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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att utvärdera och granska den första tidsperioden av det 

unika projektet Enskilda avlopp i kretslopp samt åtgärder som genomförts inom jordbruket för 

minskad näringsbelastning i Stavbofjärden tillrinningsområde i Södertälje kommun. 

Utmaningar med projektet redovisas också för att undersöka möjligheten för andra kommuner 

att ta efter initiativet. För att uppnå syftet har litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer 

genomförts. Arbetet är en fallstudie av utvärderande karaktär och har genomförts i 

Stavbofjärdens tillrinningsområde.  

 

Problemen med övergödning är stora i Stavbofjärdens tillrinningsområde och idag arbetar 

man aktivt för att minska näringsbelastningen. Sedan tre år tillbaka pågår projektet Enskilda 

avlopp i kretslopp för att försöka minska övergödningsproblematiken och möjliggöra 

återföring av näringsämnen till åkermark. Att avlopp kretsloppsanpassas innebär att 

klosettvatten samlas i en sluten tank skilt från bad, disk och tvättvatten (BDT- vatten). 

Därefter behandlas fraktionen för att göra den fri från smittämnen, bearbetad näring sprids 

slutligen på åkermark. I anslutning till detta har aktörer inom jordbruket arbetat med att 

försöka sluta kretsloppet och minska näringsutsläppen till Stavbofjärden. Flertalet åtgärder har 

genomförts under projektets första fas, bland annat har en kretsloppspolicy antagits, en lokal 

behandlingsanläggning har byggts och näringsämnen har börjat återföras till åkermark. 

Tydliga strukturella förändringar har skett under de första åren av projektet, framförallt har 

samarbetet mellan olika aktörer i tillrinningsområdet stärkts. Förutsättningarna för att nå en 

förbättrad vattenkvalitet i Stavbofjärden förbättras i och med genomförda och planerade 

åtgärder. Däremot uppstår en rad utmaningar i och med att avloppsfraktioner sprids på 

åkermark. Intervjuer och litteraturstudier har visat att användning av slam från reningsverk på 

åkermark inte är en helt okontroversiell fråga, mestadels på grund av en oro för eventuella 

effekter av de hormoner och läkemedel som kan förekomma i fraktionerna. Andra utmaningar 

är att byte av avloppssystem innebär en hög investeringskostnad och att människor ofta 

känner sig otrygga vid stora förändringar. Alla deltagande aktörer i projektet hänvisar till det 

faktum att människans avfall måste hamna någonstans och att det är betydligt bättre att lägga 

avfallet på jorden än att det läcker ut i vattnet eftersom det finns betydligt fler nedbrytande 

bakterier i jorden än i vatten. 

Nyckelord: övergödning, näringsämnen, enskilda avlopp, kretslopp



 
 

Abstract 

 

The purpose of this study was to evaluate and examine the first period of the unique project 

Enskilda avlopp i kretslopp and actions implemented in the agriculture sector to reduce 

nutrient loading in Stavbofjärden. The idea was to provide an overall assessment of the 

current situation and discuss the possible future effects of the work. Challenges of the project 

are also discussed to examine the possibility for other communities to follow the initiative. To 

achieve the purpose, a study of literature and semi-structured interviews were conducted. The 

work is a case study of the evaluative nature and has been implemented in Stavbofjärdens 

catchment area.   

 

Today several actors in Södertälje kommun are working actively to reduce nutrient loading in 

Stavbofjärdens catchment area. For the past three years, the project has been carried out in 

order to reduce eutrophication and enable recycling of nutrients to cropland. Within the 

project framework toilet water is collected in a closed tank separate from the bath, sink and 

wash water, the fraction is then processed in a facility and spread on farmland. In connection 

with this, the agriculture sector tries to close the cycle and reduce nutrient discharges to 

Stavbofjärden. Several measures have been implemented during the project's first phase, a 

recycling policy has been adopted, a local treatment facility has been built and nutrients have 

begun return to arable land. Distinct structural changes have occurred in the first years of the 

project, in particular, cooperation between different actors in the catchment area strengthened. 

The prospects for achieving improved water quality in Stavbofjärden increasing with the 

implemented and planned measures. The project also raises a number of challenges. 

