

Acceptabel status (kvalitet): vattnet innehåller måttliga organiska och föroreningar och måttligt näringsinnehåll. 

Bra syreförhållanden, godtagbar flora och fauna. 

Bristande status (kvalitet): problem organiska föroreningar, låg syresättning, lokala anaeroba sediment, stor 

förekomst av organismer som klarar syrefattiga miljöer, liten eller obefintlig fiskpopulation, perioder av fiskdöd. 

Dålig status (kvalitet): Stora problem med organiska föroreningar, långa perioder med mycket låg eller 

obefintlig syresättning, anaeroba sediment, problem med giftutsläpp, ingen fisk.  

Ytvatten i södra Sverige är mycket mer påverkade av försurning än ytvatten i övriga delar av Sverige. Detta 

beror bland annat på de stora atmosfäriska svavelnedfall som ägde rum för ca 50-60 år sedan samt på 

nederbörds- och grundvattennivåvariationer. Idag har svavelnedfallet kraftigt minskat. Dock kan det pågående 

atmosfäriska kvävenedfallet i framtiden komma att fortsätta försura marker i södra Sverige. Försurningen kan 

som tidigare nämnts lösa upp metaller ur mineraler i marken, ge korrosivt vatten samt försämra 

dricksvattenkvaliteten. 

Den årliga genomsnittskoncentrationen av organiskt material (COD Mn i mg O2/l) i Sverige (Skåne) var under 

åren 1994-1996 mindre än 20 (mindre än 2.0 BOD 5 i mg O2/l). Koncentrationen är låg (normal nivå = mindre 

än 2.0 BOD 5 i mg O2/l). I allmänhet har Sverige inga problem med organiska föroreningar (EEA, 1998). 

Data från sammanställningen visar att Slovakien är ett av de länder som har sämst flodvattenkvalitet inom 

Europa. Mer än 90 procent av floderna har klassats som dåliga (har dålig status/kvalitet), (EEA, 1998). 

Observera att länder inom Europa inte använt samma insamlingsmetod av data innan ramdirektivet trädde i kraft, 

detta kan ge olika resultat av flodernas status.  

Kosickyregionens vattendrag speciellt kring Kosice tillhör några av Europas mest förorenade floder vad gäller 

koncentrationer av organiskt material (EEA, 1998). I Kosicyregionen var den årliga genomsnittskoncentrationen 

av organiskt material (BOD 5 mg O2/l) större än 5.0 mg O2/l under åren 1994-1996.  De höga koncentrationerna 

av organiska föroreningar beror främst på industrins intensiva utnyttjande av floderna och avloppsutsläpp. 

Överlag i Slovakien har mängden organiska föroreningar (COD) från kommunala avlopp och industrier minskat 

sedan 1995. Störst är minskningen från kommunala avlopp, där en reduktion från 50000 ton till 20000 ton 

COD/år skett (Vody plan Slovenska 2009).  

I samhällen utan kommunal avloppsvattenrening i Slovakien är kväveutsläppen relativt stora. Störst problem 

finns inom Vahs avrinningsområde där dessa samhällen genererar ca 1179 ton kväve/år. Näst störst problem 

finns inom Hornads avrinningsområde där dessa samhällen genererar ca 477 ton/år (Vody plan Slovenska 2009). 

På grund av Kosickyregionens dåliga yt- och grundvattenvattenkvalitet finns skäl till att, förutom att förbättra 

offentlig avloppsvattenreningen i tätorter som avloppsdirektivet kräver och minska utsläppen från jordbruket, 

även förbättra enskilda avlopp inom regionen. Troligen bidrar många enskilda avlopp inom regionen till de 

lokala vattendragens bristande kvalitet. Med tanke på att många av Slovakiens förorenade floder rinner vidare till 

grannländer kommer den dåliga vattenkvaliteten även att påverka grannländernas möjligheter att exempelvis 

använda flodvattnet som dricksvattenkälla. Ett exempel är Hornad i Slovakien som fortsätter ner i Ungern. 

Hornad utgör en dricksvattenkälla i Ungern. Dock förekommer problem med nitrat- och metallföroreningar i 

Hornads flodvattnet. För att minska föroreningarna i flodvattnet är det viktigt att åtgärder mot nitrat- och 

metallföroreningar redan sätts in i Slovakien. 

Liknande problem fanns i Belgien och Nederländerna för ca 40 år sedan. Industriolyckor i tillsammans med flera 

års utsläpp av avloppsvatten från städer uppströms Rhen försämrade vattenkvalitet nedströms floden till den grad 

att dricksvattenförsörjningen hotades i de länder som använde flodvatten som dricksvatten (Konventionen om 

skydd av Rhen, 2000). Med hjälp av lagar, regler och åtgärder mot utsläpp av förorenande ämnen lyckades man 

förbättra vattenkvaliteten i Rhen.  

EU:s direktiv är således en bra utgångspunkt, men det kan behövas tydligare EU regler speciellt kring enskilda 

avlopp, för att förbättra situationen i Slovakien och Sverige. Varje land har dock möjlighet att skapa egna lagar 

som är hårdare än EU:s men med tanke på att enskilda avlopp inte prioriteras speciellt högt i dagsläget finns risk 

för att skarpare lagstiftningen kring små avloppsanläggningar fördröjs.  
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I Sverige förekommer fortfarande problem med enskilda avlopp. Stora brister förekommer i framförallt områden 

som omvandlas från fritidsboende till permanentboende. De avloppsanläggningar som förekommer inom dessa 

omvandlingsområden är utformade för fritidsboende under kortare perioder. Detta innebär att avloppen inte är 

dimensionerade för att hantera den avloppsmängd som genereras när boendet blir permanent. Följden blir 

bristfällig avloppsvattenrening. Inom vissa fritidsboenden förekommer även att gråvatten direkt spolas ut i 

marken utan att förbehandlas. Bristfällig avloppsvattenrening och utsläpp av stora mängder orenat gråvatten 

orsakar ofta övergödningsproblem och kväveföroreningar i recipienter (yt- och/eller grundvatten).  

Ofta ligger fritidshusen mycket tätt inom fritidshusområden, vilket innebär att många tätt intilliggande 

bristfälliga avlopp och enskilda brunnar kan orsaka miljö- och hälsoproblem. Sker förstort grundvattenuttag 

inom ett område kan grundvattennivån sänkas eller grundvattenströmmen ändras. Uppstår 

grundvattensänkningen i kustområden finns risk för saltvatteninträngning i brunnar.  

Ligger en avloppsanläggning för nära en dricksvattentäckt kan avloppsvatten rinna till brunnen som då 

kontamineras.  

Med avseende på de problem som kan uppstå är det viktigt att kommuner inventerar områden och utdelar 

förelägganden för att inte enskilda avlopp och dricksvattentäkter ska orsaka hälso- och miljöproblem. Nämnas 

bör att man inte behöver tillstånd för att anlägga en enskild brunn, dock krävs tillstånd för enskild 

avloppsanläggning. En bättre lösning på vatten och avloppsproblemet ur hälso- och miljösynpunkt kan vara att 

kommunalt vatten och avlopp dras till omvandlingsområdena alternativt att samfälligt vatten och avlopp 

anordnas. Detta gäller både Slovakien och Sverige. Dock förutsätter detta att kommunen har pengar till den 

infrastrukturutveckling som krävs samt att anslutningsavgifterna är anpassade till de socioekonomiska 

förhållandena som råder. För samfälliga lösningar krävs ekonomiskt kapital hos fastighetsägarna, om inte 

kommunen, staten eller annan finansiär erbjuder ekonomiska medel.  

 

3.8   Vattenresursförvaltning inom EU – ny attityd 

3.8.1   Dricksvatten 

Dricksvatten tas i allmänhet från grund- eller ytvatten. I Europa tas ca 65 % av dricksvattnet från 

grundvattenresurser (Nordström, 2005). Att grundvatten används beror oftast på att ytvattenresurserna är 

förorenade eller inte tillräckliga. Generellt är nitrathalterna lägre i djupa grundvatten än i yt- och ytliga 

grundvatten. Privata och små kommunala brunnar tar i allmänhet sitt dricksvatten från ytliga 

grundvattenresurser.  I regioner som har höga nitrathalter i grundvattnet kan detta utgöra en folkhälsorisk (Nixon 

et al, 2000).  

På flera platser sker överuttag av grundvatten. För stort grundvattenuttag kan påverka grundvattnets kvalitet och 

volym som i sin tur negativt kan påverka regionens floder och ekosystem, eftersom mindre mängder vatten 

tillförs. Mindre vattenflöde ökar även känsligheten för föroreningar. Därmed påverkas även möjligheten att 

använda floden som dricksvattenresurs och avloppsvattenrecipient.  

För stort vattenuttag leder ofta till att grundvattennivån sänks, detta kan i sin tur skada våtmarker och akvatiska 

ekosystem eftersom miljön blir ”torrare”. Sänkt grundvattennivå kan även leda till marksättningar som orsakar 

förstörelse av byggnader, vägar och ledningar i marken.  

I kustområden kan problem med saltvatteninträngning uppstå när uttaget av vatten från grundvattensförande 

skikt blir större än mängden vatten som fylls på.  

Ett annat problem är att allt fler grundvattenmagasin inom Europa hotas av bland annat nitratföroreningar och 

bekämpningsmedelsrester. Detta kan innebära ett hot mot dricksvattenförsörjningen.  Idag ser många länder i 

Europa rent vatten och god sanitet som en självklarhet. I framtiden kan situationen vara annorlunda. Eftersom 

man inte vet hur förorenat det långsamt strömmande grundvattnet är vet man inte heller hur djupa 

grundvattenmagasin och floder kommer att påverkas i framtiden. Därför är utsläppsåtgärder mot olika ämnen 

viktiga att sätta in för att hindra fortsatta utsläpp och föroreningar av vatten. Främst är det åtgärder inom 

jordbruket och större avloppsreningsverk som bör sättas in (bland annat syftar vattendirektivet, 

avloppsdirektivet, nitratdirektivet och jordbruksdirektivet till att begränsa utsläppen) men även mindre 

avloppsanläggningar bör beaktas. 
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Råvatten som används för dricksvatten (i kommunala dricksvattensystem) behöver i allmänhet genomgå någon 

form av rening innan det kan användas till dricksvatten. Djupt grundvatten är i allmänhet billigare att behandla 

än ytvatten, eftersom djupt grundvatten oftast innehåller mycket få föroreningar/oönskade substanser och därmed 

inte behöver genomgå en omfattande reningsprocess.  

Under reningsprocessen tas oönskade substanser bort så att vattnet får en bakteriell, kemisk, och etiskt kvalitet. 

Efter reningen i vattenreningsverk tillsätts desinfektionsmedel (oftast klor, monokloramin eller ozon) för att 

hämma tillväxten av mikroorganismer under distribueringen i ledningsnätet (Möller, 2000).  

Nedan följer några oönskade substanskategorier i dricksvatten enligt Gray 2008: 

-Färg: Beror på förekomsten av upplöst organiskt material från (torv) jordar, järn och mangan. 

- Suspenderat material: Fint mineral- och/eller växtmaterial som inte sedimenterat. För högt organiskt innehåll i 

vattnet kan orsaka biologisk tillväxt och därmed försämra kvaliteten på vattnet som distribueras. 

-Grumlighet: Kan bero på fina suspenderade mineralpartiklar, hög bakteriekoncentration eller för hög luftning av 

vattnet som orsakar bubblor. 

-Patogener: Patogener (virus, bakterier, mikroorganismer etc) som kan påverka konsumenternas hälsa. 

Patogener som kontaminerar vattenresurser kommer ofta från djurs eller människors avföring. 

- Hårdhet, mjukhet (dH): Varken för hårt eller för mjukt vatten är bra. Hårt vatten (innehåller hög halt kalcium 

och/eller magnesium) finns huvudsakligen i grundvattenresurser. Ett problem för hushåll med hårt vatten är att 

rengörings- och tvättmedelsförbrukningen blir större än om vattnet skulle vara neutralt/mjukt. Andra problem är 

utfällningar och korrosion i uppvärmningssystem, vattenledningar och hushållsmaskiner. Avhärdningsfilter med 

NaCl (koksalt) kan avhärda vattnet i enskilda hushåll, dock bör man se upp så att vattnet inte blir för mjukt. 

Dock är det natriumrika vattnet inte lämpligt för personer med högt blodtryck och för bevattning av växter.  

Mjukt vatten förekommer vanligtvis i sjöar och floder (ytvatten). Är vattnet i vattendistributionssystemet för 

mjukt och saknar kalcium (så kallat aggressivt vatten) ökar korrosionsskadorna på metallrör, cement och betong. 

Alla typer av vattenrör, inklusive plaströr och lödfogar påverkas starkt av mjukt vatten. Exempelvis lösgörs 

organiska föroreningar (från plaströr) tenn, bly, kadmium (från lödningar) samt nickel koppar zink, kadmium 

och krom (från rör). Vattenflöde och vattentemperatur i rören påverkar hur höga halterna blir. Generellt är 

halterna lägre i kallvatten än i varmvatten eftersom kallvattnet inte står lika länge i rören samt har låg temperatur. 

Tillsätts kalcium i vattnet skapar ämnet en hinna på rör etc. Hinnan skyddar mot korrosion.  

Ett mycket mjukt vatten kan vara skadligt för hälsan, exempelvis har undersökningar visat att män som intagit 

mjukt vatten oftare drabbas av hjärtinfarkt än män som intagit hårt vatten. Ett annat problem som orsakas av 

mjukt vatten är stark korrosion. Är vattnet mycket mjukt bör man hårdhetshöja det, exempelvis genom tillförsel 

av kalciumkarbonat (kalksten, krita eller dolomit) eller kalciumhydroxid och koldioxid. Metoden är lämpligast 

för kommunala vattenreningsverk. För att hårdhetshöja vattnet i enskilda hushåll är alkaliska filter ett bättre 

alternativ, dock bör man se upp med höga järn- och mangan halter eftersom ämnena kan utfällas och sätta igen 

filtret. 

I kommunala vattenverk bör alkaliniteten (HCO3 halten) ligga över 60 mg/l och kalciumhalten bör vara minst 

20-60mg/l och maximalt 100 mg Ca/l (det vill säga vattnet ska vara mjukt till medelhårt). Det samma gäller för 

enskilda vattentäkter. Där är dock halterna endast rekommendationer det vill säga de är inte bindande utan får 

överskridas (likt övriga gränsvärden för olika ämnen i enskilda brunnar). Därför är vattenkvaliteten ofta för mjuk 

eller hård i enskilda brunnar (Nordström, 2009).  

- Lukt och smak: Dålig lukt och smak kan bero på flera faktorer, exempelvis avloppsvatten som kontaminerat 

vattnet, höga koncentrationer av vissa kemikalier (järn, mangan eller aluminium), förmultnande växtdelar, 

syrebrist eller vissa alger. 

- Syrehalt: Svavelföreningar kan finnas i grundvatten med låg eller obefintlig syrehalt. Därför är det viktigt att 

lufta syrefattiga vatten innan det används, annars kan vattentrycket minska i systemet på grund av att 

svavelföroreningarna förbrukar luften (som håller uppe vattentrycket) i hydrofortanken. Detta gäller främst 

hushåll med enskild brunn. 

- Skadliga eller giftiga kemikalier: kommer främst från industrier, jordbruket och samhällets avloppsvatten  men 

kan också härröra från jord och berg. 
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I Europeiska länder som genomgått politiska och ekonomiska förändringar och där förändringarna orsakat 

sönderfall av infrastrukturen, är vattenrening och desinfektion ofta bristfällig. I övriga Europeiska länder är 

dricksvattenförsörjningen i allmänhet god (Nixon et al, 2000). 

Enligt EU:s dricksvattendirektiv (98/83/EEC) måste dricksvatten som distribueras följa de gränsvärden (för ett 

antal olika parametrar) som dikteras i direktivet.  Vattenverken måste således ta fram vatten som har bra smak, är 

säkert, luktfritt, klart, ”lagom” mjukt, korrosionsfritt och fritt från organiskt material. Dock bör man tänka på att 

vatten inte behöver vara hälsofarligt att dricka bara på grund av att det är lite grumligt/bubbligt eller lite färgat. 

Ofta uppstår grumlighet/bubblor eller lite färg under behandlingen, distributionen och/eller i konsumentens hem 

(Gray, 2008). 

Vilken kemisk kvalitet dricksvattnet har varierar mellan regioner. Detta beror bland annat på råvattnets kvalitet 

(råvattnet har olika naturliga kemiska förutsättningar), vilken typ och omfattning av råvattenrening som används, 

vilka material som finns i dricksvattenförsörjningssystemet och ledningsnätets ogenomtränglighet. Exempelvis 

kommer blyföroreningen oftast från vattenledningar och lödningar (Gray, 2008).  

Järn- och kopparrör kräver olika vattenkvalitet för att korrosionen ska bli så låg som möjligt. Ofta finns dock 

båda metallerna i dricksvattensystemet vilket har lett till att en vattenkemi (varken mjukt eller hårt vatten) 

framtagits för att minska korrosionen för båda metallerna (Nordström, 2005).  

Oönskade parametrar i dricksvatten som nämns ovan gäller även för privata dricksvattentäkter. Det är därför 

viktigt att privata brunsägare regelbundet kontrollerar vattenkvaliteten i sin brun och sätter in åtgärder (i de fall 

det är nödvändigt) för att säkerställa god dricksvattenkvalitet. 

 

3.8.2    Dricksvattenförsörjning – ett mått på vattenförvaltningens utvecklingsnivå   

En ofta användbar parameter för att visa utvecklingsnivån på vattenförvaltningen inom ett land är hur stor andel 

av invånarna som är anslutna till det kommunala dricksvattenförsörjningssystemet. Värdet visar förhållandet 

mellan hur stor del av landets invånare som försörjs med kvalitativt dricksvatten (vatten som genomgått analys 

och rening) från kommunala vattenresurser och andelen invånare som vanligen försörjs av lokala vattenresurser 

(enskilda vattentäkter, det vill säga vanligen privata brunnar). Vattenkvaliteten i enskilda vattentäkter 

kontrolleras inte av statliga myndigheter, därför kan vissa pararmetrar (se avsnitt 3.3.2 - 3.3.11 och 3.8.1) 

överskrida de tillåtna gränsvärdena för god dricksvattenkvalitet (Bodik, et al 2007). 

Grovt tolkat kan man anta att om anslutningsvärdet är över 60 % indikerar värdet på att största delen av landets 

befolkning (som bor i städer) försörjs av ett centralt/kommunalt vattenförsörjningssystem. Är anslutningsvärdet 

över 80 % kan detta tolkas som att även den största delen av landsbygdsbefolkningen är anslutna till det 

kommunala/centrala vattenförsörjningssystemet och att endast en liten del av befolkningen inte har tillgång till 

analyserat och säkerställt dricksvatten (Bodik et al, 2007). Enskilda dricksvattentäkter har ofta god vattenkvalitet 

(förutsatt att de inte förekommer föroreningsproblem i området där brunnen finns). Det är därför bra om 

fastighetsägaren analysera vattenkvaliteten regelbundet för att upptäcka eventuella föroreningar. Värden över 80 

% indikerar på att utvecklingsnivån på vattenförvaltningen är god. I Sverige är ca 85% av befolkningen ansluten 

till kommunal vattenförsörjning (Nordström, 2005). 

 

3.8.3    Reningsverk för avloppsvatten – en indikator på vattenförvaltningens kvalitet 

Grovt tolkat kan andelen av befolkningen som är anslutna till ett kommunalt avloppssystem med reningsverk 

utgöra en indikator på vattenförvaltningens kvalitet. Dock bör man vara uppmärksam på att denna indikator inte 

alltid visar kvaliteten och utvecklingen av reningsverken, exempelvis kan avloppsreningen endast bestå av ett 

mekaniskt steg vilket innebär att kvaliteten på det behandlade avloppsvattnet är dålig (Bodik et al, 2007). 

Indikatorn kan således vara missvisande eftersom värdet kan visa att kvaliteten är god trotts att största delen av 

reningsverken endast har mekanisk behandling av avloppsvattnet. 

 

3.8.4    Vattenbehov och vattenanvändning  

Vattenbehovet varierar mellan länder och regioner bland annat på grund av olikheter i klimat, hydrologi, 

befolkningsmängd, sociala förhållanden och ekonomisk utveckling.  
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 Jordbruket  

Den sektor som använder mest sötvatten inom EU är jordbruket (Gray, 2008). Från jordbruket kommer även den 

största andelen föroreningar som negativt påverkar vattenkvaliteten i Europas vatten (EEA, 1998). 

Vattenanvändningen inom jordbruket har ökat under de senaste åren i Slovakien, främst på grund av ökad 

konstbevattning (Ministry of Environment of the Slovak republic, 2006). 

Det är viktigt att välja en konstbevattningsteknik som är effektiv och lämplig för de naturförhållanden som råder 

på platsen för att erhålla en hållbar odlingsmetod . Ett exempel är konstbevattning med återanvänt och renat 

avloppsvatten i droppbevattningssystem. Metoden kan minska trycket på vattenresurserna samt minska 

konkurrensen på vatten mellan olika delar av samhället (Bodik et al, 2007).  

Industrin 

Skogsindustri (massa- och pappersindustri), kemisk industri och järn- och stålindustri är även stora 

vattenanvändare. Hur mycket vatten som används beror på fabrikernas ålder och val av processteknik. Industrier 

som har stor vattenanvändning har egna avloppsvattensystem (inkl avloppsrening) samt tar vatten från egna 

vattentäkter, därför är dessa industrier ofta belägna nära stora vattendrag och kuster. Vattnet används främst som 

kyl- och processvatten. 

I sötvatten kan metallföroreningar från järn- och stålindustrin bindas till humusämnen och ligninrester. Ökar 

salthalten exempelvis genom nitratföroreningar i flodvatten kan metallerna frigöras och utgöra ett hot mot 

zooplankton och bakterier, detta problem kan uppstå vid eller långt från utsläppskällan (kan bli ett 

gränsöverskridande problem), (Nordström, 2001).  

Hushåll 

Hushållens vattenkonsumtion är liten i jämförelse med jordbruket och industrin.  

Idag har största delen av EU:s invånare toalett, dusch och/eller badkar i sina hushåll. Dock förekommer 

undantagsfall, framförallt i vissa landsbygdsområden. I hushåll med indraget vatten, WC, badkar och tvättmaskin 

är vattenförbrukningen betydligt större än i hushåll som bär in sitt vatten och saknar WC, badkar och 

tvättmaskin. 

I hushåll används mest vatten till sanitära behov som exempelvis bad och duschning, toalettspolning samt till 

tvätt- och diskmaskiner. Andelen som används för dricksvatten och matlagning är i jämförelse mycket liten 

(Nixon et al, 2000., Gray, 2008) 

Tabell 6. Genomsnittlig vattenanvändning inom olika hushållsaktiviteter (Grey, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att spara vatten i hushåll är vatteneffektiva anordningar bra att installera, exempel på vatteneffektiva 

anordningar är vattenkranar som automatiskt kan stänga av sig (besparar ca 50% vatten och energi jämfört med 

traditionella manuella kranar), toalettstolar med val mellan fyra och två liters spolning (istället för traditionella 

med 9 liter) samt vattensparande kranarmaturer, duscharmaturer, tvätt- och diskmaskiner (enligt Nordström 2005 

kan vattenförbrukningen bli ca 5 ggr mindre för tvättmaskin och ca 50 % mindre för diskmaskin än vad som 

Aktivitet:                                                      Frekvens:                                          Liter:  

Matlagning, dricksvatten, handtvätt            Per person/dag                                  ca 27 

övrig personlig hygien. 

 

Bad                                                               1 ggr                                               90-175 

Dusch                                                           1ggr                                                  20-45 

Toalett                                                          1ggr                                                      6 -9 

Tvättmaskin                                                 1ggr                                                     100 

Diskmaskin                                                  1ggr                                                       50  
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anges i tabellen om moderna maskiner används).  

 

3.8.5    Styrmedel - för att minska vattenförbrukningen 

Genom åtgärder kan myndigheter och leverantörer styra efterfrågan på vatten. Exempel på åtgärder som kan 

minska vattenanvändningen är ekonomiska styrmedel (avgifter), mätningar och utbildning för vattenanvändare i 

vattenskydd (Gray, 2008).  I samband med att ramdirektivet för vatten implementeras kommer en ny prissättning 

(ekonomiskt styrmedel) av vatten införas vilket kan leda till minskad vattenförbrukning inom jordbruket, 

samhällen och industrin då vattnet kan komma att bli dyrare. 