Interviews and literature studies have shown that the use of sludge on farmland is not an 

entirely uncontroversial issue, mostly because of a concern about the possible effects of 

hormones and medicine which may occur in factions. Other challenges are that the 

replacement of sewer means a high investment cost and that people feel insecure when major 

changes happens. All actors involved in the project refers to the fact that human waste has to 

end up somewhere, and that it is much better to put the waste on soil than it leaks out in the 

water because there are far more degrading bacteria in the soil than in water.  

Keywords: eutrophication, nutrients, private sewage systems, recycling 
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1. Inledning  

 

Algblomning, grumligt vatten och igenvuxna vikar är något människor i Sverige har fått vänja 

sig vid. Övergödning har under en lägre tid varit ett av Sveriges stora miljöproblem 

(Naturvårdsverket 2009, Så mår havet). Samtidigt är rent vatten avgörande för människans 

överlevnad och en betydelsefull del av ekosystem och natur. I Södertälje kommun arbetar 

idag aktörer på olika nivåer med att minska näringsläckaget från betydande utsläppskällor 

genom det unika pilotprojektet Enskilda avlopp i kretslopp och åtgärder inom 

jordbrukssektorn. Erfarenheter från detta projekt kommer att vara mycket värdefulla för andra 

kommuner (Länsstyrelsen i Stockholms län 2010, Södertäljemodellen). 

 

  ”Förändringar uppstår bara när vi gör något som radikalt går emot allt det vi är vana vid.” 

               (Länsstyrelsen Stockholms län 2010, Södertäljemodellen) 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Övergödning  

Tillförsel av näringsämnen är en förutsättning för liv, problem uppstår när näringsämnen 

tillförs i så stora kvantiteter att ekosystemens funktion och enskilda arter påverkas negativt. 

(SMHI 2009) Somliga arter mår bättre av en ökad näringstillförsel samtidigt som andra arter 

missgynnas eller till och med försvinner helt. (Naturvårdsverket 2009, Så mår havet) Ökad 

näringstillförsel i hav och sjöar leder generellt till en ökad produktion av växtplankton och 

fintrådiga alger. När den ökade mängden alger och växter sedan faller ned på botten och bryts 

ned av organismer som konsumerar mycket syre kan detta leda till att syret på botten 

förbrukas och bottenlevande djur och fauna dör av (SMHI 2009). En ökad produktion av alger 

kan även resultera i ökad grumlighet och algblomning. (Hav och vattenmyndigheten 2012, 

Övergödning)  

 

Transporten av näringsämnen har antagligen mångdubblats sedan början av 1900-talet 

(Naturvårdsverket 2009, Så mår havet) en betydande orsak till detta är mänskliga 

aktiviteter (Bernes 2005). Näringsämnen kan komma från atmosfäriskt nedfall, tillförsel via 

vattendrag och direkta utsläpp vid kuster. (Brandt & Gröndahl 2000) De största bidragande 

orsakerna till övergödning i Östersjön är läckage från jord- och skogsbruk och bristfälliga 
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avlopp (Naturvårdsverket 2008). Störningarna i Östersjön beror dock till viss del på naturliga 

förhållanden som gör havet extra känsligt. Havet är grunt och vattenomfånget är relativ litet i 

förhållande till storleken på avrinningsområdet. Östersjön ligger också långt norrut vilket gör 

att temperaturen är låg. En låg temperatur kan bromsa organismers nedbrytningsförmåga. 

Havet är också avskärmat från andra vatten vilket innebär att det tar lång tid för vattnet att 

omsättas, ämnen kan därför dröja kvar länge i svenska hav (Bernes 2005). I svenska vatten är 

utsläpp av näringsämnena fosfor och kväve ett stort problem. Jordbruket bidrar med en stor 

mängd utsläpp av näringsämnen, omkring 40 procent av kvävet och 45 procent av fosforn 

kommer från jordbruket. Även enskilda avlopp och reningsverk släpper ut stora mängder 

näringsämnen, omkring 37 procent av kvävet och 32 procent av fosforn kommer från dessa 

källor (Wivstad et al. 2009). På miljömålsportalen kan läsas att tillförsel av både fosfor och 

kväve orsakar övergödningsproblematiken. (Miljömålsportalen 2012) 

 

2.2 Lagstiftning och centrala dokument   

2.2.1 Internationellt 

År 2000 trädde EU:s ramdirektiv för vatten i kraft, vattendirektivet innebär ett nytt sätt att 

arbeta med vattenfrågor. Utgångspunkten i direktivet är ett gemensamt arbete för att vårda 

och skydda vatten och ekosystem. Arbetet bör ske utifrån naturens egna gränser, inte utifrån 

administrativa gränser och landgränser. Detta kräver samarbeten över kommun, län och 

landsgränser. Målet är att alla sjöar, vattendrag och hav ska ha god status senast år 2015 (Hav- 

och vattenmyndigheten 2012, Vattendirektivet). Havsmiljödirektivet trädde i kraft år 2008, 

direktivet innebär att EU:s marina vatten ska ha uppnått en god status till senast år 2020. 