Mätning av vattenförbrukningen i hushåll är en åtgärd som syftar till att öka människors medvetenhet om sin 

vattenförbrukning. När förbrukningen blir synbar kan ibland detta leda till att hushållens vattenförbrukning 

minskar. Dock är vattenbesparingar inom hushåll minimala i jämförelse med vilka vattenbesparingar som skulle 

kunna göras inom industrier och jordbruk som inte använder vattenbesparande teknik eller metoder (Gray, 

2008).  

Information och utbildning är effektiva instrument för att minska vattenförbrukningen och främja en hållbar 

vattenanvändning. Kunskap om hur man kan minska vattenförbrukningen/ effektivisera vattenanvändningen och 

därmed sänka sina vattenkostnader brukar leda till minskad vattenförbrukning inom hushåll och övriga sektorer. 

Ekonomiska styrmedel är troligen det effektivaste instrumentet (av de instrument som nämnts) att ta till för att 

minska vattenförbrukningen och främja en hållbar vattenanvändning.  Exempel på styrmedel är uttagsavgifter 

och prissättningsmekanismer på vatten (Gray, 2008). Högre prissättning på vatten leder ofta till att användarna 

minskar sin vattenförbrukning samt till att ny vattenbesparande teknik efterfrågas. Viktigt att beakta är att de 

ekonomiska styrmedlen endast är effektiva om avgiftsbetalaren eller skattebetalaren gynnas av att minska 

förbrukningen (det vill säga om exempelvis industrier kan sänka sin vattenkonsumtion men fortfarande hålla 

samma produktionstakt eller om hushåll kan sänka sin vattenförbrukning men fortfarande ha god hygienisk 

standard).  

En negativ aspekt med traditionella ekonomiska styrmedel är att avgifterna oftast inte motsvarar den faktiska 

vattenkostnaden (Nixon et al, 2000). I och med implementeringen av ramdirektivet för vatten kommer dock en 

ny prissättning (bättre anpassat till den verkliga vattenkostnaden) införas i EU. Den nya prissättningen innebär 

att hela kostnaden för upptag, rening och transport ska speglas i den avgift som tas ut för en vatten-/avlopps 

tjänst. 

 Vid tillämpning av ekonomiska styrmedel (prissättning av vatten) på det allmänna vattenförsörjningssystemet är 

det mycket viktigt att beakta folkhälsa, hygien samt betalningsförmåga hos användarna. Används ekonomiska 

styrmedel på vattenförvaltningen i ett land eller i en region är det viktigt att beakta vilka effekter prissättningen 

ger på den nationella och regionala ekonomiska tillväxten, exempelvis kan stora vattenförbrukare förlora sin 

konkurrenskraft om avgifterna enbart införs i ett land eller region (Gray, 2008). Ramdirektivet har bland annat 

därför undantagsregler för mindre gynnade områden/sektorer och för prissättning av grundläggande tjänster, det 

vill säga vattentjänsterna ska vara rimligt prissatta så att även utsatta sektorer och folkgrupperna i samhället ska 

ha möjlighet att ta del av tjänsterna.  

 

3.8.6    Privatisering av vatten- och avloppstjänster 

Förvaltning, drift och investering av kapital i vatten- och avloppstjänster börjar få en ny betydelse (Gray, 2008). 

Den traditionella inställningen där vatten ses som en samhällsservice och som styrs av den lokala politiken (och 

myndigheterna) börjar försvinna, istället förekommer idag en mer affärsinriktad inställning till vatten- och 

avloppstjänster (VA-tjänster). Reglering och allmän kontroll av dricksvattenkvaliteten i det allmänna 

dricksvattenförsörjningssystemet sköts dock fortfarande i stor utsträckning av statliga myndigheter (Gray, 2008). 

För kontroll av vattenkvaliteten i privat vattentäkt ansvarar i regel brunsägaren/fastighetsägaren. 

Förändringen från offentlig till hel eller delvis privatisering av förvaltning, drift, underhåll och investering i VA-

systemet kräver nya regler (framförallt ekonomiska regler) (Gray, 2008). Regler behövs bland annat för att 

motverka att vatten blir en dyr handelsvara som endast vissa sektorer och samhällsgrupper har tillgång till (se 

rubrik 3.8.5 Styrmedel; ekonomiska styrmedel). 
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3.8.7   Miljöövervakning 

Europeiska miljöbyråns (EEA) informationsverksamhet bygger bland annat på samarbeten, övervakning och 

rapportering. Miljöbyråns huvudmål är bland annat att genom sin informationsversverksamhet stödja 

beslutsfattandet inom EU. Genom data från nationella övervakningsprogram och bedömningar sammanställer 

EEA bland annat rapporter över EU:s vatten. Miljöinformationen och rapporterna ges exempelvis till 

beslutsfattare och organisationer inom EU. 

Som tidigare diskuterats var för ett tiotal år sedan ofta den tillgängliga informationen otillräcklig eller så 

tillämpades olika datainsamlingsmetoder (gäller data insamlad före ramdirektivet trädde i kraft) vilket gjorde att 

det var svårt att göra statistiska jämförelser och trendanalyser. Ramdirektivet för vatten (se avsnitt 3.9.2 

ramdirektivet för vatten) harmoniserar arbetet bland annat genom att ange standardiserade nationella 

övervakningsprogram, statistiska riktlinjer och en likformig statistisk insamlingsmetod (för exempelvis särskilda 

ämnen och områden) således blir den nationella datainsamlingen likvärdig, tillräcklig och kvalitativ inom alla 

EU-länder. 

Enligt Ramdirektivet för vatten skall exempelvis övervakningsprogram över nationella vattenresurser etableras 

inom varje EU-land. Vart sjätte år ska kontroller utföras över hydromorfologiska, biologiska och fysikaliskt-

kemiska parametrar i ett antal yt- och grundvatten inom varje avrinningsdistrikt. Syftet med kontrollerna är att få 

en överblick över det aktuella miljötillståndet, få underlag till bedömningar av långsiktiga förändringar inom 

avrinningsområdet samt urskilja vilka förändringar som är antropogent orsakade respektive naturliga. 

Övervakning ska framförallt bedrivas inom skyddade områden (vattenförsörjningstäkt/reservvattentäkt, höga 

naturvärden eller badvatten), där olycka skett eller där orsakerna är oklara till varför ”god status” inte nås. 

Övervakning ska även drivas över vattendrag med dålig vattenkvalitet eller som riskerar att inte nå målet för god 

vattenkvalitet (Nordström, 2005., Ramdirektivet 2000/60/EG).  

I många europeiska länder är fortfarande övervakningsprogrammen under uppbyggnad (Nixon et al, 2000). 

För att kunna jämföra data över exempelvis vattenkvalitet, skillnader på mänskliga belastningar och 

riskbedömningar för olika vatten inom ett EU-land och över hela EU-området har EEA på internationell nivå 

inrättat databaserna Eurowaternet, och WISE (Water information system for Europe) som innehåller bland annat 

data och information om olika vattenresurser inom EU. WISE är ett vatteninformationssystem för Europa. 

Data/statistik (hittas under Eurostat) och information över bland annat EU:s yt- och grundvattenkvalitet, 

vattenpolicy och projekt som bedrivs inom EU kan hittas i WISE.  Exempelvis skickas data som insamlats 

genom medlemsländernas övervakningsprogram till WISE (WISE, 2008). Information från WISE har 

exempelvis använts i denna uppsats. 

Eurowaternet och WISE utgör således instrument i övervakningsarbetet, bedömningar och utvärderingar av 

vattenpolitiken inom EU på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Således kan databaserna utgöra 

viktiga instrument i vattenplaneringsarbetet inom EU. Exempelvis kan lokalt överuttag av vatten lättare 

upptäckas och förhoppningsvis kan åtgärder vidtas för att förbättra den lokala vattenförvaltningen och 

utnyttjande av vattenresurserna.   

En utvärderingsmetod som EEA tillämpar i sitt arbete är DPSIR (står för drivkrafter, belastningar, miljöstatus, 

miljöeffekter och samhällsåtgärder). Metoden används exempelvis för rapportsammanställningar samt för att 

presentera, analysera och utvärdera data. Exempel på drivkrafter som påverkar vattenresurser och akvatiska 

ekosystem är privatpersoners, samhällets, sektorers och nationers behov (energi-, vatten-, matbehov etc). När 

behoven tillfredställs orsakas ofta miljöbelastningar (exempelvis utsläpp av föroreningar, förändrad mark- och 

vattenanvändning och så vidare). Detta kan i sin tur påverka miljöstatusen (exempelvis kan föroreningar 

försämra luft- och vattenkvaliteten samt ge negativa effekter på akvatiska ekosystem). Är effekterna för stora 

och negativa krävs åtgärder från samhällets sida för att minska eller ta bort de negativa effekternas inverkan på 

vattenkvaliteten och ekosystemen (Nixon et al, 2000). 

 

3.9    Vattenskyddspolitik inom EU – ny attityd  

Mänskliga aktiviteter, utsläpp och ohållbar vattenförvaltning har bland annat orsakat stora problem med 

förorenade vattenresurser inom EU.  Den framtida klimatförändringen kan orsaka problem för den framtida 

vattenförsörjningen (exempelvis på grund av ändrad hydrologi och försämrad vattenkvalitet) därför krävs 

noggrann vattenplanering och hållbar användning av vattenresurserna inom alla EU:s länder. För att skydda och 

garantera vattenkvaliteten inom EU samt för att skapa en likvärdig och hållbar vattenförvaltning inom samtliga 
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EU-länder har bland annat ramdirektivet för vatten (med tillhörande dotterdirektiv) utarbetats.  EU:s 

miljöhandlingsprogram syftar även till att förbättra miljön och skapa en hållbar utveckling. 

Miljölagstiftningen inom EU grundas bland annat på det internationellt accepterade globala målet om hållbar 

utveckling (Brundtlandrapporten). I Romfördraget artikel 2 och 174 behandlas principerna om hållbar utveckling 

och miljölagstiftning, i artikel 6 benämns att miljöhänsyn ska tas inom alla typer av beslut. 

 

3.9.1    EU:s sjätte miljöhandlingsprogram 

EU:s sjätte miljöhandlingsprogram för perioden 2001-2010 sätter miljön som en del av strategin i arbetet mot 

hållbar utveckling och god livskvalitet inom EU. Miljöplanerna sätts i ett bredare perspektiv och innefattar även 

ekonomiska och sociala förhållanden. Handlingsprogrammet, som är ett bindande dokument, fokuserar bland 

annat på avlopp och avloppsvattenrening, hälsa och miljö samt på att säkerställa hållbar förvaltning av 

naturresurser och avfall (avfall ska förebyggas, återanvändas/återvinnas och det slutliga avfallet ska inte vara 

skadligt/utgöra mycket liten fara för hälsa och miljö). För bedriva ett effektivt miljö- och hälsoskydd och främja 

hållbar användning av naturresurser är det viktigt att bland annat tillämpa hög skyddsnivå, 

försiktighetsprincipen, förebyggande åtgärder, förorenaren betalar och att föroreningar ska åtgärdas vid källan 

(EU:s sjätte miljöhandlingsprogram, 2001). Observera att principerna inte anges ordagrant i programmet, 

underförstått bör länderna dock följa dessa principer för att nå målen i programmet.  

 

3.9.2    Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG 

Vatten är en begränsad resurs inom vissa områden i Europa, detta kan bero på naturliga (hydrologi, geologi och 

klimat) eller antropogena (föroreningar, markanvändning, överuttag av vatten etc) orsaker. Över en längre tid har 

vattenkvaliteten försämrats och vattenkvantiteten minskat speciellt gäller detta för grundvattnet inom EU (Nixon 

et al, 2000). Mänskliga aktiviteter är den främsta orsaken till problemen.  

Eftersom samhällsekonomin och folkhälsan är beroende av god vattenkvalitet och kvantitet är den dåliga 

vattenkvaliteten runt om i Europa mycket oroväckande. 

 

 Inom EU förekommer det stora skillnader i vattenförvaltningen med ett antal olika regionala och 

decentraliserade riktlinjer. 

 

Inom EU finns därför ett starkt behov av att hindra ytterligare försämring av vattenkvaliteten, vattentillgången 

och ekosystemen samt harmonisera vattenförvaltningen mellan och inom länder. En ny och integrerad 

vattenresursförvaltning med fokus på att säkerställa god kvalitet och kvantitet på alla yt- och grundvatten samt 

kustvatten och där vattenförvaltningen baseras på avrinningsområden istället för administrativa och nationella 

gränser behövs och har resulterat i att ramdirektivet för vatten 2000/60/EG (ett handlingsprogram innehållande 

rättsligt bindande ramverk) utarbetats (Commission of the European Communities 2007. Ramdirektivet för 

vatten 2000/60/EG).  Huvudmålet är att skydda alla vatten (yt-, grund- och kustvatten) vad gäller kvalitet och 

kvantitet för människor och ekosystem och att god vattenkvalitet och kvantitet ska vara uppnått till 2015. Övriga 

huvudpunkter som är obligatoriska enligt ramdirektivet 2000/60/EG är att: 

 

- Återställa, skydda och bevara rent vatten i tillräckliga mängder för människor och ekosystem över hela 

Europa. 

- Kontrollera utsläpp på ett integrerat sätt. (Kontroller ska bestå av en kombination av kvalitetsnormer för 

yt- och grundvatten samt utsläppsbegränsningar för exempelvis avloppsutsläpp. Kontroller av punkt- 

och diffusa utsläppskällor).  

- Införa en ny prissättning på vatten. (Prissättningen anpassas till den nationella politiken och anpassas 

till den verkliga kostnaden. Principen om att förorenaren betalar ska alltid tillämpas (gäller för alla 

sektorer, människor etc inom landet). 

- Inrätta vattendistrikt och en ram för vattenskydd över alla nationella och gränsöverskridande vatten. 

(Vattenförvaltning, vattenhantering och samordande åtgärdsprogram ska vara integrerad och baseras på 

avrinningsområden).  

- Öka allmänhetens deltagande samt öka allmänhetens insyn i arbetet. 

 

Ramdirektivet rationaliserar EU:s tidigare vattenlagar, det vill säga det sammanlänkar EU:s samtliga lagar som 

berör vattenkvalitet och vattenkvantitet. De direktiv som måste implementeras och som är ett minimikrav enligt 

ramdirektivet är: Badvattendirektivet (76/160/EEG), (nu ersatt med 2006/7/EG), Dricksvattendirektivet 
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(80/778/EEG, ändrat till 98/83/EG), Avloppsvattendirektivet (91/271/EEG), Nitratdirektivet (91/676/EEG), 

Direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (96/61/EG, kodifierat som 

direktiv 2008/1/EG) och Direktivet om avloppsslam (86/278/EEG). Åtgärder för att genomföra direktivens krav 

måste ingå i varje avrinningsområdes åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Ramdirektivet bör ha 

implementerats senast år 2003. Vissa undantag gäller för nya EU-medlemsländer (Ramdirektivet 2000/60/EG). 

Slovakien ingick EU-medlemskap år 2004 och har därför fått tiden för implementeringen av ramdirektivet 

förlängd (Bodik et al, 2007).   

Ramdirektivet anger vissa obligatoriska miljökvalitetsmål (miljömål) som alla medlemsländer måste uppnå. 

Exempelvis ska målet om god vattenstatus på alla vatten (se avsnitt  3.7.2) uppfyllas. Om exempelvis ett 

grundvatten inte är nitratförorenat, uppfyller övriga krav enligt andra direktiv och om inget överuttag av 

grundvatten sker, har grundvattnet god status. 

 

Huvudpunkterna och övriga direktiv och mål som anges i ramdirektivet syftar således till att främjar en hållbar 

vattenförvaltning och vattenanvändning inom länder, samhällen och olika sektorer inom EU och således uppfylla 

huvudmålet (god vattenkvalitet och vattenkvantitet för människor och ekosystem) till år 2015 (Ramdirektivet 

2000/60/EG). Direktivet innebär en ny vattenskyddspolitik med gemensamt ansvar för vattnets färd längs hela 

dess väg. Bättre hänsyn måste således tas till vattnet som resurs och dess kvalitet både uppströms och nedströms 

(vilket tidigare inte nämnvärt tagits). 

 

Ramdirektivet för vatten harmoniserar således vattenförvaltningen inom Europa genom att införa vissa 

gemensamma krav, åtgärder och mål. Vid behov kan medlemsländer bli skyldiga att införa striktare 

kontroller/krav för att uppfylla direktivets miljökvalitets mål (gäller generellt i speciellt föroreningskänsliga 

vattenområden). Länder får även om de så önskar införa striktare krav (utsläppsgränser etc) än vad direktivet 

anger. 

 

För att förebygga och begränsa föroreningar baseras vattenpolitiken i direktivet på en kombination av kontroll av 

föroreningar vid utsläppskällan (genom att fastställa gränsvärden för utsläpp av olika ämnen) samt på 

miljökvalitetsnormer. Punktutsläpp begränsas lättast genom att sätta gränsvärden. Diffusa utsläpp (exempelvis 

från jordbruket) kan begränsas genom krav på att tillämpa bästa möjliga miljöpraxis och produktreglering (WISE 

2008).  

Hög skyddsnivå, förebyggande åtgärder, försiktighetsprincipen, principen om att förorenaren betalar och att 

föroreningar ska åtgärdas vid källan ska tillämpas för att kontrollera vattenupptag och skydda vattenresurser.  

 

I ramdirektivet finns det angivet vilka ämnen som kan ge upphov till föroreningsproblem, exempelvis kan fosfor 

ge upphov till övergödning och organiskt material kan negativt påverka syrehalten i vattendrag. Direktivet anger 

även gränsvärden för olika ämnen i utgående avloppsvatten från större avloppsreningsverk (se avsnitt 3.9.3 

avloppsvattendirektivet).  

 

För varje huvudavrinningsområde/vattendistrikt ska ett övervakningsprogram (se avsnittet om 

miljöövervakning), åtgärdsprogram och vattenförvaltningsplan tas fram med syfte att uppfylla kraven och målen 

i ramdirektivet. Alla program och planer ska innefatta grundläggande åtgärder, exempelvis förbjud mot 

direktutsläpp av föroreningar till grundvatten (Ramdirektivet 2000/60/EG). 

Beroende på status (på de nationella vattnen inom respektive avrinningsområde) varierar åtgärdsprogrammen 

(vilka åtgärder som behöver sättas in) mellan länder och avrinningsområden. Åtgärdsprogrammen innehåller en 

handlingsplan och tidsplan som bland annat anger vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs (myndigheter, 

kommuner etc) och när de ska vara genomförda. Vart sjätte år revideras åtgärdsprogrammet. 

 

 Vattenförvaltningsplanen ska främja hållbar vattenförvaltningen samt motverka att problem uppstår exempelvis 

under perioder med översvämningar och torka (extrema väderhändelser påverkar ofta vattenkvaliteten och 

kvantiteten av yt- och grundvatten).  Viktigt är att naturliga förutsättningar, markanvändning, olika sektorer och 

samhällens vattenbehov etc tas med i vattenplaneringen. Exempelvis ska huvudavrinningsområdets klimat, 

geologi, hydrologi och befolkningsmängd analyseras. Den antropogena påverkan på områdets yt- och 

grundvatten ska undersökas. Miljökvalitetsmål och normer för alla vatten och betydande vattentäkter ska 

redovisas. Övervakningsprogrammen (över vattenkvaliteten) ska beskrivas och mätdata redovisas. Särskilt 

skyddsvärda områden (reservvattentäkt, hög biologiskt värde etc) ska anges i ett register. Vattenområden som 

inte kommer att nå god status till år 2015 ska identifieras. Utveckling inom avrinningsområdet har även stor 

betydelse för vattenplaneringsarbetet (Ramdirektivet 2000/60/EG., Commission of the European Communities 

2007). Därför ska även en ekonomisk analys av vattenanvändningen göras.  
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Kortfattat kan man säga att planen innehåller all information som insamlats samt en sammanfattning och 

statusbedömning av vattenförhållandena inom ett huvudavrinningsområde. I planen ska även åtgärder mot 

vattenproblem anges. Denna information och sammanfattning utgör planeringsunderlag för myndigheter. Planen 

revideras vart sjätte år.  

 

Ramdirektivet för vatten anger kvalitetsmål (anvisningar om vad som ska uppnås) som gäller för samtliga 

medlemsländer (kvalitetsmålen är bindande). Hur EU-länderna lägger upp sin vattenadministration för att 

uppfylla målen är dock upp till varje medlemsland att bestämma. Ländernas nationella lagstiftning måste således 

organisera vattenförvaltningen så att målen uppfylls. 

 

Implementeringen av ramdirektivet har rättslig inverkan på alla typer av utsläppskällor oavsett storlek, därmed 

berörs även enskilda avloppsanläggningar trots att de inte berörs av avloppsvattendirektivets utsläppsgränser.  

 

Direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (96/61/EG, kodifierat som 

direktiv 2008/1/EG) syftar till att begränsa utsläpp från stora industrianläggningar (WISE, 2008) 

 

Vattendistrikt - avrinningsområdesbaserad vattenförvaltning  

 

Ett obligatoriskt mål enligt ramdirektivet är samarbete mellan alla administrativa enheter, institutioner, 

myndigheter och länder som tillhör eller angränsar till avrinningsområdet.  

 

Inom Sverige har fem vattenmyndigheter (fem vattendistrikt) upprättats. De fem vattendistrikten är Bottenviken, 

Bottenhavet, norra Östersjön, södra Östersjön (se fig. 4) och Västerhavet som vardera har en vattenmyndighet. 

Varje distrikt består av ett eller flera angränsande huvudavrinningsområden som i sin tur består av deldistrikt och 

ett flertal avrinningsområden. Att låta avrinningsområden utgöra grunden för organisationens struktur (inklusive 

åtgärdsprogram, vattenförvaltning och övervakning) är tänkt att göra sammanhängande vatten till gemensamt 

mål och att därmed tillsammans åtgärda problem inom vattendistriktet. Kommunerna inom varje distrikt ska på 

lokal nivå bedriva vattenvårdsarbetet och vattenplaneringen eftersom detta arbete bedöms bedrivas effektivast så 

lokalt som möjligt. Vattenanvändningen ska analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv, det vill säga hur stor är 

kostnaden för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening idag och i framtiden, hur ser den framtida 

vattenförsörjningen och vattenbehovet ut och så vidare. I framtiden ska prissättningen på vatten enligt 

ramdirektivet vara satt så att vattenanvändaren eller förorenaren av vatten betalar en avgift som täcker samhällets 

kostnad för vattenuttag. 

 Arbetet inom varje vattenmyndighet leds av vattendelegationen (utses av regeringen). Kansliet sköter beredning 

och samordning inom distriktet och mellan övriga distrikt, institut och myndigheter tex naturvårdsverket. 

Dessutom arbetar kansliet med att utforma principer på hur arbetet ska bedrivas samt stöder länsstyrelserna och 

beredningssekretariatet med riktlinjer från central- och distriktsnivå. Beredningssekretariatet består av personer 

från länsstyrelserna inom distriktets delområden (varje län inom distriktet), deras arbetsuppgifter är bla att 

samordna vattenfrågor inom respektive delområde. 

  

Figur 4. Södra Östersjöns vattendistrikt/avrinningsområde (består av flera mindre 

deldistrikt/avrinningsområden). Bilden visar vattendistriktet Södra Östersjöns administrativa enheter. Källa: 

http://www.lansstyrelsen.se/vattenmyndigheten/amnen/Sodra+Ostersjon/Personal_och_organisation/ 
 

http://www.lansstyrelsen.se/vattenmyndigheten/amnen/Sodra+Ostersjon/Personal_och_organisation/
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3.9.3    Avloppsvattendirektivet 91/271/EEC 

Avloppsvatten från kommunala avloppsreningsverk utgör fortfarande i vissa områden inom EU den näst största 

vattenföroreningskällan (WISE, 2008).  

 

Huvudmålet med avloppsdirektivet är att skydda miljön samt yt-, grund- och havsvatten mot de skadliga effekter 

som bristfälligt renat avloppsvatten orsakar samt förbättra kvaliteten på yt- och grundvatten inom EU. Direktivet 

betonar även vikten av att behandlat avloppsvatten och avloppsslam från reningsverk ska återanvändas på ett sätt 

som inte är skadligt för miljön. Återanvändningen av avloppsvatten och slam är en del av strategin för att nå 

hållbar samhällsutveckling.  

 

Direktivet berör större tätorter och storskaliga avloppssystem. 

Enligt direktivet måste samtliga tätorter med mer än 2000 invånare, inom respektive medlemsland, ha 

avloppssystem med lämplig avloppsvattenrening. Vad som anses vara lämplig rening beror på tätortens storlek 

(se tabell 7) och recipientens känslighet. 

 Medlemsländerna utser dock själva vilka områden/recipienter som klassas som känsliga (det vill säga områden 

som är känsliga för kväve- och fosforföroreningar, där dricksvattentäkter förekommer eller där ytterligare rening 

krävs för att uppfylla kraven i andra direktiv).  

 

Direktivet anger att avloppsvattenreningen lägst ska bestå av ett sekundärt (biologiskt) reningssteg. (Orter med 

mindre än 2000 invånare berörs i allmänhet inte av direktivet och behöver således inte vara anslutna till ett 

kommunalt avloppssystem med lämplig avloppsvattenrening). I städer med mer än 10000 invånare eller i 

känsliga områden krävs längre gående rening (tredje reningsteg med kemisk rening).  

 

Vissa befintliga avloppssystem och reningsverk i EU behöver därför tillbyggas/uppgraderas för att klara kraven i 

direktivet. Tillbyggnad och uppgradering kan till viss del finansieras genom EU-medel, resterande del av 

finansieringen måste stater och användare stå för (WISE, 2008).  

 

Traditionella reningsverk designades i allmänhet endast med ett reningssteg med mekanisk rening för att 

reducera slammet och rena organiskt material. Biologisk rening och kemisk rening av fosfor var oftast obefintlig. 

Traditionella reningsverk har således bristfällig rening av avloppsvatten, enligt dagens reningskrav 

(Avloppsvattendirektivet 91/271/EEC). 

 

Moderna avloppsreningsverk i Europa har idag minst mekaniskt och biologiskt rening. Om reningen är tillräcklig 

beror dock på tätortens storlek samt på recipientens känslighet. I vissa moderna reningsverk förekommer även 

kemisk rening som effektivt renar fosfor samt har processer för att reducera kväve (EEA, 1998). I Sverige har 

kommunala avloppsreningsverk god fosforrening. Ett förbud mot fosfor i tvätt- och rengöringsmedel skulle 

därför marginellt påverka fosforutsläppen från svenska kommunala avloppsreningsverk. Idag står enskilda 

avlopp i Sverige för stora fosforutsläpp. Ett förbud mot fosfor skulle därför kunna minska fosforutsläppen från 

enskilda avloppsanläggningar i Sverige (Nyström et al 2006). I Slovakien skulle ett fosforförbud få ännu större 

positiva effekter bland annat eftersom vissa kommunala avloppsreningsverk saknar effektiv fosforrening av 

avloppsvatten (Nyström et al 2006). Därmed skulle Slovakien troligen väsentligt kunna minska sina 

fosforutsläpp samt minska kostnaden för tillbyggnad/uppgradering av effektiv fosforrening i kommunala 

avloppsreningsverk. 

 

Artikel 7 i avloppsdirektivet hanterar små samhällen (mindre än 2000 invånare) som har ett gemensamt 

avloppsledningsnät. Om tillbyggnad/uppgradering inte är rimligt på grund av ekonomiska eller marginella 

miljöfördelar kan alternativa lösningar istället tillämpas, exempelvis decentraliserade små avloppsanläggningar 

eller andra alternativa lösningar.    

I övrigt nämns inget om små samhällen utan gemensamt avloppsledningsnät. Lagstiftning om decentraliserade 

små avloppsanläggningar, motsvarande alternativa lösningar och enskilda avloppsanläggningar finns således inte 

i direktivet. Direktivet hindrar dock inte medlemsländer från att införa striktare krav, exempelvis regler om och 

utsläppsgränser för enskilda avloppsanläggningar. 

 

En nackdel med avloppsdirektivet är att direktivet inte har några gränsvärden för fosfor- och kvävereducering för 

avloppsanläggningar som renar avloppsvatten för små samhällen (mindre än 10 000 invånare), se tabell 7.  

Direktivet hindrar dock inte medlemsstater från att implementera striktare nationell lagstiftning över gränsvärden 

för fosfor- och kväveutsläpp. Exempelvis anger avloppsdirektivet gränsvärdet (högsta tillåtna halt) 1mg P/l för 

fosforutsläpp från avloppsanläggningar över 100 000 pe och 2mg P/l för anläggningar med 10 000-100 000 

invånare.  I Sverige finns striktare lagstiftning. Fosforhalten i det behandlade avloppsvatten från alla mindre 
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avloppsanläggningars (mindre än 50 000 invånare) får högst innehålla 0,5mg P/l. För större anläggningar (större 

än 50 000 inåvare) i Sverige är gränsvärdet 0.5 mgP/l.   

 

Tabell 7. Reningsgrad för olika parametrar i avloppsvatten från tätorter enligt avloppsdirektivet 91/271/EEC.  

 

Proportion of waste water treatment in specific parameters of Directive 91/271//EEC 

 
Category.   < 2000 EO.   2001–10000 EO.   10 001–15 000 EO.   15 001–150 000 EO.   > 150 001EO         Average          

CODCr           78.2 %          91.5 %                    90.0 %                          90.4 %                        66.7 %                85.37 % 

BOD5              64.1 %         78.0 %                     80.0 %                          76.9 %                        66.7 %                72.20 % 

SS                    73.1 %          91.5 %                    80.0 %                          88.5 %                        66.7 %                82.44 % 

Ntot                    -                    -                           20.0 %                          19.2 %                        33.3 %                20.59 % 

Ptot                    -                    -                           10.0 %                           23.1 %                       50.0 %                23.53 % 

 

Källa: (Ministry of the environment of the Slovak republic, 2006) 

 

Små samhällen (mindre än 2000 invånare) har inte möjlighet att ansöka om bidrag från EU-fonderna (för att 

utveckla infrastrukturen för insamling och rening av avloppsvatten). Det finns dock en möjlighet för små 

samhällen att erhålla bidrag om de vill utveckla ett gemensamt avloppssystem. Sammanslås flera närliggande 

små samhällen till ett artificiellt samhälle och därmed tätort kan grundkraven för att erhålla bidrag uppfyllas 

(Bodik et al, 2007). 

 

I allmänhet innebär inte direktivet problem för Sverige eftersom landet redan har lämpliga centrala reningsverk 

(med biologiskt och kemiskt reningssteg). Dock bör nämnas att det förekommer undantag. Under 2009 fick 

Sverige bland annat kritik från EU om att det förekommer brister i reningsprocessen i vissa reningsverk.  

EU anser att kvävereduceringen inte är tillräcklig i vissa svenska reningsverk. Sverige hävdar att reningen är 

tillräcklig eftersom retention i inlandssjöar och vattendrag reducerar kvävet innan det når havet. I norra Sverige 

fungerar biologisk rening (mikroorganismernas nedbrytning av organiskt material) mycket dåligt på grund av det 

kalla klimatet, därför anser Sverige att denna reningsmetod inte är lämplig i de norra delarna av landet. De stora 

vattenflödena i norr innebär en slags självrening av vattnet. Accepterar inte EU Sveriges förklaringar och 

motiveringar kommer det innebära stora kostnader även för Sverige att uppgradera dessa reningsverk 

(Nordström, 2009). 

För Slovakiens del innebär direktivet en politiskt och ekonomiskt kraftansträngning eftersom fler reningsverk 

behövs. Dessutom behöver flertalet av befintliga avloppsreningsverk tillbyggas/uppgraderas för att uppfylla 

kraven i direktivet (beskrivs mer utförligt i kap 3.11 Slovakien). 

 

Avloppsvattendirektivet trädde i kraft år 1991 och ska ha implementerats till år 2005. Vissa medlemsländer har 

dock fått implementeringsprocessen förlängd. Slovakien är ett av dessa länder. 

 

3.9.4    Nitratdirektivet 91/676/EEC 

Syftet med direktivet är att skydda yt-, grund- och kustvatten från nitratföroreningar från jordbruket, exempelvis 

genom att begränsa användningen av konstgödsel och minska läckage (från jordbruket) genom regler för lagring 

och användning av gödsel samt rening av avloppsvatten. Direktivet berör således främst kemiska gödningsmedel 

och avloppsslam som lagras och används inom jordbruket. 

Enligt nitratdirektivet måste medlemsstaterna identifiera och ange alla vatten som redan förorenats eller som kan 

komma att förorenas av nitrat (så kallade känsliga områden) samt identifiera alla områden från vilka avrinning 

sker till känsliga områden. 

Inom känsliga områden ska medlemsländerna upprätta åtgärdsprogram med obligatoriska åtgärder. Vilka 

åtgärder som vidtas beslutas av medlemsländerna, dock bör åtgärdsprogrammen alltid innehålla åtgärder som 

begränsar spridning av kvävegödsel på marker samt utarbetade riktlinjer om god jordbrukssed (varje 

medlemsland måste utarbeta riktlinjer för en hållbar och god jordbrukssed), (Nitratdirektivet - 91/676/EEC).  

Jordbrukare är enligt direktivet exempelvis skyldiga att kontrollera hur mycket gödsel som sprids på 

åkermarkerna, detta för att minska överanvändningen av konstgödsel och onödiga utsläpp av bland annat fosfor 

och kväve. 
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För att nå målen i nitratdirektivet kan det exempelvis bli väsentligt att utarbeta nya regler för hur fastighetsägare 

utanför det kommunala avloppssystemet ska hantera sitt privata avlopp (Nordström, 2005).  

 Det är viktigt att åtgärdsprogrammen kontrolleras och utvärderas för att säkerställa att de önskvärda resultaten 

(delmålen) nås. Uppfylls inte delmålen kan det senare bli svårt att uppfylla huvudmålen i nitratdirektivet. 

 

3.9.5    Dricksvattendirektivet 98/83/EG 

Lagstiftningen syftar till att skydda folkhälsan och förbättra vattenkvaliteten. Bland annat ställs krav på att 

dricksvattnet ska vara rent och hälsosamt samt uppfylla de riktlinjer som Världshälsoorganisationen (WHO) 

utfärdat (Dricksvattendirektivet 98/83/EG). 

 

I direktivet listas gränsvärden för 48 mikrobiologiska och kemiska parametrar. Om gränsvärdena överskrids är 

inte dricksvattnet av god kvalitet. Exempelvis bör nitrathalten helst ligga kring 5.6 mg N/l (25 mg/NO3/l) och 

högst 11.3 mg N/l (50 mg NO3/l), (EEA, 1998). Medlemsländerna är skyldiga att övervaka kvaliteten på det 

dricksvattnen som distribueras till användarna samt informera allmänheten om drickvattnets kvalitet. 

 

För att uppfylla kraven i dricksvattendirektivet är behovet av investeringar i infrastrukturutveckling för 

vattenförsörjning och dricksvatten stort i vissa nya medlemsländer (WISE, 2008). 

 

3.9.6    Grundvattendirektivet 2006/118/EC 

Direktivet syftar till att uppnå god grundvattenkvalitet inom EU genom att bland annat fastställa normer för god 

grundvattenkvalitet samt ange åtgärder för att hindra eller begränsa utsläpp av föroreningar till grundvatten. 

Utöver kvalitetsnormerna i grundvattendirektivet ska de nationella normerna även baseras på specifika lokala 

förhållanden, övervakningsdata och ny vetenskaplig kunskap. Detta skiljer sig från ramdirektivet för vatten (som 

baserar kvalitetsbedömningarna på kemisk status samt kräver identifiering och att åtgärder sätts in mot 

betydande uppåtgående trender av föroreningar). Medlemsstaterna ska vid den lämpligaste administrativa nivån 

införa de kvalitetsnormer och åtgärder som direktivet kräver samt beakta lokala och regionala förhållanden 

(European Commission: Groundwater directive. 2010-02-10) 

 
Grundvattendirektivet kompletterar således ramdirektivet för vatten genom att bland annat kräva att följande 

implementeras:  
 
- Kvalitetsnormer för grundvatten ska ha fastställts till slutet av 2008;  
- Trendstudier över föroreningar ska göras med hjälp av insamlad data från bland annat "baslinjenivån" (det vill 

säga uppgifter och data från 2007-2008);  
- Åtgärder för att hindra eller begränsa tillförsel av förorenande ämnen till grundvatten ska vidtas så att 

vattendirektivets miljömål kan uppnås till 2015;  
- Revisioner av tekniska bestämmelser i direktivet ska genomföras under 2013 och därefter vart sjätte år för att 

erhålla bästa möjliga teknik och kunskap;  
- Följa och uppfylla kriterierna för god kemisk status (god kemisk status baseras på EU:s normer om nitrater och 

bekämpningsmedel samt på nationella tröskelvärden som fastställs av medlemsstaterna), (European 

Commission: Groundwater directive. 2010-02-10). 

 

3.9.7    Prioriterade ämnen 2008/105/EC 

Direktivet anger miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen och vissa andra föroreningar. Direktivet är ett 

resultat av kraven i artikel 16 (8) i ramdirektivet för vatten. Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att uppfylla 

de kvalitetsnormer för kemisk status som ställs i ramdirektivet för vatten till år 2015. Ett åtgärdsprogram (enligt 

artikel 11) ska därför ha etablerats 2009, och tas i drift senast 2012 för att begränsa utsläpp av prioriterade ämnen 

(European Parliament and the Council of EU, 2008). 
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3.9.8    Ramdirektivet för marin miljö 2008/56/EC 

Direktivet kräver att då medlemsstater utvecklar sina marina strategier ska de där det är praktiskt möjligt och 

lämpligt använda sig av befintliga regionala samarbeten. Exempelvis ska de regionala havskonventionerna 

(exempelvis Donaukonventionen, Helsingforskonventionen etc) tillämpas, vilket således innebär att 

gemensamma åtgärder och samarbeten mot att begränsa utsläpp och föroreningar bedrivs mellan grannländer och 

andra länder inom samma region/avrinningsområde (European Commission. 2010-04-08). 

 

3.9.9    Internationella konventioner och deklarationer 

Det finns flera internationella konventioner och deklarationer som trätt i kraft och som påverkar 

vattenskyddspolitiken och vattenförvaltningen inom EU. Nedan nämns några viktiga konventioner i korthet som 

berör länderna i denna uppsats. 

Helsingforskonventionen (HELCOM)  

Konventionen berör skyddet av den marina miljön i Östersjönregionen. Syftet är att skydda gränsöverskridande 

vatten och internationella sjöar genom bland annat internationella samarbeten och åtgärder (Miljödepartementet. 

2010-02-02).  

Exempelvis ska alla större utsläppskällor (så kallade hot spots) identifieras och åtgärder eller förebyggande 

åtgärder ska sättas in mot dessa (EEA, 1998). Åtgärder som behöver sättas in i ett land kan delfinansieras av 

länder inom östersjöregionen. Tekniköverföring mellan regionens länder är ett annat exempel på 

samarbete/gemensamma åtgärder.  

Donaukonventionen /Danube action plan  

Konventionen syftar bland annat till att minska utsläppen av näringsämnen, införa nya miljövänligare 

jordbruksmetoder (genom att exempelvis reglera lagring, hantering och användning av gödsel och pesticider) 

samt främja utvecklingen av regionens avloppsreningsverk (Miljödepartementet. 2010-02-02). Donau action 

plan har bland annat kommit med förslag till hur Kosices avloppsreningsvek kan förbättra sin kväverening. 

Ett annat exempel på gemensam åtgärd som ska minska fosforutsläppen inom Donaus avrinningsområde är 

förbudet mot tvättmedel/rengöringsmedel som innehåller fosfater. Förbudet ska på sikt införas.  

Konventionen om skydd och användning av gränsöverskridande vatten och sjöar 

Konventionen syftar till att: 

- Förebygga, kontrollera och reducera vattenföroreningar som orsakar eller kan ha  gränsöverskridande effekter. 

- Säkerställa att gränsöverskridande vatten används hållbart och acceptabelt, med hänsyn till vattnets 

gränsöverskridande karaktär. ( Mänskliga aktiviteterna som bedrivs i uppströmsländer påvekar vattnets karaktär i 

länder nedströms). 

- Bevara och återställa ekosystem. 

Miljöhandlingsprogram för central- och öst Europa 

Programmet identifierar bland annat de allvarligaste problemen inom regionen. I dagsläget på landsbygden(inom 

bland annat Slovakien) utgör dålig vattenkvalitet och hälsoproblem orsakade av bland annat nitrat i dricksvatten 

stora problem. Ofta orsakas problemen av jordbruket (exempelvis på grund av opassande gödsel hantering), 

bristfälliga enskilda avlopp och bristfällig kommunal avloppsvattenrening (Världsbanken, 2003). 

FN:s millenniumdeklaration  

Deklarationen innehåller bland annat ett utvecklingsmål om dricksvatten och sanitet. Målet förpliktar alla 

undertecknande stater att säkerställa en hållbar miljö till år 2015, bland annat genom att minska andelen av sin 

befolkning som inte har tillgång till säkert dricksvatten och grundläggande sanitet (Världsbanken, 2003).  
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3.10    EU-fonder 

Att uppfylla kraven i de olika EU-direktiven innebär för vissa medlemstater (framförallt de stater som ingick 

medlemskap år 2004 och 2007) stora kostnader. 

På grund av de mycket höga investeringskostnader som kan uppstå i samband med utvecklingen av 

dricksvattenanläggningar, avloppsreningsverk och avloppsnät har EU beslutat att till viss del stödja utvecklingen 

genom medel (bidrag) från strukturfonderna och sammanhållningsfonden, se fig 5, (WISE, 2008). För länder 

som kommer att eller har ingått EU-medlemskap är det således möjligt att ansöka om finansiellt stöd från EU 

fonderna: ISPA, PHARE och SAPARD till projekt för miljö- och regional utveckling. Det ekonomiska stödet 

från EU:s strukturfonder syftar främst till utveckling av dåligt utvecklade regioner och/eller regioner med 

långsam utvecklingstakt.  

ISPA är ett finansiellt stöd för miljö och regional utveckling. Hur stort bidrag ett medlemsland årligen tilldelades 

från ISPA fonden beror på behovet och kvaliteten av de projektförslag som lämnas in (Kluvankova-Oravska, 

2003). 

SAPARD programmet avser att främja landsbygdsutvecklingen inom EU. (Kluvankova-Oravska, 2003). 

PHARE fonden delfinansierar projekt och program på regional nivå. Syfte är att förbättra den regionala 

utvecklingen genom institutionella förbättringar, politiska riktlinjer samt genom rättvisa och interna affärer. 

Medel från PHARE kan även ges till nationella program, miljö- och gränsöverskridande samarbeten samt till 

gemenskapsinitiativ (Kluvankova-Oravska, 2003). 

 

3.11    Slovakien 

3.11.1    Regional utveckling 

Efter att kommunismen föll 1989 och Tjeckoslovakien delades (1993) blev Slovakien en självständig stat (1993). 

I samband med att den forna Sovjetunionens gemensamma marknad föll, för ca 20 år sedan, uppstod en djup 

ekonomisk kris i landet (Kluvankova-Oravska, 2003). 

 I början av 2000-talet påverkades fortfarande den regionala utvecklingen i Slovakien av den forna 

”kommunismpolitiken” med dålig flexibilitet, brist på innovation, miljöproblem och dålig ekonomisk utveckling 

inom regionerna (Kluvankova-Oravska, 2003).  

 

 Demografiskt problem 

Befolkningen har varit och är än i dag ojämnt fördelad över landet. Över hälften av befolkningen är koncentrerad 

till landets åtta regionala kärnor. Den övriga befolkningen bor i mindre tätorter och byar.  Ofta ligger byarna tätt 

intill varandra  (Kluvankova-Oravska, 2003).  

 

 Forna kommunismens strategi 

För att lösa den dåliga regionala ekonomiska utvecklingen, utjämna befolkningsmönstret samt mobilisera 

befolkningen i vissa delar av landet placerade politiker under det centralstyrda kommunismstyret ut stora 

industrier i varje region. I en region placerades exempelvis en stor stålindustri och i en annan placerades en stor 

livsmedelsindustri. Ekonomiskt fungerade det relativt bra då industrierna utgjorde många arbetstillfällen och 

därmed utjämnade och mobiliserade befolkningen (många flyttade till och stannade kvar i regioner där arbete 

fanns). De negativa aspekterna med denna politik är den dåliga flexibiliteten (skulle efterfrågan på exempelvis 

stålprodukter som tillverkas i stålindustrin avta finns risk för att en stor del av regionens invånare blir arbetslösa, 

en omställning till annan produktion var ofta mycket svår eftersom regionernas industrier ofta var specialister 

inom ett visst område). Utöver detta var ofta industritekniken energikrävande. Dessutom tog industrierna ofta 

dålig hänsyn till miljö- och resurstillgänglighet.  

Industrierna spelar fortfarande idag en viktig roll inom respektive region och står för ca 70 % av regionens 

inkomst och arbetstillfällen (Kluvankova-Oravska, 2003).  
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Industriella aktiviteter och avfallsdeponier i Slovakien står för stora utsläpp av bland annat tungmetaller. Dessa 

kan tillsammans med ytvatten perkolera ner till grundvattnet som då kan kontamineras (EEA, 1998). 

De senaste femtio årens ekonomiska politik och bristande miljöhänsyn har således bland annat resulterat i 

miljöproblem och vattenföroreningar (Pekarova et al, 1993).  

 

 

Figur 6. Karta över Slovakien (Slovensko) och dess regioner. Nordöst om Kosice (fallstudie 1) visar pilen 

Chrastne (fallstudie 2). Källa: http://europa.eu/abc/maps/members/slovakia_sv.htm 

 

3.11.2    Politisk och ekonomisk reform 

Politisk reform 

Slovakien har sedan delningen med Tjeckien genomgått stora politiska och ekonomiska förändringar (FN:s 

utvecklingsprogram- Slovakien. 2010-03-03). Privatisering och utländska investeringar har karaktäriserat de 

senaste årens utveckling i landet. 

Under övergången från kommunismens ekonomiska politik till marknadsekonomi och ett demokratiskt samhälle, 

uppdagades problemet med låginkomst- respektive höginkomstregioner i Slovakien.  

Stora variationer förekommer mellan regionernas ekonomiska utveckling, vatteninfrastrukturutveckling, 

konkurrenskraftighet och arbetslöshet. Variationerna mellan regionerna beror främst på industrialiseringens 

reform av det traditionella jordbruket och den forna kommunismens ekonomiska politik som intensifierade 

jordbruket i vissa regioner. Utövandet av de nya ”industrialiserade” jordbruksmetoderna resulterade i 

miljöproblem och negativa effekter på skogs- och jordbruksmark (Kluvankova-Oravska, 2003). 

Då kommunismen föll och jordbruket inte längre behövdes i så stor skala blev många arbetslösa (ofta var 

jordbruket ”centralstyrt” och det blev därför svårt att finansiera det storskaliga jordbruket för privatpersoner med 

begränsade resurser).  

För att underlätta reformen och förberedelserna som krävdes för Slovakien inför ett EU- medlemskap kunde 

landet mellan åren 1998-2001 ansöka om finansiellt stöd från EU- fonderna: ISPA, PHARE och SAPARD.  

År 2004 blev Slovakien medlem i EU. Medlemskapet blev möjligt bland annat tack vare politisk vägledning och 

ekonomiskt stöd från exempelvis FN och EU. Den nya politiska reformen (som krävdes för ett EU-medlemskap) 

fokuserar bland annat på att decentralisera den offentliga förvaltningen och att minska de regionala och etniska 

skillnaderna (FN:s utvecklingsprogram- Slovakien. 2010-03-03). 

 

http://europa.eu/abc/maps/members/slovakia_sv.htm
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Låg- och höginkomstregioner 

Stora skillnader inom miljöskydd och infrastrukturutveckling förekommer fortfarande mellan Slovakiens 

regioner, framförallt mellan västra och östra delen av landet (för Slovakiens regionsindelning se fig 7). 

Indikatorer för ekonomisk utvecklingsgrad är exempelvis utbyggnad av VA-infrastruktur samt infrastruktur för 

transport.  Bratislavaregionen (som ofta används i jämförelser med andra länder) är den ekonomiskt starkaste 

och mest utvecklade regionen i landet. Flertalet av de övriga regionerna ligger ekonomiskt och infrastrukturellt 

efter Bratislavaregionen. I jämförelser med andra länder kan därför Bratislavaregionen ge en felaktig helhetsbild 

av Slovakiens ekonomiska och infrastrukturella utveckling (Kluvankova-Oravska, 2003).  

 

            

Figur 5. Årlig bidragsfördelning (euro/invånare) under åren 2007-2013 från EU-fonderna till medlemsländerna 

för utbyggnad av exempelvis VA-infrastruktur. Källa: Eurostat 2010. 
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Under åren 1995-2000 låg östra Slovakiens BNP lägst i landet, ca 35-40% av EU-15:s medelvärde. Centrala 

Slovakiens BNP låg på ca 40-45%, västra Slovakiens BNP var ca 45 % och Bratislavas BNP var ca 90-100% av 

EU-15:s medelvärde (Kluvankova-Oravska, 2003).  