Tanken med direktivet är att ta hand om och bevara havsmiljön samt restaurera havsmiljön 

där negativ påverkan skett. Varje nation inom EU ska utforma metoder för att uppnå målet 

(Hav och vattenmyndigheten 2012, Havsmiljödirektivet). Länder omkring Östersjön, har 

tillsammans kommit överens om att försöka minska utsläppen av näringsämnen till 

ekosystemen genom en gemensam aktionsplan med namnet Baltic Sea Action Plan (BSAP). 

Det övergripande målet med planen är att Östersjön ska ha god ekologisk status år 2021. 

Aktionsplanen ska nås genom nationella åtgärdsprogram där fyra områden prioriteras, ett av 

dessa områden är övergödning. Aktionsplanen innebär att ett utsläppstak har satts upp för 

kväve och fosfor, dessa utsläpp har sedan fördelats mellan länderna (HELCOM 2007).  
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2.2.2 Nationellt 

En starkt bidragande orsak till övergödningsproblematiken i Östersjön är läckage av 

näringsämnen från bristfälliga avlopp (Naturvårdsverket 2008). Den nationella lagstiftningen 

som berör avloppsvatten bygger på rådande lagstiftning inom EU. Lagstiftningen finns 

framförallt i miljöbalken (Naturvårdsverket 2012). Enligt miljöbalken är det en miljöfarlig 

verksamhet att sprida fraktioner från avlopp på mark. Avloppsvatten ska avledas, renas eller 

omhändertas så att människors hälsa och naturen inte tar skada. I Miljöbalken omnämns också 

skälighetsprincipen vilket innebär att vid tillämpandet av miljöbalken ska alltid en bedömning 

göras mellan nyttor och kostnader, de krav som ställs på verksamhetsutövare måste alltså vara 

ekonomiskt rimliga i relation till nyttan (Miljöbalken1998). Regler för tillstånd och 

anmälningsplikt för enskilda avlopp finns i förordningen om miljö och hälsoskydd. Innan en 

avloppsanläggning byggs måste verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd, detta gäller också 

vid anslutning av en toalett till en redan existerande avloppsanordning. Ansökan om tillstånd 

söks hos kommunen (Hav och vattenmyndigheten 2011, Enskilda avlopp) I Naturvårdverkets 

allmänna råd om små avlopp förklaras att kommuner ska skapa förutsättningar så att 

fraktioner från små enskilda avlopp ska kunna komma till användning genom exempelvis 

insamling, behandling och lagring för att sedan kunna spridas på åkermark (NFS 2006:7). 

Idag finns det 16 nationella miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen. Flera av 

miljökvalitetsmålen behandlar vattenkvalitet i våra sjöar, hav och vattendrag, bland annat 

målen Ingen övergödning, Hav i balans och En levande kust och skärgård (Miljömålsportalen 

2012). År 2005 lades ett delmål till under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Delmålet 

innebär att minst 60 procent av den fosfor som finns i avlopp ska nyttjas som växtnäring och 

minst hälften av denna fosfor ska förflyttas till åkermark före år 2015 (Länsstyrelsen 

Stockholms län 2010, Södertäljemodellen). I april 2012 införde regeringen nya etappmål, 

samtidigt togs alla delmål bort. (Edman, muntlig kommunikation 2012)  
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3. Problemformulering och syfte 

  

Två starkt bidragande orsaker till övergödningsproblematiken i Sverige är läckage från 

jordbruk och bristfälliga enskilda avlopp. (Naturvårdsverket 2008) I Stavbofjärdens 

tillrinningsområde i Södertälje kommun är problemen med övergödning mycket stora. Genom 

projektet Enskilda avlopp i kretslopp och åtgärder inom jordbruket ska näringsläckaget 

minska och näring ska återföras till åkermark. Att avlopp kretsloppsanpassas innebär att 

klosettvatten samlas i en sluten tank skilt från bad, disk och tvättvatten (BDT- vatten). 