Inom låginkomstregionerna (östra Slovakien) är i allmänhet vatteninfrastrukturen (vatten, avlopp och 

avloppsvattenrening) bristfällig eller till stora delar outvecklad (Bodik et al.2007).  

Utökat miljöskydd och utbyggnad av vatten- och avloppsinfrastruktur skulle gynna låginkomstregionerna och 

minska de regionala skillnaderna. 

De största utländska investeringarna, den mesta handeln samt den största arbetsmarknaden och utbildnings- och 

forskningskapaciteten ligger främst i Bratislavaregionen och större städer. Detta kan ha orsakat få innovativa 

lösningar för regional utveckling, låg produktivitet och dålig mobilitet av arbetskraft i de norra och östra 

regionerna i Slovakien (Kluvankova-Oravska, 2003). Dessa aspekter är troligen orsaken till den bristande 

kvaliteten och de få ansökningar som lämnas in till ISPA-fonden från dessa regioner. EU kommissionen har 

kritiserat Slovakien för detta (Kluvankova-Oravska, 2003). 

Slovakiens nya regionala politik och nationella utvecklingsplan  

Utvecklingsplanen utgör huvuddokumentet i programmet för regional utveckling som ska minska skillnaderna 

mellan regionerna (minska sociala och ekonomiska skillnader etc) samt förbättra levnadsstandarden för 

befolkningen. Planen utgör även en viktig del (viktigt dokument) i ansökningarna om ekonomiskt stöd från EU 

(Kluvankova-Oravska, 2003).  

 

Figur 7.  Slovakiens administrativa indelning (regioner). Östra Slovakien består av Kosickyregionen och 

Presovskyregionen. Centrala Slovakien består av Zilinskyregionen och Banskobystrickyregionen. Västra 

Slovakien bildas av Bratislavaregionen (BA), Trencianskyregionen, Nitrianskyregionen och Trnavskyregionen. 

Bild: Kluvankova-Oravska. 2003. 

Några huvudstrategier enligt utvecklingsplanen är att säkerställa ekonomisk tillväxt (ökat BNP) och samtidigt 

behålla en långsiktigt hållbar utveckling. Huvudprioriteringen i det regionala utvecklingsprogrammet är således 

ekonomisk utveckling, multifunktionellt jordbruk, landsbygdsutveckling och infrastrukturutveckling för att 

balansera regional utveckling. För att lättare utveckla dessa områden kan EU bland annat delfinansiera projekt. 

Rätt implementerat EU-stöd i det regionala utvecklingsprogrammet och inom miljöområdet borde leda till bättre 

ekonomi och miljö inom låginkomstregionerna. Politiska planer för hållbar utveckling som introduceras i 

samband med de regionala politiska programmen kommer troligen att påverka politiken inom sektorer, regionala 

program och ekonomiska förhållanden inom regionerna (Kluvankova-Oravska, 2003). Exempelvis har 

infrastrukturen för vatten och avlopp utvecklats inom Kosickyregionen, VA-projekten har delfinansierats av EU. 

 

3.11.3    ISPA och PHARE för miljö och regional utveckling 

Av Slovakiens tilldelade stöd från ISPA-fonden 1998-2001 gick den största summan till projekt för transport (ca 

60 %), resten gick till miljö (ca 40 %). Ur ett regionalt perspektiv tilldelades västra och centrala Slovakien 

största delen av summan. Östra Slovakien tilldelades inget stöd, trotts att regionen var den minst utvecklade i 
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landet. Detta berodde främst på östra regionens misslyckade miljöprojekt och stridande mot EU:s regionala och 

strukturella policyer men även på att den Slovakiska staten avfärdade vissa projekt (Kluvankova-Oravska, 2003).  

EU har kritiserat Slovakien för att inget ISPA-medel tilldelades de östra regionerna, trots att dessa regioner var 

de mest behövande. Att Slovakien tillämpade denna bidragsfördelning kan delvis bero på bristande erfarenhet 

inom miljöplanering samt bristande kunskap om miljöproblemens komplexitet (exempelvis lades miljöplanering 

först in i den verkliga beslutsprocessen i slutet av 1990-talet), (Kluvankova-Oravska, 2003).  

 

3.11.4   Problem med implementeringsprocessen och biståndsansökningar 

Slovakien har några problem som försvårar en effektiv implementering av EU:s strukturpolitik (Kluvankova-

Oravska, 2003).  

Landets institutionella brister kombinerat med EU:s komplexa procedurer bidrar till att implementeringen av den 

förbestämda struktur policyn och bildningen av implementeringsenheter för överföring av medel från fonderna 

går långsamt. 

Ett annat dilemma är låginkomstregionerna. Medel från EU:s fonder utgör en viktig del i regionutvecklingen och 

kan bidra till att olikheterna mellan regionerna minskar. I låginkomstregionerna är behovet av finansiellt stöd 

utifrån stort men regionerna är i allmänhet dåligt förberedda på att ansöka om medel från EU:s strukturfonder. 

Exempelvis som tidigare nämnts tilldelas inte de östra regionerna något medel från ISPA. Detta fundamentala 

misslyckande beror delvis på bristande ekonomiska resurser, bristande information, dåligt utvecklade regionala 

policys, dålig transparens, politisk spekulation samt dåliga möjligheter till att erhålla bidrag till projekt inom 

regionerna på grund av den traditionella centraliserade makt- och beslutsstrukturen.  Exempelvis avslogs vissa 

regionala projekt på ministerienivå eftersom de ansågs ha bristande kvalitet (bidragsansökningarna ansågs inte 

uppfylla de kvalitetskrav som krävs för att erhålla bidrag från EU-fonderna) medan andra projekt lämnades till 

EU trots att projekten kunde strida mot gemenskapens regler. Bristande projektkvalitet berodde främst på dålig 

planering (speciellt gällde detta för ISPA;s miljöprogram) men även på svårigheter att samla kvalitativa projekt 

som är värda mer än 10 miljoner Euro på grund av Slovakiens storlek och regioner (Kluvankova-Oravska, 2003). 

Den kvarlevande centralstyrda makt- och beslutsattityden och ovilja till att överföra makt och kompetens från 

central till regional nivå bidrar till att decentraliseringsprocessen går långsamt. Detta leder till att informationen 

ofta når regionerna sent. Låginkomstregionerna riskerar därmed att exempelvis gå miste om viktiga ekonomiska 

resurser som behövs för utvecklingen inom den regionala miljösektorn. Den långsamma 

decentraliseringsprocessen och den bristande kvaliteten på många bidragsansökningar riskerar att motarbeta 

Slovakiens möjligheter att nå de uppsatta målen i direktiven. Detta eftersom låginkomstregionerna oftast är i 

behov av medel utifrån för att kunna uppfylla de krav som ställs inom exempelvis vattensektorn (Kluvankova-

Oravska, 2003).  

Slovakiens budgetrestriktioner, brist på nationellt ekonomiskt kapital tillsammans med att EU-medel kräver 

medfinansiering från nationella ekonomiska resurser medför ytterligare problem. Dels eftersom Slovakien har 

brist på ekonomiskt kapital och dels för att Slovakien ofta ser den externa finansieringen som en donation och 

inte som en extra finansiell resurs (som är syftet med bidraget). Därför har Slovakien svårt att uppfylla vissa 

villkor för att erhålla EU-stöd, speciellt gäller detta för stora offentliga infrastrukturprojekt (Kluvankova-

Oravska, 2003).  

Andra problem är det låga intresset, ansvaret, kunskapen och debatten om miljöfrågor inom regionerna.  

 

3.11.5   Vatteninfrastruktur 

Efter kommunismens fall uppstod en djup ekonomisk kris vilket bland annat ledde till långsam utveckling av 

vatten- och avloppsinfrastruktur. Utvecklingsgraden och anslutning till vatten- och avloppsinfrastruktur varierar 

därför mellan Slovakiens regioner. Skillnader i utveckling förekommer även inom regionerna. Under de senaste 

åren har dock en snabbare vatteninfrastrukturutveckling skett, bland annat på grund av nya EU-krav och 

ekonomiska medel från EU (strukturfonderna), (Bodik et al, 2007).  

Det genomsnittliga anslutningsvärdet i Slovakien till ett avloppssystem är ca 57.5% (Hlavinek  et al, 2009.)  I 

östra Slovakien (Kosickyregionen) är det genomsnittliga anslutningsvärdet mindre än 30 %, i Kosice är 

anslutningsvärdet ca 90-100 (se bilaga, fig 30.) 
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Stora delar av den slovakiska befolkningen är anslutna till ett kommunalt dricksvattenförsörjningssystem. Siffran 

kan dock vara något missvisande eftersom andelen av befolkningen i landsbygdsområden och mindre orter inom 

låginkomstregionerna har betydligt lägre anslutningssiffra (se bilaga, fig 29) .  

Tidigare var Slovak Water Company (SWC) statligt ägd. Den nya policyn inom vattensektorn, som 

ramdirektivet för vatten medförde, innebar decentralisering och förflyttning av tillgångar från de statliga och 

regionala vattenföretagen till de nya kommunala/lokala vattenföretagen. För att kunna genomföra den nya 

vattenförvaltningspolicyn har forna SWC och slovakiska miljödepartementet (ansvarig för 

implementeringsprocessen av ramdirektivet för vatten) begärt bland annat teknisk assistans från EU. Med 

teknisk hjälp kan de lokala vattenföretagen exempelvis förbättra sin förvaltning och stuktur vilket i sin tur kan 

öka tillförlitligheten på vatten- och avloppstjänster samt göra dessa tjänster mer kostnadseffektiva för kunderna 

(konsumenterna). Fler vattenföretag kan då även öka den administrativa kapaciteten och därmed exempelvis 

utgöra en del i miljöprojekt (ISPA Assistance to Slovak Regional Water Companies, 2010-03).  

 

Ur det forna statliga och regionala Slovak Water Company har flera lokala vattenföretag uppstått, bland annat 

East Slovakia Water Company.  

Slovakiens vatten- och avloppsinfrastruktur ägs idag av kommunerna. Drift och underhåll sköts av aktiebolagen 

” Slovak Water Companies” som ägs av kommuner och/eller privata företag (Slovakia Water Company, 2010-

03-05). Exempelvis ansvarar East Slovakia Water Company för drift och underhåll av VA-försörjningen i 

Kosice. 

Inom Centraleuropa förekommer översvämningar och jordskred som kan förstöra delar eller hela vatten- och 

avloppssystem (Hlavinek et al, 2009). 

 

3.11.6   Slovakien och EU:s vattenlagstiftning 

För att Slovakien ska kunna uppfylla kraven i EU:s vattenlagstiftning är några av de främsta problemen inom 

slovakisk vattenresursförvaltningen behovet av förbättrad dricksvattenkvalitet, förbättrade avloppssystem samt 

förbättrad avloppsreningsteknik. Generellt är de slovakiska avloppsreningsverken överbelastade och deras 

reningsteknik klarar inte dagens reningskrav som EU kräver. Landet behöver således fler reningsverk och många 

befintliga reningsverk behöver tillbyggas eller uppgraderas (Bodik et al 2007., Hlavinek et al, 2009).  

Att följa EU:s miljölagstiftning innebär således stora kostnader för Slovakien under övergångsperioden (2002-

2035), (Se tabell 8). Speciellt stora kommer kostnaderna bli inom vattensektorn på grund av kraven i 

avloppsdirektivet. Eftersom direktivet medför tekniska och ekonomiska svårigheter för Slovakien har 

implementering av avloppsdirektivet förlängts till år 2011 (91/271/EEG). För att finansiera alla de 

infrastrukturprojekt som krävs för att följa kraven i EU:s miljölagstiftning behövs extern finansiering, eftersom 

Slovakien inte har de ekonomiska resurser som krävs för att finansiera alla projekt. Utöver den externa 

finansieringen kommer även användare av VA-servicen (exempelvis hushåll, mindre industrier och företag) att 

delvis finansiera projekten (Kluvankova-Oravska, 2003). 

 

3.11.6.1   Ramdirektivet för vatten 

Implementeringen av ramdirektivet för vatten sker på nationell nivå. Ansvarig myndighet för implementeringen 

är miljödepartementet och institutet för vattenforskning. Under senaste året har situationen dock varit rörig 

eftersom bland annat miljödepartementet grundligt omformats och ansvaret för vattenförvaltningen flyttats till 

jordbruksdepartementet (Ivanco, personlig kommunikation, 2010). 

Under 2009 implementerades ramdirektivet för vatten i Slovakiens nationella lagstiftning (act no. 384/2009), ( 

Ivanco, personlig kommunikation, 2010).  

Vattendistrikt har utarbetats i Slovakien (se fig 8b). Grundstrukturen och arbetet liknar Sveriges. Skillnaden är 

dock att båda Slovakiens vattendistrikt är gränsöverskridande, samt att Slovakien har större problem med utsläpp 

av föroreningar som behöver åtgärdas. 

Arbetsgrupper (kordinerade av institutet för vattenforskning) utför uppgifter, exempelvis kontroll av 

vattenkvalitet, som tilldelas av WFD inom vattendistrikten. Grupperna består av personer från bland annat 

institutet för vattenforskning, Slovak Water Management Enterprise, Slovak hydrometerological institute och 
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övriga vattenexperter ( Ivanco, personlig kommunikation, 2010).  Slovak Water Management Enterprise och 

dess grenar ansvarar för huvud- och delavrinningsområden samt vattendrag som är viktiga för 

vattenresursförvaltningen i och utanför Slovakiens landsgränser. Bland annat ska Slovak Water Management 

Enterprise säkerställa ett gott vatten-  och  översvämningsskydd, övervaka och utvärdera vattenkvaliteten inom 

nationella vatten samt övervaka grundvattenupptag (Slovak Voda Plan 2009., Ivanco, personlig kommunikation 

2010). 

Arbetet med att uppfylla delmålen i dricksvattendirektivet (större delen av befolkningen ska ha tillgång till 

kvalitativt dricksvatten) är inte lika omfattande som för avloppsvattendirektivet. 

Tabell 8. Kostnad för att uppfylla miljömålen mellan åren 2002-2035. * Den årliga kostnaden definieras som 

den totala kostnaden för investeringar och drift per år. Källa: Kluvankova-Oravska 2003. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Figur 8a                                                                            Figur 8b 

Figur 8a. Slovakien är delat i två huvudavrinningsområden; Vistula (Visla) och Danube (Donau). 

Avrinningsområdena är gränsöverskridande och kräver internationellt samarbete. Vattenförvaltningsplanen för 

Slovakien godkändes av den slovakiska regeringen i februari 2010.  Källa: 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/slovakia_en.htm   

 

Figur 8b. Slovakiens fyra vattendistrikt; Bratislava, Pieitany, Banske Bystrice och Kosice. Källa: 

http://www.povodia.sk/  

 

 

Känsliga områden 

År 2003 definierade Slovakien känsliga och sårbara områden för kväve och fosfor. Alla ytvatten inom Slovakien 

klassas som känsliga områden (hotas eller kan hotas av ökade koncentrationer av näringsämnen). Således räknas 

hela Slovakien som ett känsligt område. Inom känsliga områden krävs en högre reningsgrad av avloppsvattnet 

(Hlavinek et al, 2006).  

Sector  Total Approximation 

Costs  

MEUR  

Total Annual Costs*  

MEUR  

Highest Costs  

MEUR (year)  

                Air   505  20          2.8   (2010)  

Waste  1951  50      109      (2035)  

Water    4268.7                 139           224       (2035)  

    Industry  2804  71      152      (2035)  

Other        14.6         3.76          6.37 (2035)  

                   Total                                    9543                                 284                              488       (2026) 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/slovakia_en.htm
http://www.povodia.sk/
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I jordbruksområden där regn rinner till ytvatten eller infiltreras till grundvatten som har högre 

kvävekoncentrationer än 50 mg/l
-1 

. Detta gäller nästan alla låglandsområden och alluviala flodslätter där 

jordbruk bedrivs i Slovakien (Hlavinek et al, 2006). 

 

3.11.6.2   Avloppsvattendirektivet 

Enligt direktivet (91/271/EEG) om avloppsrening inom tätorter måste Slovakien öka täckningen av vatten- och 

avloppsinfrastruktur inom landet. Anslutningen till avloppssystem måste öka med ca 50 % och anslutning till 

vattenförsörjningssystem måste öka med ca 20 % i tätorter med mer än 2000 invånare (Kluvankova-Oravska, 

2003).  

Medelstora till stora reningsverk i Slovakien renar effektivt organiska föroreningar ur avloppsvattnet. Dock är 

rening av näringsämnen ofta bristfällig (Ministry of Environment of Slovak Republic, 2006). Exempelvis har 

Kosices avloppsreningsverk fått kritik för bristfällig kväverening. 

Behovet av tillbyggnad eller uppgradering av avloppsreningsverk och ledningssystem är därför stort i många 

samhällen. På grund av avloppsdirektivet (91/271/EEG) kommer därför utvecklingen av avloppsreningsverk och 

vatteninfrastruktur att ha högsta prioritet fram till och med år 2011 (U.S Commersial Service – Slovakia, 2010-

04-06).  

Den administrativa enhet som är lagligt ansvarig för att målen i avloppsvattendirektivet och ramdirektivet för 

vatten uppfylls är den slovakiska motsvarigheten till svenska miljödepartementet. Miljödepartementet är 

ansvarigt för att utarbeta villkor för uppbyggnaden och utbyggnaden av avloppsreningsverk i Slovakien till år 

2010 för tätorter med mer än 10000 invånare och till år 2015 för tätorter med mer än 2000 invånare (Bodik, 

personlig kommunikation 2009., Ivanko, personlig kommunikation, 2010).  

I områden där det inte är ekonomiskt rimligt att uppföra ett kommunalt avloppssystem eller där ett kommunalt 

avloppssystem inte avsevärt förbättrar miljöförhållandena är det möjligt att lösa avloppsfrågan på ett annat 

lämpligt vis. Vad som är lämpligt beskrivs dock inte. Här kan eventuellt problem uppstå. 

Det indirekta (men verkliga) ansvaret i att uppfylla avloppsvattendirektivets spillvattenkrav ligger hos 

vattenföretagen (Slovak Water Companies) i Slovakien, företagen ansvarar även för drift och underhåll av 

avloppsreningsverken. Kommuner har endast ett indirekt ansvar (som en aktieägare av vattenföretaget) för att 

målen uppfylls (Bodik, personlig kommunikation, 2010). 

 

3.11.7    Enskilda och små avloppsanläggningar 

I allmänhet är avloppsvattenbehandlingen i gamla enskilda avloppsanläggningar på landsbygden relativt dålig 

(Ministry of Environment of Slovak Republic, 2006). Generellt är traditionella slutna tankar gjutna i betong 

vanligast, dock förekommer även slutna tankar i kraftig plast som enskild avloppslösning. De slutna tankarna 

kan ha direktutsläpp till ytvatten eller tömmas med pumpbil (beror på de lokala förhållandena). På fastigheter 

som byggts under de senaste åren har det dock blivit allt vanligare att fastighetsägare väljer minireningsverk som 

avloppslösning. Idag är minireningsverken ”standardlösningen” på avloppsfrågan (om inte ett kommunalt 

avloppssystem finns i närheten) för nästan alla nybyggda fastigheter. Dagens minireningsverk uppfyller de 

reningskrav som ställs på avloppsvattenrening i Slovakien idag. Optimal reningen i minireningsverket förutsätter 

dock att anläggningen sköts med noggrannhet. På äldre fastigheter är det dock ovanligt att fastighetsägare byter 

ut fastighetens slutna tank till ett minireningsverk (Ivanko, personlig kommunikation, 2010). 

Kring år 1992 antogs nationella standardlösningar för avloppsanläggningar. Dessa lösningar hade CE standard 

enligt (EN 12566-3). Dessvärre är lösningarna inte i enlighet med EU:s  krav. I och med att Slovakien ingick 

EU-medlemskap gäller således EU:s krav för avloppsvattenrening (Bodik, personlig kommunikation, 2010). 

EN 12566-3 gäller i hela Europa och är en ”typ- och funktionsprovning” av små icke platsbyggda 

avloppsanläggningar för 1-50 personer, dvs gäller inte för mark- eller infiltrationsbäddar. Efter prövningstiden 

(testkörningen av avloppsanläggningen) kan tillverkaren CE-märka anläggningen efter att denne ha utvärderat 

vilken reningskapacitet anläggningen har. En CE-märkning innebär inte att reningsanläggningen godkänts enligt 

uppställda krav eller lagliga reningskrav, endast att dess reningsfunktion är kontrollerad enligt EN 12566-3. 

Anläggningens reningsförmåga (finns på CE-dokumentet för anläggningen) kan dock användas för att avgöra om 

anläggningen uppfyller myndigheternas reningskrav (Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 2010-04-19). 
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Tyvärr är det på grund av rättsliga och tekniska skäl svårt att uppnå förbättringar hos enskilda avlopp i Slovakien 

(Bodik et al, 2007). 

Naturliga reningsmetoder 

Naturliga reningssystem för avloppsvatten utgörs av exempelvis våtmarker, dammar, skogsbevattningssystem, 

infiltrations- och markbäddar eller rotzonsanläggningar. Metoderna är ofta effektiva på att reducera 

näringsämnen, har låga investerings- och driftkostnader samt är flexibla och robusta mot förändringar i 

flödesmängder och inte speciellt teknologiskt avancerad. Infiltrationsbäddar, våtmarker och rotzonsanläggningar 

har god reningsförmåga av organiska substanser och näringsämnen om förutsättningarna är de rätta. I kallt 

klimat och på små ytor fungerar dessa lösningar sämre.  

Som avloppslösning är naturliga reningssystem relativt ovanliga i Slovakien (Bodik et al, 2007). I Sverige är 

däremot infiltrationsanläggningar och markbäddar mycket vanliga.  

I Slovakien tenderar beslutsfattare att ha en negativ syn på naturliga reningsmetoder eftersom metoderna kräver 

stora landområden (undantaget för infiltration), reningen inte är tillräckligt effektiv samt för att Slovakien har ett 

opassande klimat och naturliga förhållanden för metoderna. 

 

3.11.7.1   Sluten tank 

 Den vanligaste avloppsanläggningen i byar och i mindre orter på landsbygden i Slovakien är slutna tankar av 

betong. Främst är det äldre hus (äldre än 20 år) som har denna typ av avloppslösning. Vanligen leds allt 

avloppsvatten till tanken.  Dock förekommer det även att svartvatten separat leds till en sluten tank och att 

obehandlat gråvatten direkt släpps ut till marken eller en recipient. 

En sluten tank är ofta ingen hållbar avloppslösning eftersom den tenderar att inte underhållas av 

fastighetsägaren. Det är vanligt att gamla tankar spricker och läcker ut obehandlat avloppsvatten. Det 

förekommer även att tömning inte sker regelbundet vilket leder till översvämning och läckage av avloppsvatten.  

Direktutsläpp av obehandlat avloppsvatten från tanken är även förekommande. Detta kan utgöra ett hot mot 

miljö och hälsa eftersom obehandlat avloppsvatten bland annat kan orsaka eutrofiering, kväveföroreningar och 

spridning av sjukdomsframkallande ämnen i yt- och grundvatten. 

Om man inte ser till att hämtning och tömning vid kommunalt avloppsreningsverk fungerar uppfyller således 

inte de slutna tankarna de grundläggande kraven som ställs i lagstiftningen om avloppsvattenrening.  

Ibland får små avloppsanläggningar tillstånd till direktutsläpp av avloppsvatten (främst för gråvatten). Att få 

detta tillstånd är dock mer komplicerat än exempelvis tillståndsprövningen för ett minireningsverk. För att få 

tillstånd om direktutsläpp krävs först en grundlig undersökning och analys av jordartens filtreringsegenskaper 

(reningsförmåga), avloppsvattenflöde i marken etc för att avgöra om tillstånd kan beviljas (Bodik, personlig 

kommunikation, 2010). Tillståndsprövningen för små avlopp i Slovakien är lik den tillståndsprövning om 

bygglov för små avloppsanläggningar som görs hos byggnadsnämnden i Sverige (se avsnitt 3.11.7.3). 

 

3.11.7.2   Minireningsverk 

Minireningsverk har under de senaste åren blivit populära i Slovakien. Denna avloppslösning är bra men inte 

problemfri. Rätt hanterade har de enskilda minireningsverken i allmänhet god reningsförmåga på patogener och 

näringsämnen. Minireningsverk som hanteras fel kan dock orsaka föroreningar, i sämsta fall kan de vara sämre 

än direktutsläpp av avloppsvatten (Nordström, personlig kommunikation, 2010). 

 

3.11.7.3   Kommunens ansvar för små och enskilda avloppsanläggningar i Slovakien 

Ansökningsprocessen om tillstånd för bygglov av en enskild avloppsanläggning i Slovakien liknar den 

ansökningsprocess som Sverige har. Tjänstemän på kommunens miljöförvaltning i Slovakien ger tillstånd till 

avloppsanläggningen samt anger vilka krav den måste uppfylla. Likt i Sverige lämnar fastighetsägaren förslag på 

lämplig reningsteknik till tjänstemännen på kommunen. Handläggaren kan antingen godkänna eller underkänna 

förslaget (Bodik, personlig kommunikation, 2010). Efter godkännandet anlitas lämplig firma för uppförandet av 

avloppsanläggningen. Avloppsanläggningen måste ha ett certifikat för godkänd rening, endast en certifierad 
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avloppsanläggning (teknik) får säljas och användas. Certifikatet står för att anläggningen ska fungera optimalt 

utan professionellt underhåll och drift.  

Myndigheter har till uppgift att kontrollera utsläppshalterna och kvaliteten på slammet och det renade 

avloppsvattnet som släpps ut från avloppsanläggningen. Dock är det mycket sällsynt att sådana kontroller utförs 

(Bodik, personlig kommunikation, 2010). 

 

3.11.8     Slovakisk vattenlagstiftning 

Vattenskyddet i Slovakien syftar till att skydda grund- och ytvattnens kvalitet och kvantitet samt skydda 

tillräcklig mängd vatten av god kvalitet för ekosystem. Exempelvis får vattenuttaget i grund- och ytvatten inte 

vara större än den volym som fylls på (Hlavinek et al, 2006). Skydd av vattenkvantitet trädde i kraft år 1993. 

1992 infördes volymbegränsningar för utsläpp av avloppsvatten.  

Slovakien har en nationell lag kring avloppssystem. Juridiskt är det förorenaren som ansvarar för avloppsrening 

och att spillvattnet uppfyller kvalitetskraven.  Förorenaren måste även kontrollera hur mycket avloppsvatten som 

släpps ut. Den slovakiska avloppslagen säger bland annat att om det finns ett kommunalt avloppssystem i 

närheten av en fastighet måste fastighetens avlopp anslutas till det kommunala avloppssystemet. 

Fastighetsägaren får således inte uppföra ett enskilt avloppssystem på fastigheten utan måste ansluta till det 

kommunala avloppssystemet. Lagen anger även reningskrav och utsläppsgränser för stora och små 

avloppsanläggningar. EU:s avloppsvattendirektiv och ramdirektiv för vatten är implementerat i lagen. 

 Det finns ingen specifik EU-lagstiftning kring enskilda avlopp. Däremot finns EU-krav (utsläppsgränser) för 

större reningsverk, samt en föreskrift om att obehandlat avloppsvatten inte får släppas ut.  

 

3.11.9    Vattenresursernas kvalitet 

Problem med yt- och grundvattenkvaliteten förekommer i Slovakien (se bilaga, fig 31 och 33). 

Grundvattenuttaget är generellt i god balans förutom i vissa regionerna där belastningen är påfrestande. 

Rapporten från Ministry of the Environment of the Slovak Republic, 2006, anger dock inte vilka regioner detta 

gäller.  

Föroreningar som överstiger gränsvärdet (”Acceptable concentration (maximum acceptable concentration) 

defined under Regulation of the MoH SR No. 354/2006 Coll. on drinking    water demands and drinking water 

quality”) för god dricksvattenkvalitet på ett antal kontrollplatser i Slovakien är bland annat Mn, Fe, Al, Cl, NH4, 

NO3, Na, Ni, Pb (Ministry of the environment of the Slovak republic, 2006). Vilka platserna är anges inte i 

rapporten. 

Enligt de mätningar som utförts ses en ökande trend av framförallt ämnena Fe, Mn, NH4, och NO3 i 

grundvattnet. Inom vissa områden utgör detta ett problem för framförallt enskilda dricksvattentäkter (Klees et al, 

1999). Höga halter av organiska ämnen förekommer även i grundvattnet (Ministry of the environment of the 

Slovak republic, 2006).  Organsiska föroreningar är vanligast i grävda brunnar.  

Föroreningarna i grundvattnet orsakas främst av bristfälligt renat avloppsvatten från större tätorter, jordbruket 

och bristfälliga enskilda avlopp (Ministry of the environment of the Slovak republic, 2006).  

I Slovakien är de mest betydande punktutsläppskällorna (som bland annat orsakar föroreningar i grund- och 

ytvatten)  industriers, jordbruksfaciliteters och hushållens avloppsutsläpp. För att lyckas erhålla god 

vattenkvalitet behövs utöver vad direktivet kräver, även att fler hushåll anslutas till ett kommunalt 

avloppssystem. Därför bör avloppsfrågan på landsbygden noga ses över (Hlavinek et al, 2006). 

Föroreningar av bekämpningsmedel (främst atrazin, simazin och lindan) förekommer i grundvattnen i Slovakien. 

Detta är ett allvarligt problem (Nixon et al, 2000). Troligen kommer bekämpningsmedelsresterna främst från 

jordbruket och långväga lufttransport. Exempelvis kan lindan spridas långa vägar med hjälp av vinden.   

Mikrobiologiska föroreningar som orsakar t ex diare (tarm- och maginfektioner orsakade av bakterier) är 

förekommande i Slovakien. År 1996 insjuknade ca 18 av 100 000 personer i tarmsjukdomar orsakade av 

bakterier i Slovakien (Nixon et al, 2000). I Sverige insjuknade samma år ca 5 personer av 100 000 i samma 

sjukdom (Nixon et al, 2000). I Sverige under vintern 2010 (i Östersund) orsakade en parasit (vanlig i avföring 
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från nötkreatur) i det kommunala dricksvattenförsörjningssystemet sjukdomsfall med bland annat magont och 

kräkningar. Orsaken till parasitutbrottet är under utredning.  

Liknande föroreningsproblem som Slovakien har idag fanns för trettio år sedan i Tyskland-Rhenområdet. Under 

åren 1970-1985 ökade kvävehalten drastiskt i många europeiska floder, bland annat på grund av utsläpp av 

avloppsvatten från industrier (Nixon et al, 2000). Tack vare hårdare utsläppskrav och bättre 

avloppsreningsteknologi inom flodernas avrinningsområden har problemen kunnat lösas tillfredställande (Bodik 

et al, 2007).  

På många platser uppfyller grundvattnet således inte de kvalitetskrav som ställs enligt nationella regler (Slovak 

Republic Government Resolution 354/2006).  

Slovakien arbetar med att förbättra kvaliteten på landets vattenresurser eftersom det bland annat förekommer 

problem med fosfor och nitratföroreningar i många grund- och ytvattenmagasin. Inom Kosickyregionen finns 

problem med nitratföroreningar i yt- och grundvatten (Pekarova et al, 1993., European Commission, 2010).  

Förbättringsåtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläppen pågår, bland annat pågår ett omfattande arbete 

med att förbättra avloppsvattenreningen i större tätorter (Ministry of Enviromnent of the Slovak Republic, 2007). 

I Sverige behöver fosfor- och kväveutsläpp i recipienter reduceras, framförallt från bristfälliga enskilda avlopp 

(Nystöm et al, 2006). I Sverige pågår förbättringsåtgärder kring enskilda avlopp, exempelvis sker utbyggnad av 

kommunalt avloppssystem till landsbygdsområden (gäller för Malmö län). 

 

4.   Resultat 
 

4.1   Jämförelse mellan Slovakien och Sverige 

Miljö och sociala förhållanden samt ekonomiska förutsättningar skiljer sig mellan Slovakien och Sverige. 

Variationer förekommer även mellan regioner inom respektive land. Vilka krav som ställs på vattenförvaltningen 

inom Slovakien och Sverige beror utöver grundkraven i EU:s ramdirektiv för vatten således även på vilka miljö 

och socioekonomiska förhållanden som råder i landet samt på vilka problem som förekommer inom länderna.  

I detta kapitel görs en jämförelse mellan slovakisk och svensk vatten- och avloppshanteringen inom tätort 

respektive landsbygd. Orterna Kosice, Chrastne, Stenestad och Malmö illustrerar exempel på vatten- och 

avloppshanteringen. 

 

4.1.1   Klimat 

Sverige och Slovakien ligger i den norra tempererade klimatzonen. Vintertemperaturerna är relativt lika mellan 

länderna (jämförelse mellan södra Sverige och hela Slovakien). Dygnsmedeltemperaturen (ca -2 till 3 grader C) 

under januari månad i Skåne är dock något varmare än dygnsmedeltemperaturen (-5 till 0 grader C) under 

samma månad i Slovakien. I Slovakien är dygnsmedeltemperatur i juli ca 20-30 grader C vilket är högre än 

dygnsmedeltemperaturen under samma månad i Skåne (dygnsmedeltemperatur i juli ca 10-20 grader C). 

Skillnaderna beror på Sveriges kustklimat med relativt jämn temperatur under hela året och Slovakiens 

kontinentala klimat med kalla vintrar och varma somrar. 

 

4.1.2   Hydrologi 

Skåne har en genomsnittlig årsnederbörd på ca 500-1000 mm, årsnederbörden ligger kring 500 mm vid 

Falsterbonäset och Åhus medan årsnederbörden vid Hallandsåsen är ca 1000mm (Vedin H, 2003). Kosice och 

Chrastne har en årsnederbörd på ca 600-700 mm (Ivanko, persolig kommunikation, 2010). Under perioder med 

kraftigt ihållande regn (inträffar generellt under sommar och höst) samt under snösmältning drabbas Skåne och 

Kosickyregionen ofta av översvämningar. Detta medför risk för att avloppsanläggningar (privata och 

kommunala) kan översvämmas samt att lokala dricksvattenresurser och vattendrag kan förorenas med bla 

organiska föroreningar (Sztruhar et al, 1997). 
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4.1.3   Demografi, politik och sociala förhållanden 

 Inom Centraleuropa bor relativt stora andelar av befolkningen på landsbygden i jämförelse med Västeuropa (där 

den största delen av befolkningen lever i tätorter). Av det totala antalet bosättningar/orter (inom Centraleuropa) 

har ca 91 % av dessa färre än 2000 invånare. Befolkningen inom orter med mindre än 2000 invånare står för ca 

20 % av den totala befolkningen inom Centraleuropa (Bodik et al, 2007).  

Andelen av befolkningen som är ansluten till ett kommunalt vattenförsörjningssystem är relativt stor i Slovakien 

och Sverige (undantaget för vissa landsbygdsorter). En sak som dock skiljer länderna åt är andelen av 

befolkningen som är ansluten till ett kommunalt avloppssystem med reningsverk. Skillnaden beror troligen 

främst på det forna politiska styret i Slovakien (FN:s utvecklingsprogram- Slovakien, 2010-03-03). 

Enligt avloppsdirektivet måste tätorter med mer än 2000 invånare ha lämplig avloppsvattenrening. Orter med 

färre än 2000 invånare är inte tvingade att ha ett avloppssystem kopplat till lämpligt reningsverk. 

 

Eftersom EU:s lagstiftning (avloppsvattendirektivet) främst lägger vikten på att lösa problem med avloppsvatten 

inom tätorter med mer än 2000 invånare till år 2015 kommer troligen orter och byar med färre än 2000 invånare 

att ignoreras av beslutsfattare och vattenförvaltare att uppgradera eller uppföra avloppsreningsverk, detta gäller 

framförallt i Centraleuropa (Bodik et al, 2007). Dock bör beslutsfattare se upp och även betänka hur 

befolkningen är fördelad över EU och inom respektive medlemsstat. I Centraleuropa är ofta mindre samhällen på 

landsbygden placerade tätt intill varandra. Det är vanligt att dessa mindre samhällen, inom Centraleuropa, har en 

dåligt utvecklad infrastruktur för vatten och avlopp och även en svag ekonomi (hos kommuner och befolkning) 

vilket ofta försvårar vatteninfrastrukturutvecklingen i dessa samhällen. Samhällena kan även gå miste om det 

viktiga ekonomiska stöd för denna infrastrukturutveckling på grund av att de inte uppfyller kriterierna för att 

erhålla bidrag eller för att de inte vet hur man ansöker om bidrag (Bodik et al, 2007). Därför kan behovet av EU-

finansiellt stöd från EU till vatteninfrastrukturutveckling vara stort i dessa mindre samhällen trots att få 

ansökningar om EU-finansiellt stöd lämnas in. 

Grovt tolkat är den politiska ambitionen att förbättra enskilda avloppssystem inte så hög i Slovakien. Det har 

kanske att göra med de krav som avloppsdirektivet ställer samt på de sociala och ekonomiska problem som 

förekommer i landet (och som anses vara ”viktigare” att lösa). Ekonomiska problem och bristande resurser för 

tillsyn försvårar troligen inventeringsarbeten över befintliga enskilda avloppssystem på landsbygden i Slovakien.  

I Slovakien skiljer sig generellt attityden i avloppsfrågan i jämförelse med Sverige. I Slovakien (på landsbygden) 

kan man grovt generaliserat säga att om de individuella målen tillfredställs i ett befintligt avloppssystem är i 

allmänhet viljan att betala för ett nytt förbättrat system (som uppfyller kraven i de allmänna målen) inte stor, 

trots att betalningsförmågan finns. De allmänna och privata målen för en avloppsanläggning är ofta olika (Bodik 

et al, 2007). Den slovakiska landsbygdsattityden till avlopp påminner om den attityd som tidigare förekom under 

1980-talet i Stenestad, Sverige (och som delvis fortfarande finns kvar).  I städer och större tätorter i Slovakien tas 

avloppsfrågan på större allvar, troligen på grund av EU-direktiven? Dock prioriteras generellt inte enskilda 

avlopp på landsbygden av politiker i dagsläget. Samtidigt växer intresset, framförallt hos den yngre delen av 

befolkningen, för att använda hållbara och ekonomiskt rimliga avloppslösningar.  

I Sverige har inventeringsarbeten och förbättringsåtgärder hos enskilda avlopp visat sig vara lyckade eftersom 

informationsspridning och utbildning om enskilda avlopp medfört ökat intresse för kretsloppslösningar hos 

fastighetsägare. (Naturvårdsverket, 2008: Kretsloppsanpassade VA-lösningar i Norrtälje). En viktig del i arbetet 

är det statliga stöd som tilldelats kommuner som ansökt om stöd från Lokala Investeringsprogrammet (LIP). 

LIP-stöd har exempelvis i Västerviks kommun tilldelats fastighetsägare som åtgärdat och kretsloppsanpassat sina 

enskilda avloppsanläggningar samt till lantbrukare som anlagt våtmarker och dammar. Detta har lett till 

förbättrad vattenkvalitet (kväve och fosforutsläppen har minskat med över 50 %, syrehalten i vattnen har ökat) 

samt till ökad miljöinsikt och förändrade attityder hos allmänhet och markägare som idag bättre förstår vikten av 

att åtgärda enskilda avlopp samt att vatten- och miljöplanering kräver en helhetssyn. Genom många olika slags 

åtgärder (exempelvis för enskilda avlopp, jordbruk etc) kan föroreningsproblemen minska (Naturvårdsverket, 

2008: Helhetssyn på övergödningen i Västervik.) Med tanke på dessa resultat är troligen ett inventeringsarbete i 

Slovakien viktigt att utföra, när resurser för inventeringsarbete finns tillgängliga. 
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4.1.4   Högre reningskrav än vad EU-direktiven anger  

Enligt flertalet direktiv är EU-medlemsländerna tillåtna att införa nationellt strängare krav än vad direktivet 

kräver. Slovakien har antagit nationella utsläppsgränser för BOD och SS för enskilda avloppsanläggningar 

antagits. Nedan i tabell 9 anges utsläppsgränser för föroreningarna i avloppsvatten från små 

avloppsanläggningar. 

I Sverige är miljöbalken troligen i teorin mer långtgående än EU-direktiven. Miljöbalken, som utgör den svenska 

miljölagstiftningen, tillåter att högre krav ställs om det är nödvändigt och omfattar även generellt all verksamhet 

som påverkar (förutom rörliga källor). Exempelvis finns i MB längre gående krav på enskilda avlopp, 

skyddsområden för vattentäkt, möjligheter med miljöskyddsområden och naturreservat, möjligheter för 

kommuner att ställa särskilda krav på dricksvattenuttag samt möjligheter för kommuner att inrätta lokala 

föreskrifter om detta behövs för angivna miljö- och/eller hälsoaspekter, detta regleras inte i EU-direktiv utan i 

miljöbalken (Sorby, personlig kommunikation, 2010).  

Miljöbalken trädde i kraft 1999. Förutom kraven på hälso- och miljöskydd finns även krav på resurshushållning 

och kretslopp, för att främja en hållbar utveckling. Reglerna i MB ska därför tillämpas så att dessa syften uppnås. 

Krav på bäst lokalisering (där de bästa förutsättningarna för anläggningen finns på tomten), försiktighetsmått, 

skyddsåtgärder och tillämpning av försiktighetsprincipen finns även i MB. Dessa krav gäller så länge de inte 

anses orimliga att uppfylla. 

En hänsynsregel för avloppsvatten i MB säger att avloppsvatten ska avledas och renas så att det inte uppstår 

några olägenheter/hot mot människor, djur eller miljö. 

 

Tabell 9. Utsläppsgränser för små och enskilda avloppsanläggningar i Slovakien. Källa: (Bodik, personlig 

kommunikation, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt 12 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  är det förbjudet att släppa ut 

avloppsvatten (från vattentoalett eller tätbebyggelse) till en recipient om avloppsvattnet endast renats genom 

slamavskiljning (Naturvårdsverket 2006). Denna förordning gäller dock för alla EU-länder och är inte speciell 

för Sverige. Här kan det därför uppstå problem för Slovakien eftersom många äldre enskilda avlopp tenderar att 

misskötas. 

 

År 2006, i Sverige, trädde Naturvårdsverkets nya allmänna råd (riktlinjer) om hälso- och miljöskydd samt 

återvinning av näringsämnen för små avloppsanläggningar (upp till fem hushåll) i kraft.  

Fokus ligger på avloppsanläggningens funktion och vilka krav som ska ställas på reningsprocessen, exempelvis 

en reduktion av fosfor med minst 70 procent i områden med normal skyddsnivå eller reduktion av kväve med 50 

procent i känsliga områden (hög skyddsnivå). De gamla råden från 1987 fokuserade på konstruktionen, men 

dessa råd är nu upphävda. 

 

De nya råden utgår även från att behovet av rening utifrån hälso- och miljöskydd. Skyddet förekommer i två 

nivåer (normalt och högt) för hälso- och miljöskydd. Tillstånds- och tillsynsmyndigheten (generellt kommunens 

miljönämnd) måste i varje fall pröva vilken skyddsnivå som krävs eftersom behov av skydd beror på lokala 

 

Utsläppsgränser för små och enskilda avloppsanläggningar: 

   Utsläpp från små avloppsanläggningar (< 50 personer): 

 - till ytvatten (floder, sjöar, vattendrag): BOD5 < 40 mg/l, 

   Utsläpp från små avloppsanläggningar (<20 personer): 

- till grundvatten: BOD5 < 25 och SS < 25 mg/l, 

  Utsläpp från små avloppsanläggningar (20-50 personer): 

- till grundvatten  BOD5 <20 mg/l och SS 20 mg/l. 
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förhållanden (Naturvårdsverket 2006). Om hög skyddsnivå ska gälla beror exempelvis på om ett eller fler av 

följande kriterier uppfylls; 

-  utsläppet sker till ett område med speciellt skyddsvärde,  

-  yt- eller grundvattnet används till dricksvatten,  

-  närheten till badplats, 

-  många avloppsutsläpp inom området sker till samma recipient. 

 

Tabell 10. Reningsgrad som avloppsanläggningar bör uppnå i Sverige inom område med normal- respektive hög 

skyddsnivå. Källa: Naturvårdsverket 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2   Fallstudie 1 - Kosice  

Historia 

Reningskrav och skyddsnivåer som avloppsanläggningar bör uppnå i Sverige 

Grundkrav 

 

Normal nivå 

A. Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen. 

B. Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten. 

C. Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera. 

D. Avloppsanläggningen är utformad så att underhåll och service underlättas. 

E. Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under 

anordningens livslängd. 

F. Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som 

behövs för att säkra anordningens funktion. 

G. Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. 

Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full. 

H. Det fi nns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet 

leds till en sluten behållare. 

 

Hälsoskydd 

 

Normal nivå  

A. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där 

människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. 

B. Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt 

sätt. 

 

Hög nivå  

Utöver A - B: 

C. Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av 

att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till 

reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot 

eventuellt bräddat vatten. 

 

Miljöskydd 

 

Normal nivå 

A. Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex. vattensnåla armaturer. 

B. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushålls¬kemikalier används. 

C. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av organiska ämnen (mätt som BOD7). 

D. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion* av fosfor (tot-P). 

E. Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter. 

F. Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur. 

 

Hög nivå  
Utöver A - C, E och F: 

G. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av fosfor (tot-P). 

H. Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion* av kväve (tot-N). 

 I. ytterligare åtgärder för att minska smittspridning. Exempelvis krav på mindre markbädd efter minireningsverket, pH 

förhöjande filter, renat avloppsvatten släpps ut i täkt dike som förhindrar att människor/djur kommer i kontakt med 

spillvattnet etc) 

* Kan räknas om till utsläpp per person och dygn alternativt till halt. 

Källa: Naturvårdsverket 2006 
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Kosice, Slovakiens näst största stad, ligger i sydöstra Slovakien (i Kosickyregioenen, se fig 9 och har ca 250 000 

invånare (Koranova et al, 2000). Staden Kosice grundades för ca 3500-4000 år sedan.  

Kring år 1850 blev Kosice en industristad och ett centralt administrativt centrum. Kort därefter byggdes järnväg 

och telegraf ut till Kosice vilket ledde till att staden kunde utvecklas. Utvecklingen bestod exempelvis av 

uppförandet av vatten-, avlopps-, och gasledningsystem i staden.  År 1918 blev Kosice (under en kort period) del 

av forna Tjeckoslovakien, senare erövrade Ungern makten över staden. I januari 1945 blev dock Kosice återigen 

en del av forna Tjeckoslovakien och under en period även huvudstad i landet (Koranova et al, 2000).  

Under efterkrigstiden utvecklades Kosice starkt. Utvecklingen stimulerades av utplaceringen och uppförandet av 

stålverk i östra Slovakien. Stålverket i Kosice utgjorde många arbetstillfällen för befolkningen inom regionen 

och i hela landet. Detta ledde till en enorm populationstillväxt i Kosice vilket i sin tur ledde till uppförandet av 

de många betongblockhusområden som nu omger staden. 

Stålverket, som idag ägs av US Steel, utgör fortfarande många arbetstillfällen för befolkningen inom regionen.  

Likt Sveriges industrier, med hög vattenförbrukning, har stålverket i Kosice ett eget vattenförsörjningssystem 

och egen vattentäkt. Vattentäkten består av ett anlagt vattenmagasin i Bukovec (se fig 10). Stålverket har även ett 

eget avloppsreningsverk.  

Idag är Kosice en del av östra regionens centrala administrations- och förvaltningsenhet (Koranova et al, 2000).  

Geografi 

Kosice ligger inom Hornads avrinningsområde (se fig 12). Hornad rinner genom Kosice och vidare ner genom 

sydöstra Slovakien till Ungern. I Ungern byter floden namn till Hernad. Hernad mynnar slutligen ut i Donau 

(Butkus, 1999). 

Hornad/Hernad förser samhällen med vatten samt utgör grunden för fiske, turism och rekreation i sydöstra 

Slovakien och nordöstra Ungern. För att kunna använda floden för dessa ändamål är det viktigt att 

vattenkvaliteten inte ytterligare försämras i floden.  

 

Figur 9 . Översikt över Slovakiens regions- och länsindelning. I sydöstra Slovakien ses Kosickyregionen 

(rosa färgade området till höger i bild) och dess län.  Kosice är indelat i fyra distrikt (Kosice I-IV), se pilen. 

Kring Kosice ligger Kosice-Okoli. Bilden är ej skalenlig.  

Källa http://en.wikipedia.org/wiki/File:Okresy97_Slovakia.svg 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Okresy97_Slovakia.svg
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Figur 10. Bukovec, Kosice-Okoli . Foto: Camilla Öhman 

  

Figur 11. US Steel Kosice, är en av Europas största stålindustrier. Foto: Camilla Öhman 

 

Figur 12. Slovakiens två huvudavrinningsområden Visla och Dunaj, inklusive delavrinningsområden. Pilen visar 

floden Hornad. Källa: Vody plan Slovenska 2009. 
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Hot mot vattenkvaliteten i Hornad förekommer.  Stora utsläpp av kväve och BOD till Hornad kommer från 

avloppsreningsverket i Kosice men även från jordbruket och industrin inom regionen (Butkus, 1999). 

Ligger kvävehalten över 1.5 mg N/l är vattnet förorenat (Butkus, 1999). Överstiger BOD halten 5 mg/l klassa 

vattnet som förorenat (Butkus, 1999). Under sommaren 1996 uppmättes i genomsnitt 1.281 mg N/l  och BOD  

6.2 mg/l i floden, vilket enligt den slovakiska vattenkvalitetsstandarden STN 75 72 21 anses vara förorenat 

vatten (Butkus, 1999). 

Efter att Hornad passerat Kosice och där floden strömmar samman med Toryssa, blir Hornad  kraftigt förorenad 

av BOD-föroreningar (se figur 26, bilaga 1). 

Tabell 11. Översikt över vilken typ av föroreningar som förekommer i vattendrag inom delavrinningsområdena i 

Slovakien. Inom Hornads avrinningsområde är ca 35 % av vattendragen förorenade av endast metaller (röd 

stapel), ca 15% är förorenade av endast organiska föroreningar (grön stapel) och ca 15% är förorenade av metall- 

och organiska föroreningar (blå stapel). Gul stapel indikerar risk för övriga föroreningar. Källa: Vody plan 

Slovenska , 2009.  

 

 

Vatten- och avloppshantering 

Östra Slovakien (Kosickyregionen), se figur 9, är den region som har minst hushåll anslutna till det offentliga 

vattenförsörjningssystemet inom Slovakien. Idag beräknas ca 71 % av Östra Slovakiens innevånare vara anslutna 

till det kommunala vattenförsörjningssystemet (S&T Slovakia, 2010-03-15).  

I urbana områden är det kommunala dricksvatten- och avloppssystemet i allmänhet relativt utbyggt. På 

landsbygden är utvecklingsgraden sämre (Ivanco, personlig kommunikation, 2010).  

Företaget Kosice Vychodoslovenska vodarenska spolocnost a.s (Kosice VVS a.s) ansvarar för 

dricksvattenförsörjning, uppsamling och rening av avloppsvatten, administration, drift, underhåll och reparation 

av vattensystemet i Kosice (Kolesarova and Bodik, personlig kommunikation, 2010). Företaget ansvarar delvis 

även för vattenförvaltning, kontroll av avloppsvatten och skydd av dricksvattenresurser (likt VA SYD i Malmö), 

(Kosice VVS.2010-02-19., och Kolesarova and Bodik, personlig kommunikation, 2010). 

Inom Kosickyregionen används olika vattenresurser för dricksvattenuttag (se tabell 12). De två största 

dricksvattenmagasinen utgörs av reservoarerna Starina (nära gränsen mot Polen och Ukraina) och Bukovec (nära 

Kosice), se bilaga1, fig 2.4. Inom Hornads avrinningsområde längs med floden Hornad finns mindre 

grundvattenresurser. Dricksvatten tas från dessa grundvattenmagasin (genom brunnar). Mindre mängder 

dricksvatten tas även från ytvatten i floderna Bodva och Ida. 

Vattenpipelinen Starina–Košice förser bland annat Kosice med dricksvatten från dammen Starina (Kolesarova 

and Bodik, personlig kommunikation 2010). Pipelinen är ca 134.5 km lång (Kris et al, 2005).  

Under 1990-talet förekom problem med korrosion och höga järnhalter i det kommunala 

dricksvattenförsörjningssystemet (Starina-Kosice pipelinen), framförallt i slutet av pipelinen där 

dricksvattenprover visade från 0.4 till 1.1 mg Fe/l (överskred gräns för säkert dricksvatten). Slovak Water 

Research Institute utredde problemet (under perioden 1996-1997) och införde korrosionstest (förenklat tillsätts 
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kaliumkarbonat och järnsulfat i dricksvattnet) i vattenreningsverket i Stakcin, i vattenmagasinen Humenne och 

Presov samt vid Kosices vattendelare (Kris et al, 2005). Korrosionen och järnkoncentrationerna har sedan 

åtgärden infördes minskat och vattenkvaliteten förbättrats (Kris et al, 2005). 

 

Tabell 12. Vattenresurser som förser det kommunala dricksvattenförsörjningssystemet i Kosice och Chrastne 

med dricksvatten. Källa: Kolesarova and Bodik, personlig kommunikation 2010. 

Name of the water 

source 

Permitted 

withdraw (l/s) 

Start of operation of 

the water source 
River-basin 

prameň Drienovec 250.00 1963 Bodva 

Turňa I.-III.  1966 Bodva 

Čermelské pramene 95.00 1915 Hornád 

prameň Teplá voda 13.50 1968 Bodva 

studňa V. 36.00 1965 Hornád 

studňa VI. 22.00 1965 Hornád 

studňa VII. 22.00 1965 Hornád 

studňa VIII.+IX. 22.00 1965 Hornád 

Peder 3- vrt ZV 1 12.50 1987 Bodva 

Sokoľ ČS 50.00 1984 Hornád 

Tepličany ČS 50.00 1987 Hornád 

Čierna Bodva 76.00 1987 Bodva 

VN Starina 400.00  Cirocha 

VN Bukovec 473.00 1973 river Ida (Bodva) 

 

 

  

Figur 13. Dammen Starina i floden Cirocha, nordöstra Slovakien. Källa: 

http://www.regionsnina.sk/index.php?id=28&L=1 

 

http://www.regionsnina.sk/index.php?id=28&L=1
http://www.regionsnina.sk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Vodarenska-nadrz-Starina_2_01.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
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Vattenbehovet väntas öka inom Kosickyregionen, speciellt med tanke på den växande befolkningen (Kosice 

VVS.2010-02-19).  

Det pågår ett projekt under perioden 2007-2013 (som bland annat finansieras med EU-medel) för att bygga ut 

huvudledningsrören och samt öka vattenvolymen i det kommunala vattenledningssystemet (Kosice VVS.10-02-

19). Ökad vattenvolym tillsammans med utbyggnad av ledningssystemet möjliggör att fler samhällen kan bli 

försörjda med kommunalt vatten.  Starinas vattenresurser utgör ett tillskott av vatten som kan öka vattenvolymen 

i vattenledningssystemet och bland annat förse Slovakiens östra regioner (Kosicky och Presovcky) med 

kommunalt dricksvatten. Exempelvis kommer Chrastne förses med drickvatten från Starinas vattenmagasin 

(Kolesarova and Bodik, personlig kommunikation, 2010).  

Föroreningar 

Mark, luft och vattendrag kring Kosice belastas av föroreningar (kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu) , 

kvicksilver (Hg), Bly (Pb) och  näringsämnen (fosfor och kväve) från bland annat stålindustrin (US Steal), den 

kommunala avfallsförbränningsanläggningen i Kosice, det intensiva jordbruk som bedrivs samt gruvverksamhet 

inom regionen. (Miljöportalen-Slovakien. 2010-02-10).  

Höga halter av arsenik (As) och antimon (Sb) förekommer i råvattnet i Bucovec (en av Kosices 

dricksvattenkällor). Föroreningarna kommer huvudsakligen från berggrunden. As och Sb behandlas så att vattnet 

blir tjänligt som dricksvatten (Miljöportalen-Slovakien. 2010-02-10).  

Generellt förekommer idag inga problem med vattenkvalitet eller vattenbrist i det kommunala 

vattenförsörjningssystemet (Kolesarova and  Bodik, personlig kommunikation, 2010).  

Vattenbrist eller problem med dricksvattenkvaliteten förekommer dock för hushåll som inte är anslutna till det 

kommunala vattenförsörjningssystemet inom Kosice och Kosice-Okoli (Ivanko, personlig kommunikation, 

2010). Exempelvis förekommer problem med höga nitrathalter i lokala grundvattenresurser inom regionen, se 

figur 14.  

Vid större översvämningar finns risk för att enskilda vattentäkter (enskilda brunnar) kontamineras av bland annat 

organiskt material. Detta kan leda till brist på kvalitativt dricksvatten i enskilda vattentäkter ( Ivanco, personlig 

kommunikation, 2010).  

Under försommaren 2010 var översvämningarna i Kosice och Kosice Okolie mycket stora. Översvämningen 

medförde, förutom stora infrastrukturskador, att många hushåll med egen brunn blev utan tjänbart dricksvatten 

(på grund av att vattnet kontaminerats).  Delar av Kosice evakuerades på grund av översvämningsrisk), (Ivanco, 

personlig kommunikation, 2010).  

Avloppshantering 

Kosickyregionen är en av de regioner i Slovakien där mindre än 30 % av befolkningen är ansluten till ett 

kommunalt avloppssystem (se bilaga 1, karta 1.8). Där inget kommunalt avloppssystem finns förekommer ibland 

att obehandlat avloppsvatten direkt släpps ut i lokala vattendrag (Hlavinek et al, 2006).  

Avloppssystemen som byggdes i början av 1900-talet är nu i mycket dåligt skick och behöver förnyas. I början 

tog avloppssystemen och reningsverken hand om avloppsvatten från samhällen, industrier och jordbruk. År 1989 

ändrades detta då industrier och jordbruk själva fick inrätta egna avloppsvattenreningsverk (Hlavinek et al, 

2009). 

Enligt data från 1999 uppfyllde Kosices kommunala avloppsreningsverk utsläppskraven på alla parametrar 

förutom ammonium (kväve) och BOD. Kväve- och BOD-koncentrationerna ökar där avloppsreningsverket 

släpper ut behandlat avloppsvatten samt längre nedströms i Hornad (Butkus, 1999). Tidigare (innan 2004) var 

det svårt att göra något åt föroreningsproblemet, på grund av den finansiella strukturen för avloppsrening som 

tillämpades i Slovakien. Kommunala förvaltningsbolag och industrier var tvungna att finansiera sina egna 

avloppssystem. Statligt ekonomiskt stöd för uppgradering av avloppsreningsverk gavs mycket sällan (Butkus, 

1999).  

I och med EU-medlemskapet blev det möjligt för Slovakien att ansöka om stöd från PHARE för att uppgradera 

reningsverket och förbättra reningen i Kosov-Baksa.  
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 Skala 1:50 000 

Figur 14.  Karta över nitratkänsliga grundvattenområden (grå markerade) i Slovakien. Känsliga områden 

defineras här (enligt nitratdirektivet) som nitratförorenade grundvattenmagasin eller grundvattenmagasin som 

hotas av att bli nitratförorenade. Överstiger nitrathalten 25 mg/l klassas grundvattenmagasinet som hotad. Pilen 

visar Chraste i Kosicky-Okolie. 

Källa: http://www.balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-2110.pdf 

 

 

 

  

Figur 15. Avloppssystemet och det gemensamma reningsverket i byn Vajkovce (bild till höger), Kosicky 

Okolie, har finansierats till 75% av EU:s strukturfond, till 20% av Slovakiska staten och till 5% av  företaget 

Kosice Vychodoslovenska vodarenska spolocnost a.s ( VVS a.s), se bild till vänster.  Foto: Camilla Öhman 

 

http://www.balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-2110.pdf
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Kosices avloppsreningsverk i Kosov-Baksa har idag mekanisk-biolologisk rening. Reningsverket renar både 

avloppsvatten och dagvatten (likt reningsverken i Malmö). Det första reningssteget består av mekanisk rening 

genom ”galler” och sedimentationsbassänger. Det andra reningssteget utgörs av biologisk rening bestående av 

aktiv slamprocess ihopbyggt med kvävereducering (denitrifikation). Dessutom ingår biologisk fosforrening med 

järn, rötning av slam och biogasproduktion. (Biogas produceras under rötningsprocessen av slam). Biogasen 

används för elproduktion. Behandlat avloppsvatten släpps ut i Hornad (Bodik, personlig kommunikation, 2010). 

Vanliga avloppslösningar för fastigheter utanför det kommunala avloppssystemet är slutna tankar som töms och 

renas i ett centralt avloppsreningsverk. Under senare år har minireningsverk främjats (Hlavinek et al, 2006., 

Hlavinek et al, 2009).  

Inom Kosickyregionen pågår projekt för att lösa dricksvatten- och avloppsreningsproblemen, bland annat byggs 

vattendistributionsnätet ut, vattenvolymerna i ledningsnätet ökas, kommunala avloppsreningsanläggningar har 

byggts/uppgraderats och avloppsledningssystem har byggts ut i vissa samhällen (se fig 15). Flertalet av projekten 

finansieras till stora delar av EU.  

 

4.3   Fallstudie 2 - Chrastne 

Chrastne (se fig 17) är en liten by och kommun med ca 375 invånare och täcker en area på ca 4372 km2 

(Hrehorova, personlig kommunikation, 2010). Jordbruks- och skogsmark är den dominerade marktypen i 

kommunen. Bykärnan ligger i en sänka omgiven av kullar. Berggrunden består av kalksten och jordarna är 

lerhaltiga (observation vid fältstudie juli 2010). 

 

 

 

Figur 16. Kosickyregionens länsindelning. Inom länet Kosice-okolie (blåmarkerat) ligger kommunen och byn 

Chrastne (se svarta sträcket, ovan Kosice). Figuren är ej skalenlig. Källa: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Okres_kosice-okolie.png 

Enligt uppgifter från lokalboende i Chrastne och enligt en källa på Slovak Water management Enterprise 

förekommer problem med dricksvattenkvaliteten i enskilda brunnar inom Chrastne (och i delar av Kosice) 

framförallt under perioder med extrem nederbörd eller översvämningar då förorenat ytvatten tränger in i brunnar.  

Problem med nitrat och missfärgningar av vattnet har (speciellt vid kraftig nederbörd) förekommit i enskilda 

brunnar (Hrehorova, personlig kommunikation, juli 2010). Fosforföroreningar förekommer i ytvatten inom 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Okres_kosice-okolie.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Okres_kosice-okolie.png
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området (EEA, 1998). Chrastne ligger inom ett nitratkänsligt grundvattenområde, se fig 14. 

 

Vatten- och avloppshantering 

Chrastne förses med vatten från enskilda brunnar (Kolesarova and Bodik, personlig kommunikation, februari 

2010). Vattnet i brunnarna inom kommunen är i allmänhet av sämre kvalitet. Exempelvis kan vattnet från många 

av byns enskilda brunnar användas till dusch, tvätt, disk och viss matlagning (där vattnet kokas) men är 

olämpligt som dricksvatten. Vad som orsakar dålig vattenkvalitet i brunnarna är okänt för hushållen. Troligen är 

det främst bakterier och organiskt material som förorenar idag.  

Dricksvatten köps som ”vatten på flaska” från livsmedelsaffärer.   

 Figy   

Figur 17. Gårdarna ligger mycket tätt i Chrastne (övre och undre bilden). Foto: Camilla Öhman 

 

Figur 18. Privat brunn i Chrstne. Foto: Camilla Öhman 

 

Figur 19. Vattenkoppling mellan kommunal vattenledning och vattenledning till privat fastighet. På bilden är 

fastighetens vattenledning inte ansluten till det kommunala vattenförsörjningssystemet. Foto: Camilla Öhman 
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Under de senaste åren har ett arbete med utbyggnad av det offentliga vattenledningssystemet pågått (Kolesarova 

and Bodik, personlig kommunikation, februari 2010). Utvecklingen av det offentliga vattenförsörjningssystemet 

(dragning av vattenledningar etc) till Chrastne har utförts av ett företag från Presov. Företaget har bland annat 

fått bidrag från EU för att utföra arbetet (Hrehorova, personlig kommunikation, 2010).  

I juni 2010 var det planerat att hushållen i Chrastne skulle få möjlighet att ansluta till och börja tappa vatten från 

det kommunala vattenförsörjningssystemet. I dagsläget har vattenledningar till Chrastne dragits men 

vattenmätare i hushållen saknas fortfarande. Detta har medfört att hushållen i Chrastne ännu inte är anslutna till 

det kommunala vattenförsörjningssystemet. I och med anslutningen, som tros bli inom en snar framtid, blir också 

Chrastne medlem i East Slovak Water Company (VVS a.s).  

Vissa hushåll kommer inte anslutit sig till det kommunala dricksvattensystemet på grund av att hushållen anser 

att anslutningskostnaden och vattenkostnaden är för hög eller på grund av att de anser att de inte behöver 

kommunalt vatten. Istället fortsätter hushållen att använda sina privata brunnar. Eftersom Chrstne ligger inom ett 

område med förorenade grundvatten (se fig 14 i texten och fig 31 i bilagan) och hushållen sällan analyserar 

brunnsvattnet kan det förekomma att de använder vatten som är direkt olämpligt. Visserligen används 

brunnsvattnet sällan som dricksvatten, men vid matlagning kan människor eventuellt få i sig vissa förorenande 

ämnen exempelvis nitrater och tungmetaller.  

Ett annat problem som förekommer i Chrastne är torra brunnar. Problemet uppstår oftast under sommaren (torra 

och varma perioder) då grundvattenytan sjunker på grund av att ingen nybildning av grundvatten sker. Vanligtvis 

är problemet relativt kortvarigt. 

Avloppsshantering 

I Chrastne finns inget kommunalt avloppssystem (Kolesarova, personlig kommunikation, 2010., observation 

under fältstudierna, 2010). 

 I allmänhet har invånarna indraget vatten (eget eller kommunalt) och vattentoalett i sina hushåll (observation 

under fältstudierna, 2010). Romerna har dock i allmänhet lägre levnadsstandard. Utedass (torra system) och 

brunn på gården eller granngården är vanligt förekommande i romernas hushåll (observation under fältstudierna, 

2010). 

Vanligaste avloppslösningen i Chrastne är sluten tank (se fig 21) och enskilda minireningsverk (se fig 23). Täta 

slutna tankar som inte läcker ut orenat avloppsvatten och som regelbundet töms med pumpbil (ca var tredje till 

fjärde månad beroende på storlek och antal boende i fastigheten) och renas i kommunalt avloppsreningsverk 

uppfyller de krav som ställs enligt lag. Dock förekommer fall där tankarna är otäta eller där orenat avloppsvatten 

slangas från tanken till ett närliggande dike (observation under fältstudierna, 2010). En nackdel med sluten tank 

är att tömning av avloppsvatten från slutna tankar i kommunala reningsverk generellt påverkar den biologiska 

processen negativt (Nordström, 2009).  

Det är vanligt att svartvatten separat leds till en sluten tank och att gråvatten direkt släpps ut i ett dike. Det 

förekommer även att allt avloppsvatten (svart- och gråvatten) leds till en sluten tank (observation under 

fältstudierna, 2010). Direktutsläpp av orenat gråvatten i ett öppet dike utgör en hälsorisk för människor 

(framförallt för barn) samt kan orsaka övergödning eftersom  gråvattnet bland annat innehåller bakterier och 

höga halter fosfor (Nordström, 2009). 

Sluten tank är vanligast på äldre fastigheter (mer än 30 år). De flesta hus i Chrastne är byggda före 1980, största 

delen av fastigheterna har således sluten tank som avloppslösning. I utkanten av samhället, i romska 

bosättningar, förekommer även torrtoaletter.  

Under de senaste åren har minireningsverk blivit vanliga på landsbygden där lämplig avloppsvattenrening 

saknats och inget kommunalt avloppssystem funnits, framförallt på nybyggda fastigeter eller på fastigheter som 

valt att ta bort den slutna tanken. Generellt är det ekonomiskt starkare sociala grupper som väljer 

minireningsverk (observation under fältstudierna 2010). Fördelen med minireningsverk är att reningen på 

näringsämnen (förutsatt att fällningsmedel för fosfor används) och patogena ämnen kan vara god samt att 

slammet endast behöver tömmas med pumpbil en till två gånger per år beroende på hur mycket slam som 

produceras (Hlavinek et al, 2009). Till minireningsverket går i allmänhet allt avloppsvatten. Det behandlade 

avloppsvattnet leds ut till ett dike. Optimalt fungerande minireningsverk följer EU:s reningskrav på 

avloppsvatten (Hlavinek et al, 2009.)  Det finns ett antal olika typer av minireningsverk. De två vanligaste 

typerna i Chrastne är minireningsverk med biofiltrering eller med en aerob aktiv slamprocess. Den sistnämda 

typen kräver en eldriven fläkt som tillför syre till reningsprocessen.  
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För att minireningsverket av ett visst fabrikat med biofiltrering ska fungera rätt tillsätts i toalettvattnet var 3:e 

vecka ett biologiskt enzym. För kemisk rening av fosfor krävs ständig dosering av fällningskemikalier för fosfor. 

Det kan dock vara svårt att exakt veta hur stor doseringen ska vara eftersom fosforhalten i systemet kan variera 

(beroende på exempelvis hur mycket urin som släpps ut i systemet etc). På grund av svårigheten med att tillföra 

rätt dos fällningskemikalier kan fosforreduceringen därför bli otillräcklig. Det förekommer även att fastigheter 

med minireningsverk i Chrastne inte tillsätter fällningskemikalie för fosfor.  

Vissa hushåll använder fosfatfria rengöringsmedel för att minska tillförseln av fosfor till avloppsvattnet, detta är 

självvalt och krävs inte enligt Slovakisk lagstiftning.  

Minireningsverk kan vara känsliga, exempelvis havererade ett minireningsverk i ett hushåll då en större mängd 

mjölk hälldes i systemet. 

I Chrastne finns planer (fortfarande på ett idéstadium) på att bygga några små gemensamma 

avloppsanläggningar, eftersom de flesta slutna tankar i byn är gamla och behöver förnyas/renoveras. Till varje 

gemensam avloppsanläggning är det tänkt att fem hushåll ska anslutas (Hrehorova, personlig kommunikation, 

juli 2010). Finansiering av uppförandet av de gemensamma avloppsanläggningarna i Chrastne planeras att 

finansieras till 50 % av Chrastne kommun och till 50 % av fastighetsägarna (hushållen), (Hrehorova, personlig 

kommunikation, juli 2010).  Man har ännu inte bestämt vilken typ av avloppslösning det blir eftersom Chraste 

kommun idag saknar medel för finansieringen av uppförandet av avloppen.  

  

Figur 20. Insidan av en sluten tank i betong (bild till vänster). Sluten tank, i betong, sett ovanifrån (bild till 

höger). Tanken är ca 2m bred, 3m lång och 3m djup. Foto: Camilla Öhman 

 

 
 

Figur 21. En liten bäck rinner genom Chrastne. Bäcken mynnar slutligen ut i Torysa och Hornad. Ibland uppstår 

obehaglig lukt från bäckens vatten. Lukten kan orsakas av övergödningsproblem och eventuellt BOD 

föroreningar.  Foto: Camilla Öhman 
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Figur 22. Minireningsverk i Chrastne. Högra bilden visar minireningsverk med eldriven motor som tillför syre. 

Foto: Camilla Öhman 

Varför underhåll av slutna tankar missköts i Chrastne beror främst på den ekonomiska kostnaden som tömning 

med pumpbil medför. Därför får kostnaderna för drift och underhåll av en ny avloppsanläggning inte bli för 

stora, eftersom stora kostnader kan medföra att anläggningen inte sköts korrekt och reningsförmågan därmed 

försämras. En gemensam avloppsreningsanläggning där flera hushåll delar på drift och underhåll kan därför vara 

en god lösning, eftersom gemensamma avloppsanläggningar ofta medför en lägre kostnad än individuella 

lösningar (JTI, 2006).  

Möjliga utsläppskällor som kan orsaka föroreningar 

Jordbruket är den mest troliga källan till kväveföroreningar i grundvattnet i området. På kullarna kring byn och 

inom kommunen och dess grannkommuner finns stora jordbruksmarker. Från åkermarkerna är det möjligt att 

nitrat (från gödsel) infiltreras och kontaminerar grund- och ytvattnen i området.  Under vissa perioder då extrem 

nederbörd inträffar kan nederbörden orsaka stor urlakning av kväve ur jordarna (Nordström, 2009).  

 Intensiv djurproduktion utgör ofta en viktig källa till nitratkontaminering (WISE, 2008). En gård med 

djuruppfödning fanns tidigare uppe på kullen ovanför byn. Gården fick statligt bidrag för att på ett miljösäkert 

sätt kunna hantera gödselstackar etc. Enligt en lokalboende användes bidragspengarna inte för detta syfte, utan 

användes till annat. Gården kan eventuellt därför utgöra en möjlig källa till nitratföroreningar.   

 Dåligt fungerande enskilda avlopp (även moderna!) kan även utgöra en källa till fosfor-, BOD- och 

kväveföroreningar i grund- och ytvatten (Nordström, 2009). Således kan bristfälliga avlopp orsaka 

övergödningsproblem i den lilla ån i Chrastne. Med tanke på att ån mynnar ut i Torysa (som är BOD förorenad) 

är det viktigt att inte belasta Torysa med ytterligare BOD-föroreningar. Torysa flyter samman med Hornad efter 

Kosice, vid denna punkt blir som tidigare nämnts Hornad kraftigt förorenad av BOD (se fig 26 i bilagan). Därför 

är det viktigt att åtgärda kommunala och enskilda avloppsanläggningar inom bland annat Kosice-Okolie området 

(och även Presov) för att minska BOD-föroreningarna i Hornad (framförallt vid den Ungerska gränsen). Det är 

viktigt att minska de gränsöverskridande föroreningarna som påverkar vattenkvaliteten i Hornad (Hernad) i 

Ungern. 

Försurande ämnen, från exempelvis industrier och luftföroreningar, kan orsaka kväveutsläpp samt frigöra 

metaller från skogmarker inom Kosice- och Chrastneområdet (EEA, 1998).  
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4.4   Fallstudie 3 - Stenestad 

Stenestad är en liten by med ca 120 invånare (2007), belägen i Svalövs kommun (se fig 24). Samhället ligger ca 

200 m över havet på Söderåsen, inom Söderåsens nationalpark. Nationalparken har flera naturvärden och 

känsliga miljöer. Området karaktäriseras av en sprickrik berggrund (granit) och omfattande områden med 

genomsläppliga jordar. 

Markanvändningen inom kommunen domineras av jord- och skogsbruk. Jord- och skogsbruk samt kväve- och 

svavelnedfall från luften orsakar bland annat nitratföroreningar. Nitrat är lättlösligt i vatten och perkolerar 

relativt lätt med regnvatten ner till grundvattnet (Tonderski, 2002). I vissa områden med lätta jordar orsakar 

bland annat jordbruket problem med grundvattenkvaliteten (förhöjda nitrathalter). 

 

 Vatten- och avloppshantering 

Inom Svalövs kommun har ca 45 % av invånarna enskilt vatten och avlopp (vilket är ovanligt stor andel för en 

kommun i Sverige). 

 

 Figur 23. Skånes kommuner. Pilen visar Stenestad, i Svalövs kommun. Källa: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skåne_län#Geografi 

Nordvästra Skånes Vatten och Avloppsaktiebolag ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen 

inom Svalövs kommun (Svalövs kommun-vatten och avlopp. 2010 03 20.). Vattnet köps från Sydvatten som tar 

råvatten från sjön Bolmen i Småland (Sydvatten. 2010-05-14).  

I Stenestad finns kommunalt vatten men inget kommunalt avlopp. Ungefär hälften av hushållen är anslutna till 

det kommunala vattendistributionssystemet, resterande hushåll har enskilda brunnar. Alla hushåll har enskilda 

avloppsanläggningar (Ljung, personlig kommunikation, 2010). Det förekommer dock ett undantag för det tiotal 

hushåll som har gemensam brunn och avloppsanläggning (Arnström, personlig kommunikation, 2010). 

 Problem med vattenkvaliteten i enskilda vattentäkter förekommer i Stenestad. Val av avloppssystem har gjorts 

utifrån skyddsobjektet och vilken speciell karaktär som råder på platsen. I Stenestad förekommer en 

problematisk situation på grund av områdets geologi och risk för grundvattenföroreningar. I Stenestads fall 

utgörs därför skyddsobjektet av grundvattnet (och dricksvattentäkterna).  

De enskilda avloppsanläggningarna (tillståndsansökan, tillsyn etc) behandlas av Söderåsens miljöförbund 

(Ljung, personlig kommunikation, 2010). Söderåsens miljöförbund är en sammanslagning (sedan 2009) av 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n#Geografi
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kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkellungas miljöförvaltningar. Förbundet har ansvar för 

tillsyn, enligt MB och livsmedelslagstiftningen, inom sitt administrativa område. 

För ca 30 år sedan i Stenestad var attityden till avloppsfrågan ”att bli av” med avloppsvattnet. Lättast löstes 

problemet genom att släppa ut avloppsvattnet från avloppsanläggningen (oftast en trekammarbrunn, dvs 

slamavskiljare) till närmsta vattendrag. 

Under 1980-talet gjordes därför omfattande inventeringar i kommunens regi på hela landsbygden för att 

tydligöra bristerna inom avloppshanteringen. Bland annat resulterade inventeringen i att krav på 

förbättringsåtgärder ställdes på de flesta avloppsanläggningarna i byn (Arnström, personlig kommunikation, 

2010). Generellt användes samma reningslösning (trekammarbrunn) för alla avlopp. Dessvärre var 

avloppslösningens reningsförmåga bristfällig samt dåligt anpassad för variationer i lokala förhållanden. 

Alternativ robustare standardlösning rekommenderades därför i många fall där förbättringskrav krävdes. 

Naturvårdsverkets ”standardlösning” hade bättre reningsförmåga samt var bättre anpassad för variationer i lokala 

förhållanden. Standardlösningen blev trekammarbrunn med infiltration eller markbädd. En nackdel med dessa 

avloppslösningar (om de inte underhålls rätt) är dålig långsiktig rening.  

Under senare 1990-tal kom nya normativa krav, så kallade ”funktionskrav” utfärdade av Naturvårdsverket.  För 

att uppfylla funktionskraven krävdes oftast standardlösningar (trekammarbrunn med markbädd eller 

infiltrationsanläggning) med effektivare rening. I praktiken var det dock inte möjligt att återkomma till samma 

husägare med nya krav och kostnader. Idag finns minireningsverk som ibland kan vara ett bra alternativ.    

Slovakien har liknande problem som Stenestad hade på 1980-talet, men på grund av bristande ekonomiska 

resurser för inventeringar är troligen inte en inventering och förelägganden möjlig i dagsläget.  

I Sverige ser idag landsbygdsbor och landsbygdspolitiker i allmänhet mer seriöst på avloppsfrågan (kring 

enskilda avlopp) än befolkning och politiker gör i större orter. Ofta har ortsbefolkningen och lokalpolitiker varit 

mer engagerade, troligen för att frågan är mer nära och en förutsättning för ett bra liv på landsbygden. 

(Arnström, personlig kommunikation, 2010).  I större städer har avloppsfrågan (kring enskilda avlopp) grovt 

tolkat uppfattats som ett marginellt problem (i jämförelse med andra utsläppsproblem). Frågan har dock behövt 

lösas och helst på ett enkelt sätt, exempelvis genom generella standardlösningar för enskilda avlopp. 

En vanlig avloppslösning i Stenestad idag (och som måste finnas enligt dagens utsläppskrav) är dock fortfarande 

trekammarbrunn med infiltration eller markbädd och ibland ytterligare rening för att minska fosfor och kväve. 

Exempel på efterbehandling i Stenestad är våta system med hög biologisk aktivitet eller ”kalkbrunn” där fosforn 

kan upptas och återanvändas (Arnström, personlig kommunikation, 2010). Fördelen med våta system är att man 

kan rena vattnet i olika steg. För varje reningssteg kan man optimera behandlingen av en viss substans. 

Exempelvis kan fosfor (efter behandling i markbädd) behandlas och utfällas genom tillsats av 

aluminiumkomplex eller kalk. Fördelen med att använda kalk (istället för aluminium) som fällningskemikalie är 

att produkten (slammet) som bildas kan användas i odlingar. I England förekommer denna metod (Arnström, 

personlig kommunikation, 2010). Nackdelen med metoden är att den kräver en större yta på fastigheten. Många 

fastigheter kan inte hantera denna efterpolering på grund av brist på yta. Kväve kan effektivt renas i grunda 

dammar med hög biologisk aktivitet i Stenestad. Denna metod är väl beprövad.  I Danmark (Åhrhus-

landbrukhöjskole) har metoden tillämpats sedan 20 år tillbaka. 

En annan effektiv metod som flera hushåll valt i Stenestad är att separera urinen (urinseparerande system) för 

lokal spridning på mark. Metoden har visat sig reducera närsalterna (fosfor, kväve) med ibland så mycket som 90 

% i området (Arnström, personlig kommunikation, 2010).   

Några av de enskilda avloppsanläggningarna är anslutna till en gammal stamdränering som mynnar ut i ett dike 

norr om samhället. Där finns en rotzonsanläggning och våtmark som utgör ett extra reningsteg (Ljung, personlig 

kommunikation, 2010). Det gemensamma avloppssystemet har fungerat bra, förutom att det förekommer något 

förhöjda kvävehalter i det utgående vattnet från våtmarken,(Arnström, personlig kommunikation, 2010). 

Föroreningar 

Problem med vattenkvaliteten i enskilda vattentäkter förekommer i Stenestad. Grundvattnet i Stenestadsområdet 

påverkas starkt av höga halter av försurande ämnen och långväga gränsöverskridande föroreningar (exempelvis 

svavel). Dessa föroreningar överskuggar ofta den lokala påverkan från exempelvis avloppsanläggningar i 

regionen. Försurningsproblemen orsakar höga metallhalter och frigör kväve från skogsmarker (Arnström, 

personlig kommunikation, 2010).   
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Hög radonhalt och lågt pH utgör problem som man är tvungen att åtgärda för att få acceptabel 

dricksvattenkvalitet (Nordström, 2005). Åtgärder mot radon består av att vattnet luftas i mellanupplag innan det 

används samt att våtutrymmen i husen förses med en stark frånluftsventilation. Radon kommer ursprungligen 

från granit och pegmatit. Radonet i Stenestad kommer från graniten i Söderåsens urbergshorst (Arnström, 

personlig kommunikation, 2010). 

Problemet med pH är allvarligt på Söderåsen. Det låga pH-värdet orsakar kraftig korrosion och 

kopparutfällningar. För att erhålla tjänligt dricksvatten används pH-höjande steg för vattnet. Behandlingen börjar 

då vattnet tagits in i huset.  

Enligt Arnström har de enklaste behandlingsmetoderna (mot radon och lågt pH, beskrivs ovan) som inte kräver 

underhåll av servicepersonal fungerat mycket bra i Stenestad. 

Yt- och grundvattenresurser i Stenestadsområdet är marginellt påverkat av bakterier och fosfor. (Kosice-

Chrastne området har däremot problem med förhöjda kväve- och fosforhalter i vattendrag). Förutom det 

bakteriella problemet (som utgör en hälsofara) har dessa utsläpp från avlopp inte utgjort ett problem i 

Stenestadsområdet. Kväveutsläpp från enskilda avlopp har inte heller utgjort något större problem.   

Enligt miljöinspektören på Söderåsens miljöförbund uppnår många vattendrag inom området inte god status. 

Därför kommer i framtiden förbundet att ställa krav på att avloppen uppfyller ”hög skyddsnivå” gällande fosfor 

vid utsläpp till vattenområde.  

Under våren 2010 ska ett inventeringsarbete över enskilda avlopp i bland annat Svalövs kommun påbörjas. Detta 

för att få en heltäckande bild över avloppen inom Söderåsens miljöförbunds ”administrativa område”. Under 

inventeringen tros man hitta avloppslösningar bestående av trekammarbrunn med efterföljande infiltration, 

stenkistor, infiltrationsanläggningar, slamavskiljare utan efterföljande rening och slutna tankar. Vissa av dessa 

avloppslösningar förväntas ha bristfällig rening av avloppsvatten (Adolfsson, personlig kommunikation, 2010). 

Enligt dagens reningskrav i Sverige uppfyller exempelvis inte slamavskiljare de krav som ställs på 

avloppsvattenrening. 

  

4.5   Fallstudie 4 - Malmö 

I Malmö är det kommunalförbundet VA SYD (hopslagning av Malmö och Lunds VA verksamheter) som 

ansvarar för den kommunala dricksvattendistributionen och det kommunala avloppssystemet. På grund av 

hopslagningen (av kommunernas vatten- och avloppsfrågor) får dessa frågor en ”egen” politisk representation 

och är oberoende av andra frågor inom kommunen (Bäck, personlig kommunikation, 2010).  

I Skåne och Malmö förekommer återkommande översvämningar på grund av extrema väderhändelser 

(exempelvis kraftig nederbörd). I stadsdelen Augustenborg i Malmö har ett projekt pågått för att hantera 

översvämningsproblematiken i området. Exempelvis har ett öppet dagvattensystem med gröna tak, 

vegetationsklädda rännor, kanaler och dammar anlagts för att samla upp och rena regnvattnet. Dagvattnet renas 

och fördröjs således i området istället för att direkt avledas till recipienten. Sedan 40 år tillbaka har man byggt 

separata dagvattenledningar som går direkt utan rening till recipienten för att minska kvalitetsbelastningarna i 

reningsverken. Det är utjämningen, avdunstningen och sedimenteringen som nu förbättrar kvaliteten på det till 

recipienten utsläppta dagvattnet. Det öppna dagvattensystemet har bland annat bidragit till att 

översvämningsproblemen och belastningen på recipienten minskat samt ökat den biologiska mångfalden 

(Naturvårdsverket 2010: Innovativt dagvattensystem i Malmö,). Projektet finansierades bland annat med stöd 

från Lokala investerings programmet (LIP ) från svenska staten. VA-verket och Malmö kommunala 

bostadsbolag anlade dagvattensystemet. 

Ett öppet dagvattensystem i vissa statsdelar kan eventuellt vara ett alternativ som kan minska 

översvämningsproblematiken i Kosice samt minska belastningen på Hornad. 

 
 Vattenhantering 

Enligt VA SYD uppfyller dricksvattnet som distribueras de kvalitetsmått som krävs för säkert dricksvatten. I de 

enstaka fall då ett prov får resultatet ”tjänligt med anmärkning” beror resultatet oftast inte på dricksvattnet utan 

orsakas oftast av en fastighets VVS-installation eller felhantering av vattenprov (Ek, personlig kommunikation, 

2010).  
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Vattentillgången är god och ledningssystemet är väl utbyggt och underhållet i staden (Mariann Bäck). År 2008 

var ca 99.8 % av Malmös befolkning anslutna till det kommunala dricksvatten- och avloppssystemet. Malmö 

köper ca 85 % av dricksvattnet från Sydvatten, resterande 15 % tas från grundvattenresurser (Ek, personlig 

kommunikation, 2010). 

  

Figur 24. Översiktskarta över Skånes kommuner (karta till vänster och höger). Rödmarkerat område i kartan till 

vänster visar Malmö kommun. Kartorna är inte skalenliga. Källa: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Malmö_Municipality_in_Scania_County.png 

Sydvatten tar råvatten från två huvudvattenkällor; sjöarna Bolmen (Småland) och Vombsjön (Skåne). Ringsjön 

(Skåne) är en reservvattentäkt. Största delen av Malmös dricksvatten kommer från Vombsjön, en mindre mängd 

kommer från Bolmen (Sydvatten, 2010-05-14). 

EU:s ramdirektiv för vatten har inte orsakat större problem och utmaningar för VA SYDs verksamhet. Dock har 

kompletteringar behövt göras, exempelvis har reningsverken byggts ut för att bättre rena bräddvatten.  

Vatten- och avloppsreningsverken i Malmö uppfyller kraven i EU-direktiven.  

Avloppshantering 

Sjölunda reningsverk är det största avloppsreningsverket i Malmö och renar avloppsvatten och dagvatten från ca 

350 000 personer. Det andra reningsverket är Klagshamn. Klagshamns reningsverk tar omhand dagvatten och 

avloppsvatten från ca 60 000 personer. Båda reningsverken har mekaniskt, biologiskt och kemiskt reningssteg 

med krav på rening av BOD, fosfor och kväve.  

För Sjölunda reningsverk gäller utsläppskravet att totalkvävehalten skall understiga 10 mg/l (minst 70 % 

reduktion). För Klagshamn får utsläppet av kväve maximalt uppgå till 12 mg/l (beräknat som årsmedelvärde).  

För VA SYD har skärpta utsläppskrav inneburit att kompletteringsåtgärder behövt vidtas för att uppfylla kraven. 

Bland annat har en reningsanläggning för bräddvatten byggts. Utbyggnaden kostade ca 80 miljoner kr. Politiker 

har inte ifrågasatt sig denna åtgärd, vilket troligen kan tolkas som att politikerna har en hög ambitionsnivå för att 

uppfylla ställda miljökrav (Bäck, personlig kommunikation, 2010).  

Det renade avloppsvattnet släpps från avloppsreningsverken i Malmö ut till Öresund. 

Problem i avloppsvattenhantering förekommer i samband med höga flöden. Det är främst hanteringen av stora 

vattenvolymer som orsakar problem. Vid stora flöden uppstår problem vid reningsverken. En parallell 

reningsanläggning har därför installerats vid Sjölunda reningsverk för att ta hand om stora flöden då de uppstår 

(Gruvberger, personlig kommunikation, 2010).  

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Malm%C3%B6_Municipality_in_Scania_County.png
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5.   Diskussion 
 

Jag har funnit att det som utretts i uppsatsen verifierar problemställningen, det vill säga att det förekommer 

problem med vatten- och avloppshanteringen inom Slovakien. Problem förekommer även i Sverige, dock är 

problemen inte lika omfattande som för Slovakiens del. I Sverige förekommer exempelvis problem med 

dricksvattenkvaliteten i enskilda brunnar och problem med enskilda avlopp, framförallt i omvandlingsområden. 

Problemet liknar Slovakiens problem med enskilda avlopp i tät liggande byar. Sverige har fortfarande inte löst 

problemen med bristfälliga enskilda avlopp. Generellt är det inte myndigheternas ekonomiska resurser som utgör 

ett problem i Sverige, snarare är det kommunernas långsamma inventeringsarbeten och utdelning av 

förelägganden samt fastighetsägarnas attityder till förändringar som är problemet. I omvandlingsområden kan 

fastighetsägare tycka att det inte behövs förändrade enskilda avlopp, varför ändra något som fungerar bra? Ibland 

förstår fastighetsägare inte att den befintliga enskilda avloppsanläggningen i fritidshuset inte är dimensionerad 

och anpassad för rening av det avloppsvatten som genereras under permanentboende. 

I Slovakien förekommer problem med säkert dricksvatten i många enskilda vattentäkter, framförallt inom östra 

Slovakien. Generellt förekommer inga problem med vattenkvaliteten inom den kommunala 

dricksvattenförsörjningen. Enligt fig 27, 31, 32 och 33 i bilagan utgör föroreningar dock ett hot mot många 

vattenresurser i Slovakien. COD-, fosfor- och kväveföroreningar kan minskas med lämplig avloppsvattenrening. 

En minskning av BOD- och fosforföroreningar, och till viss del även kväveföroreningar, i slovakiska flodvatten 

har skett sedan 1990-talet. Troligen har detta skett på grund av förbättrad avloppsvattenrening inom större 

samhällen i Slovakien (Vody Plan Slovenska, 2009).  

För att ytterligare minska fosforutsläppen från avloppsvatten skulle Slovakien vinna på att påskynda ett förbud 

mot tvätt- och rengöringsmedel med fosfater (Nyström et al, 2006).  

Ett arbete med att öka täckningen av dricksvattensystemet pågår i Slovakien. Idag har ofta mindre samhällen 

nära större tätorter kommunal dricksvattenförsörjning, dock behöver ledningssystemet ytterligare byggas ut så att 

fler hushåll inom regionen får tillgång till säkert dricksvatten. Investeringar i förbättrad vattenkvalitet och sanitet 

leder i allmänhet till bättre folkhälsa och ekonomisk utveckling på grund av att vattenrelaterade sjukdomar 

minskar och därmed minskar även antalet sjukdagar (Gray, 2008).  

Enligt avloppsdirektivet måste alla samhällen med över 2000 invånare ha ett kommunalt avloppssystem med 

lämplig avloppsvattenrening. I många samhällen förekommer någon form av mekanisk rening, dock saknas ofta 

fortsatta reningssteg som exempelvis biologisk rening. Enligt direktivet ska reningsprocesserna innehålla 

biologisk rening som ett lägsta reningssteg, därför måste nu en mängd avloppssystem och avloppsreningsverk 

byggas eller uppgraderas i Slovakien. Detta har medfört omfattande ekonomiska och tekniska problem för 

Slovakien, eftersom resurserna inte alltid finns. Ekonomisk, och teknologisk hjälp från EU är nödvändigt för att 

landet ska klara målen (Kluvankova-Oravska, 2003). 

 Trots detta omfattande arbete kommer fortfarande många små samhällen kring större tätorter inte i dagsläget att 

anslutas till ett kommunalt avloppssystem. Avloppsfrågan inom dessa små samhällen måste lösas individuellt 

eller samfälligt. Slovakien arbetar med att finna goda lösningar (tekniska, ekonomiska och socialt accepterade 

lösningar) på problemet kring enskilda avlopp, men har ännu inte funnit någon innovativ lösning (Hlavinek et al, 

2006).  

Idag är slutna tankar och minireningsverk de vanligaste enskilda avloppslösningarna i Slovakien. 

Minireningsverk har under de senaste åren blivit populära i Slovakien (Ivanko, 2010). Denna avloppslösning är 

bra men inte problemfri. Rätt hanterade har minireningsverken i allmänhet god reningsförmåga på patogener och 

näringsämnen. Minireningsverk som hanteras fel kan dock orsaka föroreningar, i sämsta fall kan de vara sämre 

än direktutsläpp av avloppsvatten (Nordström, personlig kommunikation, 2010). Därför krävs det att 

fastighetsägaren har god kunskap om minireningsverkets teknik för att det ska fungera optimalt. Får fastigheten 

ny ägare som har dålig kunskap om tekniken kan därför problem uppstå. För god avloppsvattenrening i 

minireningsverk krävs daglig tillförsel av avloppsvatten till anläggningen, annars börjar mikroorganismerna i 

reningsprocesserna dö. När sedan avloppsvatten strömmar till sker ingen bakteriell nedbrytning förrän efter flera 

dagar, reningen blir då eftersatt. Detta innebär att någon ständigt måste vara boende i huset. Detta är akilleshälen 

i dessa anläggningar (Nordström, personlig kommunikation, 2010., Hlavinek et al, 2009). En annan nackdel med 

minireningsverk är att de kräver ständig tillsyn och kontroll för att fungera optimalt. För vissa typer av 

minireningsverk är det viktigt att känna till mängden fosfor som släpps ut till minireningsverket för att rätt kunna 

dosera mängden fällningskemikalie som behövs i reningsprocessen för fosfor. Mängden fosfor är dock svår att 
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mäta (Nordström, personlig kommunikation, 2010). En annan nackdel är den stora investeringskostnad som 

minireningsverken har.  

Enligt min egen analys (grundad på den litteratur, rapporter, intervjuer etc som uppsatsen bygger på) och med 

tanke på mindre samhällens begränsade sociala- och kommunala ekonomiska resurser, minireningsverken krav 

på daglig tillförsel av avloppsvatten/näringsämnen samt teknikkunskapen hos fastighetsägaren om 

avloppslösningen är inte alltid enskilda minireningsverk lämpliga. Ett bättre alternativ kan vara samfälliga 

minireningsverk som några hushåll ansluts till. Då kan kostnaden för uppförande och drift delas. På grund av att 

flera hushåll ansluts till det samfälliga minireningsverket kan även daglig avloppsvattentillförsel till 

anläggningen säkerställas. Då kan reningen fungera kontinuerligt (då man antar att det blir tillräcklig kontinuitet 

i tillförseln av avloppsvatten). Som ett sista reningssteg, för att ytterligare minska näringsämnen, kan det 

utgående renade avloppsvattnet ledas till en våtmark eller ett dammsystem. Därmed kan belastningen minska på 

den större recipient som slutligen mottar spillvattnet. Ett samfälligt minireningsverk kan skötas gemensamt (då 

har förhoppningsvis någon kunskap om tekniken ifall någon eller några fastigheter får nya ägare) eller så kan en 

fackmässig tjänsteman (kostnaden kan delas på hushåll som är anslutna till anläggningen) anställas för drift och 

underhåll av anläggningen.  

Den andra enskilda avloppslösningen som tillämpas i Slovakien är sluten tank. Till den slutna tanken leds 

antingen svartvatten eller allt avloppsvatten. I fall där endast svartvatten leds till tanken släpps gråvattnet ut i en 

närliggande recipient (Bodik, personlig kommunikation, 2010). Direktutsläpp av orenat gråvatten till ett 

vattendrag är ofta inte lämpligt eftersom gråvattnet vanligen innehåller relativt stora mängder fosfor och 

bakterier (Nordström, 2009). 

Enligt min analys och med tanke på ramdirektivets kvalitetsmål, Slovakiens relativt stora problem med höga 

fosforhalter i ytvatten och befolkningsmönstret (vanligt med många små tätt liggande bosättningar) bör utsläpp 

av orenat gråvatten noggrant ses över. Bakterier kan utgöra en hälsofara och fosfor kan orsaka 

övergödningsproblem. Den sammanlagda effekten av små samhällens gråvattenutsläpp kan utgöra ett hot mot 

den nationella kemiska och biologiska kvaliteten i vattendrag. Föroreningarna kan även transporteras över 

landsgränsen och orsaka övergödningsproblem i grannländers vattendrag (exempelvis Ungern etc).   

Enligt min analys av litteratur etc kan sluten tank vara ett bra alternativ förutsatt att tanken är tät och att tömning 

sker med pumpbil och att avloppsvattnet sedan töms och renas i ett kommunalt avloppsreningsverk med lämplig 

avloppsvattenrening. Nackdelen är att allt avloppsvatten från hushållet generellt leds till tanken vilket medför att 

tanken snabbt fylls och måste tömmas (ca var tredje månad beroende på tankens storlek och mängden 

avloppsvatten som genereras). Tömning med pumpbil medför kostnader och transporterna belastar miljön i form 

av bland annat koldioxidutsläpp. Fördelen med en sluten tank är att ingen större kunskap om tekniken behövs 

hos fastighetsägaren, tekniken fungerar trots uppehåll i avloppsvattentillförsel samt har god avloppsvattenrening 

(förutsatt att tanken är tät, inget avloppsvatten töms ut i ett närliggande dike och att pumpbilen tömmer 

avloppsvattnet i ett reningsverk med lämplig avloppsvattenrening). En sluten tank är generellt dåligt 

kretsloppsanpassad bland annat eftersom man vid källan inte kan separera olika toalettfraktioner och återföra 

dem till exempelvis jordbruket samt för att transporter av avloppsvatten till reningsverk krävs. 

 En teori (baserat på analys av den information jag fått via intervjuer och rapporter) om varför minireningsverk 

på senare tid förespråkats i Slovakien kan vara att avloppshanteringssektorn vill minska mängden avloppsvatten 

från slutna tankar som töms i avloppsreningsverk, eftersom avloppsvatten (från slutna tankar) påfrestar de 

kommunala reningsverk. Med tanke på detta och de omfattande kostnader för byggnad och uppgradering av 

avloppsreningsverk som avloppsdirektivet medför vill man troligen minska tillförseln av avloppsvatten från 

enskilda avlopp och ser därför minireningsverken som en bra lösning. Dock bör man se upp eftersom fel 

hantering av tekniken kan orsaka större föroreningsproblem än direktutsläpp av avloppsvatten. 

Problemet kring enskilda avlopp kvarstår i Sverige. Fortfarande finns ingen exceptionell lösning på frågan. 

Standardlösningarna (slambrunn med efterföljande infiltrationsanläggning eller markbädd) för enskilda avlopp 

togs fram för flera decennier sedan. Slambrunn med infiltrationsanläggning eller markbädd har oftast god 

reningsförmåga. Dessa avloppslösningar kräver dock vissa förutsättningar för att fungera optimalt. Exempelvis 

får grundvattennivån inte nå infiltrationsanläggningen, jordarten får inte vara för tät etc (Naturvårdsverket, 2008 

a). Fördelen med standardlösningarna är att de generellt tål variationer i avloppsvattenflöden, kräver relativt lite 

kunskap om tekniken hos fastighetsägaren samt att deras investeringskostnad är relativt liten. 

Infiltrationsanläggningen/markbädden kräver dessutom mycket lite tillsyn för att fungera optimalt i jämförelse 

med minireningsverken. Nackdelen med infiltrationsanläggningen/markbädden är att reningsgraden blir eftersatt 

med tiden (Naturvårdsverket, 2008 a) samt att anläggningarna kräver viss markyta, till skillnad från rätt skötta 

minireningsverk. Nackdelen med infiltration, jämfört med markbädd och minireningsverk, är att det är svårt att 
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mäta kvaliteten på det renade avloppsvattnet som släpps ut i marken efter infiltrationsanläggningen. 

Standardlösningarna (infiltration och markbädd) kräver visst klimat (inte för kallt) för att de biologiska 

processerna ska fungera optimalt (Naturvårdsverket, 2008 a). För effektiv fosforrening krävs även vissa 

kompletteringsåtgärder. Generellt har dock infiltration och markbädd mycket säkrare avloppsvattenrening än 

minireningsverk (Nordström, personlig kommunikation, 2010).  

 

Slambrunn med efterföljande infiltrationsanläggning eller markbädd är standardlösningen för enskilda 

avloppslösningar i Sverige, varför infiltrationsanläggningar och markbäddar inte förespråkas i Slovakien beror 

troligen på att förutsättningarna inte är de rätta (ofta har jordarna högt innehåll av lera).  

Förutom minireningsverk, sluten tank och slambrunn med efterföljande infiltration eller markbädd finns andra 

avloppslösningar att tillgå. Valet av avloppslösning avgörs dock av de lokala förhållandena och de nationella och 

internationella reningskraven samt recipientens känslighet (Nordström, 2009). I allmänhet önskar fastighetsägare 

lättskötta avloppsanläggningar som inte har dyra uppförnings- och underhållskostnader. Ur detta avseende är 

enskilda minireningsverk inte att föredra, infiltration och markbädd är då bättre alternativ, ofta är reningen även 

mer tillförlitlig hos infiltrationsanläggningar och markbäddar än hos minireningsverken. Sluten tank kan även 

vara ett bättre alternativ än minireningsverk (med tanke på uppförandekostnad, tillsynskrav och kunskapsnivå 

om tekniken). Dock uppfattar många fastighetsägare tömningen med pumpbil som ett problem eftersom tömning 

ofta behöver göras och ständigt medför kostnader.  

Utsläpp från enskilda avloppsanläggningar har i allmänhet inte lika omfattande miljöpåverkan som utsläpp från 

jordbruk och städers kommunala avloppsreningsverk har. Dock är det viktigt att inte ignorera enskilda 

avloppsanläggningar eftersom bristfällig rening i dessa små anläggningar faktiskt kan ha negativ miljöpåverkan 

(framförallt i känsliga eller små vattendrag).  Exempelvis är fosforutsläppen från enskilda avloppsanläggningar (i 

Sverige) lika stora som fosforutsläppen i det behandlade utgående avloppsvattnet från kommunala 

avloppsreningsverk (Nordström, 2009). Förekommer ett stort antal enskilda avlopp med bristfällig behandling av 

avloppsvattnet inom ett område och där samtliga avloppsutsläpp leder till en känslig recipient kan dessa 

punktutsläpp påverka miljön och vattenkvaliteten mycket negativt. Problemet med bristfälliga enskilda 

avloppsanläggningar hör således till ramdirektivet för vatten och förväntas hanteras av varje medlemsland. Dock 

anger direktivet inga åtgärder/krav i denna sakfråga. Här kan problem med att nå målen uppstå om inte nationell 

lagstiftning, kunskap och kännedom om problemets betydelse, ekonomiska medel eller myndighetskapacitet 

finns att tillgå för att lösa problemet med bristfälliga enskilda avloppsanläggningar! 

 

Problem är således förenade med Avloppsdirektivet eftersom direktivet inte tar nämndvärd hänsyn till det 

varierande demografiska fördelningsmönstret som råder inom EU med många små och tätt liggande samhällen.  

På grund av Slovakiens omfattande arbete med att vidta åtgärder för att lyckas nå målet i avloppsvattendirektivet 

och ramdirektivet för vatten prioriteras frågan om enskilda avlopp inte av politiker i dagsläget (Bodik, personlig 

kommunikation, 2010). Detta tillsammans med knappa ekonomiska resurser försvårar arbetet med att förbättra 

enskilda avlopp på landsbygden. Att i dagsläget inte prioritera inventering över enskilda avloppsanläggningar 

kan dock negativt påverka Slovakiens arbete med att förbättra vattenkvaliteten och den ekologiska statusen inom 

alla nationella vatten. 

För små samhällen utan kommunalt avloppssystem och som inte berörs av avloppsvattendirektivet är det därför 

viktigt att se över att samhällets enskilda avloppslösningar samt att avloppslösningarna har kvalitativ rening samt 

uppfyller de nationella och specifika lokala reningskraven på avloppsvatten som bygger på EU-kraven. 

Enligt min analys är rätt avloppshantering, det vill säga enskilda eller samfälliga avlopp med kvalitativ 

avloppsvattenrening är viktiga i arbetet med att nå målen i ramdirektivet för vatten och tillhörande dotterdirektiv. 

I vissa fall är ekonomin ett stort problem. Bidragsfördelningen (från EU:s olika struktur- och utvecklingsfonder) 

för tillbyggnad/uppgradering av reningsverk kan bli orättvis eftersom de främst ges till större tätorters 

reningsverk. Bidrag ges i allmänhet inte till uppförande eller uppgradering av bristfälliga enskilda och/eller små 

avloppsanläggningar i mindre samhällen. I Chrastnes fall har inte kommunen medel för att finansiera sin del av 

uppförandet av samfälliga avloppslösningar, bidrag till kommunen för detta ändamål skulle mycket troligt 

förbättra statusen i de lokala vattendragen kring Chrastne. 

Idag finns bra, men inga exceptionella, enskilda avloppslösningar att tillgå. Viktigt att beakta både för 

fastighetsägare och politiker är att det är svårt att garantera en fungerande och effektiv rening av avloppsvatten 

under en längre tid i de flesta enskilda avloppsanläggningar som finns att tillgå idag, både i Slovakien och 

Sverige. Bara för att en avloppsanläggning är godkänd av kommunen samt har erhållit certifikat innebär detta 

inte att anläggningen för all framtid kommer att fungera optimalt. Regelbundna kontroller och inventeringar med 
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förelägganden är därför viktiga att utföra, både för kommuner och fastighetsägare. Dock är det svårt från 

myndigheternas sida i Slovakien, främst på grund av bristande kapacitet och ekonomiska medel, att kontrollera 

att hushåll utanför det kommunala avloppssystemet har avlopp med god avloppsvattenrening. Om inte 

föreläggande ges, tenderar fastighetsägare i allmänhet att inte lägga medel på att förbättra avloppsvattenrening, 

antingen på grund av okunskap om att reningsgraden med tiden avtar eller på grund av att man inte prioriterar att 

investera pengar i reningsanläggningen. För att förbättra statusen på alla vatten inom Slovakien och Sverige är 

det förutom inventeringsarbeten viktigt att på lokal nivå, till fastighetsägare och allmänhet, ge information om de 

hälso- och miljöproblemen som bristfälliga avlopp kan ge upphov till. Okunskap (hos fastighetsägare och 

lokalbefolkning) om bristfälliga enskilda avloppsanläggningars effekt på lokala vattenresurser och vattenmiljöer 

gör att fastighetsägare ofta slarvar med avloppsanläggningarnas utformning och/eller underhåll för att spara 

pengar. Juridiska krav samt kunskap om att exempelvis en avloppsanläggning (som läcker eller inte har 

tillräckligt säkerhetsavstånd) kan kontaminera en dricksvattenbrunn, bidrar generellt till att fastighetsägaren är 

villig att rätt hantera, övervaka och underhålla sin avloppsanläggning.  

Enligt min egen analys har avloppsvattendirektivet för större orter med mer än 2000 invånare inte inneburit 

något större ekonomiska eller tekniska problem för Sverige (jämfört med Slovakien).  När 

avloppsvattendirektivet implementerades i Sverige fanns i allmänhet redan avloppsreningsverk med lämplig 

avloppsvattenrening och det kommunala dricksvatten- och avloppssystemet var utbrett. Flertalet av Sveriges 

reningsverk har förutom biologisk rening även efterföljande avancerade reningssteg. Dock bör nämnas att brister 

förekommer i exempelvis reningssteg för kvävereduktion hos ett fåtal reningsverk i Sverige enligt EU:s 

uppfattning, medan Sverige redovisar att kväve i ytvattnet reduceras av andra naturliga processer innan vattnet 

når havet. 

EU:s samordnade åtgärder för vattenskydd (vattendirektivet och dotterdirektiven) bidrar till att vattenkvaliteten 

på sikt kommer att förbättras inom Slovakien och Europa. Direktiven harmoniserar bland annat 

policyutvecklingen inom vattensektorn och vattenresursförvaltningen samt anger gränsvärden för olika 

parametrar (Ramdirektivet för vatten 2000/60/EC).  

Direktivet och dess dotterdirektiv bör minska utsläppen av föroreningar samt göra vattenförvaltningen och 

vattenanvändningen mer hållbar. Implementeringen av ramdirektivet har rättslig inverkan på alla typer av 

utsläppskällor oavsett storlek, därmed berörs även enskilda avloppsanläggningar trots att de inte berörs av 

avloppsvattendirektivets utsläppsgränser. Detta är viktigt att beakta i den nationella politiska vattenplaneringen. 

Åtgärder mot bristfälliga enskilda avlopp är även viktiga i arbetet mot att uppfylla de lagliga kraven i EU:s 

ramdirektiv för vatten (som kräver god kvalitet och ekologisk status på alla vatten inom ett medlemsland).  

Att länder själva ska definiera känsliga områden och utsläppsgränser inom dessa kan eventuellt vara olämpligt 

eftersom länder då eventuellt inte sätter tillräckligt höga utsläppsgränser för olika parametrar från olika 

miljöfarliga verksamheter (inklusive enskilda avlopp). Detta kan senare leda till problem när landet/en region 

inser att kraven inte varit tillräckliga för att nå målen i ramdirektivet för vatten. Fördelen med denna strategi är 

dock att EU inte inkräktar på en stats suveränitet genom att tillämpa denna strategi. Andra fördelar är att en stat 

förhoppningsvis bättre än EU känner till vilka områden som är känsliga (på grund av nationell 

säkerhet/suveränitet vill inte alltid länder utge fullständig data över områden som är känsliga). 

Förutom lagstiftning och en harmoniserad vattenförvaltning och avloppshantering (i alla samhällen med eller 

utan kommunalt avloppssystem) behöver troligen även beteenden hos vattenanvändare förändras för att länderna 

i framtiden ska lyckas tillgodose en ökad efterfrågan på kvalitativt dricksvatten till en växande befolkning, 

säkerställa god vattenkvalitet på alla vatten samt tillgodose de akvatiska ekosystems vattenbehov och 

vattenkvalitet.   

Återanvändning av renat avloppsvatten, effektivisering av vattenanvändningen (vattenbesparande teknik etc) och 

hållbar förvaltning och användning av vattenresurser är även viktiga komponenter i arbetet. Tekniköverföring 

och kunskapsutbyten är även viktiga delar i arbetet. EU:s fonder kommer även att utgöra en viktig del. 

Ekonomiska- och teknologiska bidrag är förutsättningar för att åstadkomma förbättringar inom exempelvis 

avloppsvattenrening och utbyggnad av vattenförsörjningssystem i Slovakien. 

Återanvändning av avloppsvatten kan minska konkurrensen mellan vattenanvändare samt fungera som 

vattenskydd. Exempelvis kan renat avloppsvatten ledas till grundvatten som är stressade (där överuttag av 

grundvatten sker) för att återställa den naturliga nivån på grundvattenytan (Hlavinek et al, 2006., Hlavinek et al 

2009). Att låta avloppsvatten infiltrera till grundvattnet minskar även belastningen på recipienter, förutsatt att det 

utförs på rätt sätt. Dock utgör vissa gränsvärden och riktlinjer i ramdirektivet för vatten och dess dotterdirektiv 

hinder mot att återanvända avloppsvatten (Hlavinek et al, 2006., Hlavinek et al 2009). Hälsorisker är även 
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förenade med att återföra avloppsvatten till grundvatten (som används till dricksvatten). Slovakien skulle 

troligen vinna på att återanvända avloppsvatten. Dels eftersom vissa grundvatten är utsatta för stress 

(flodslättsområden kring Donau) och dels eftersom stora delar av Slovakiens ytvatten är förorenade av organiska 

föroreningar, orsakade av direktutsläpp eller bristfällig renat avloppsvatten från enskilda och storskaliga 

avloppsanläggningar. Dessvärre beaktas inte återanvändning av avloppsvatten nämnvärt i den nya 

avloppshanteringsapproachen i Slovakien idag (Hlavinek et al, 2006., Hlavinek et al 2009). 

Källkritik 

Vissa referenser som uppsatsen baseras på är äldre än 10 år viket troligen innebär att förändringar skett efter att 

referensen tryckts.  

Boken som Bodik et al (2007) skrivit är troligen inte fullständigt objektiv eftersom författare till vissa avsnitt i 

boken skrivits av personer som säljer viss avloppsreningsteknik. 

 

6.   Slutsats 

 

- Utvecklingsgraden på vatteninfrastrukturen skiljer sig mellan länderna. 

- Ramdirektivet för vatten och avloppsvattendirektivet innebär olika investerings- och resursbehov för länderna 

för att harmonisera vatten- och avloppshanteringen. Slovakien behöver ekonomiska- och tekniska resurser från 

EU för att klara kraven i EU-direktiven. Sverige är inte lika beroende av ekonomisk- och teknisk hjälp från EU. 

Bidrag från EU-fonder är en förutsättning för att Slovakien ska kunna uppfylla kraven som ställs i 

avloppsvattendirektivet och ramdirektivet för vatten. 

- De politiska prioriteringarna i avloppsfrågan skiljer sig mellan Slovakien och Sverige, framförallt vad gäller 

åtgärder på landsbygden. Inventeringsarbeten över enskilda avlopp på landsbygden prioriteras inte idag i 

Slovakien. I Sverige bedrivs inventeringsarbeten över enskilda avlopp, dock är arbetena och utdelningen av 

förelägganden långsamma. 

 - De ekonomiska förutsättningarna för att åstadkomma inventeringsarbeten och förbättringar skiljer sig mellan 

länderna. I Slovakien behövs bland annat ytterligare resurser för att kunna utöva en kvalitativ tillsyn och 

inventeringsarbeten över enskilda avlopp på landsbygden. 

- Inom små samhällen är ofta samfälliga minireningsverk (som flera hushåll delar på) bättre alternativ än 

enskilda minireningsverk (där varje hushåll har ett eget minireningsverk).  

- Enskilda små samhällen har idag ingen möjlighet att ansöka om medel från EU:s strukturfonder för uppförning 

eller förbättring av samfällig avloppsvattenrening. I framtiden bör dock även små samhällen få möjlighet att 

ansöka om medel från EU. Framförallt är detta viktigt för Slovakien eftersom landets små samhällen ofta har 

begränsade socioekonomiska och kommunala ekonomiska resurser. Begränsade ekonomiska resurser inom små 

samhällen innebär idag att en samfällig avloppsvattenrening (som skulle gynna den lokala och regionala miljön) 

är svår att åstadkomma.   

- Reduceringskraven på fosfor och kväve i avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar skiljer sig åt mellan 

länderna. Sverige har i allmänhet högre reningskrav än Slovakien. 

- Många länder har infört förbud mot fosfater i rengörings- och tvättmedel, varav Sverige är ett av dessa länder. 

Slovakien skulle troligen, mer än Sverige, vinna på att införa ett förbud mot fosfater i rengörings- och 

tvättmedel. Detta på grund av att många kommunala avloppsreningsverk i Slovakien saknar effektiv 

fosforrening. Enskilda avloppsanläggningar står även för stora fosforutsläpp (Nyström et al, 2006). 

- För ett effektivt vattenskyddsarbete bör fokus främst läggas på att begränsa utsläppen från jordbruksmarker, 

avloppsvatten från större tätorters och industriers avloppsreningsverk, eftersom dessa utsläpp utgör de största 

problemen och hoten mot vattenresurserna inom EU. Efter åtgärder mot jordbruket och större 

avloppsanläggningar bör avloppsvatten från små och enskilda avloppsanläggningar prioriteras eftersom dessa 

tillsammans negativt kan påverka de lokala och regionala vattendragen.  
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- EU-direktiven kommer troligen att leda till minskade utsläpp av kväve, fosfor och BOD från jordbruket och 

framförallt från stora avloppsreningsverk. Dock bör man betänka den sammanlagda effekten av enskilda avlopp 

på landsbygden. Idag finns inga specifika EU-regler angående enskilda avlopp. I framtiden kan en bra åtgärd 

vara att även reglera enskilda avlopp genom särskilda EU-direktiv.  

- Idag finns inga krav på att myndigheter ska kontrollera vattenkvaliteten i privata brunnar. I framtiden borde 

man eventuellt införa regelbundna kontroller över olika ämnen även i privata brunnar för att övervaka 

grundvattenkvaliteten och säkerställa god dricksvattenkvalitet för dem som inte har tillgång till kommunalt 

vatten (Nordström, 2006). 
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Figur 26. Vattenkvalitet i större vattendrag mellan åren 2005-2006. Klassificering för vattenkvalitet 

(syreförbrukning/BOD) I – mycket rent vatten (ljusblå), II. – rent vatten (mörk blå), III. – förorenat vatten 

(grön), IV. – måttligt förorenat vatten (gul), V. – mycket förorenat vatten (röd). Källa: Mininstry of Environment 

of the Slovak Republic. 2006 
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Figur 27. Samhällen med och utan kommunal vattenförsörjning. Samhällen med 1500-2000 invånare med 

kommunal vattenförsörjning (ljusblå) och samhällen över 2000 invånare med kommunal vattenförsörjning 

(mörkblå). Samhällen med 1500-2000 invånare utan kommunal vattenförsörjning (ljusröd). Samhällen över 2000 

invånare utan kommunal vattenförsörjning (mörkröd) Källa: Slovak Water Management Enterprise 2010. 
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Figur 28. Samhällen med eller utan kommunalt avloppssystem  och avloppsreningsverk. Samhällen med 1500-

2000 invånare med kommunalt avloppssystem och avloppsreningsverk ( liten mörkgul punkt). Samhälle med 

1500-2000 invånare med kommunalt avloppssystem utan kommunalt avloppsreningsverk (liten ljusgul punkt). 

Samhälle med 1500-2000 invånare utan kommunalt avloppsysstem, (liten rosa punkt).  Samhällen över 2000 

invånare med kommunalt avloppssystem och avloppsreningsverk ( stor mörkröd punkt) . Samhälle över 2000 

invånare med kommunalt avloppssystem  utan kommunalt avloppsreningsverk (stor gul punkt). Samhälle över 

2000 invånare utan kommunalt avloppsysstem, med enskild eller samfällig avloppsrening (stor ljusröd punkt). ). 

Samhälle över 2000 invånare utan kommunalt avloppsysstem och avloppsvattenrening (stor blå punkt). Källa: 

Slovak Water Management Enterprise. 
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Figur 29. Andel av befolkningen som försörjs med kommunalt vatten. Källa: Slovak Water Management 

Enterprise. 
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Figur 30. Andel av befolkningen som är ansluten till ett kommunalt avloppssystem och avloppsreningsverk. 

Källa: Slovak Water management Enterprise. 
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Figur 31. Vattenkvalitet, förekomst av Cd föroreningar, enligt STN 75 7111. Mycket liten förekomst (ljusblå). 

Liten förekomst (blå), måttlig förekomst (grön), hög förekomst (gul) mycket hög (röd). Källa: Slovak Water 

Management Enterprise. 
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Figur 32. Risk för kontaminering av vattenresurser. Mycket låg (ljusblå), låg (blå), måttlig (grön) hög (gul), 

mycket hög (röd). Källa: Slovak Water Management Enterprise. 
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Figur 33. Föroreningsgrad i ytvatten och föroreningskällor (exempelvis VK Kosice= Kosices kommunala 

avloppsreningsverk) åren 1999-2000. Förorenat ytvatten (grön linje). Måttligt förorenat ytvatten (gul linje). 

Mycket förorenat ytvatten (röd linje). Källa: Slovak Water Management Enterprise. 
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Figur 34. Användbara grundvattenvolymer per km
2
. Källa: Slovak Water Management Enterprise. 

 



 Skillnader i vatten- och avloppshantering inom EU  

87 
 

 Figur 35. Vatten resurser (för kommunal dricksvattenförsörjning) i Slovakien. Fyrkant = ytvatten.  Punkt = 

vattenkällor, grundvatten som penetrerar markytan (förekommer ofta i bergområden). Stjärna = 

grundvattenupptag via borrad brunn, Kon= vattenmagasin som fylls med ytvatten. Källa: Slovak Water 

Management Enterprise. 
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