Därefter hygieniseras fraktionen vilket betyder att fraktionen behandlas så att den blir fri från 

smittämnen. Bearbetad näring sprids slutligen på åkermark (Länsstyrelsen Stockholms län 

2010, Södertäljemodellen). En stor del av näringsämnena i ett hushålls avloppssystem finns i 

klosettvattnet, ungefär 90 procent av kvävet och 75 procent av fosforn. (Karlsson 2005) BDT- 

vatten innehåller en mycket liten del av alla näringsämnen samt mycket kemikalier vilket gör 

BDT- vatten ointressant att använda som gödsel. (Pinner 2010) 

  

Sedan 2009 har projektet Enskilda avlopp i kretslopp genomförts för att försöka minska 

näringsbelastningen i området, parallellt med detta har lantbrukare arbetat med att försöka 

sluta kretsloppet och minska näringsutsläppen till Stavbofjärdens tillrinningsområde. Syftet 

med studien är att utvärdera och granska den första tidsperioden av projektet samt de tätt 

sammankopplade åtgärderna som genomförs inom jordbruket. Tanken är att undersöka om 

genomförda insatser har potential att minska övergödningsproblematiken i området. Jag vill 

ge en samlad bedömning av situationen idag för att förenkla vidare uppföljning. För att 

utvärdera den första tidsperioden av projektet Enskilda avlopp i kretslopp och åtgärder inom 

jordbruket har tre frågeställningar formulerats. 

 

 Vilka åtgärder har genomförts för att minska näringsläckaget i Stavbofjärdens 

tillrinningsområde?  

 Vilka utmaningar innebär det pågående arbetet?  

 Vad kan de åtgärder som genomförts komma att leda till på längre sikt för 

Stavbofjärdens vattenkvalitet?  
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Övriga insatser för minskad näringsbelastning i området diskuteras inte i denna studie. De 

åtgärder som diskuteras är sådana som genomförts specifikt i Stavbofjärdens 

tillinningsområde. Projekt som genomförs i större skala ryms inte i denna studie.  
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4. Metod 

 

Uppsatsen är skriven med en kvalitativ metod där litteraturstudier och semistrukturerade 

intervjuer har genomförts. Arbetet är en fallstudie av utvärderande karaktär och har 

genomförts i Stavbofjärdens tillrinningsområde. En kvalitativ metod används för att förstå 

tänkesätt och upplevelser samt få en djupare förståelse för ett problem eller område. Resultat 

från kvalitativa studier kan vara problematiska att generalisera, ofta måste man nöja sig med 

ett fåtal intervjuer då kvalitativa studier tar mycket tid för undersökaren. (Nyberg & Tidström 

2012) Semistrukturerade intervjuer har genomförts för att försöka få en helhetsbild av 

situationen och för att ge respondenterna möjlighet att prata relativt fritt. Tanken var att de 

viktigaste aspekterna inom ett antal utvalda områden skulle komma fram. Teorier används för 

att sätta projektet i ett större sammanhang och se centrala mönster.  

 

4.1 Litteraturstudie 

Studien bygger delvis på litteraturstudier för att få en grundläggande kunskap om 

ämnesområdet men också för att vidga analysmaterialet. Övergripande litteratur om 

övergödning redovisas liksom tidigare studier om åtgärder för minskat näringsläckage. 

Informationen kommer från böcker, rapporter från kommun och länsstyrelse, vetenskapliga 

studier, artiklar, tidigare genomförda enkätundersökningar och andra relevanta dokument. 

Även tidigare examensarbeten där projektet diskuterats har studeras. Siffror om 

näringsläckage och näringstillförsel på åkermark bygger på information från intervjupersoner 

på Telge Nät, LRF Mälardalen och Södertälje miljökontor. Innan bilder använts i arbetet har 

ansvarig utgivare godkänt användandet. 

 

4.2 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med sex personer som på något sätt har deltagit arbetet för att 

minska övergödningsproblematiken i Stavbofjärdens tillrinningsområde och två personer som 

inte har haft direkt kontakt med projektet. Orsaken till att flertalet personer med anknytning 

till arbetet intervjuats är för att de har olika ingång i frågan och olika kunskap om genomförda 

insatser. Intervjuer med aktörer som inte är inblandade i projektet har genomförts då de har 

besuttit relevant sakkunskap i området men också för att öppna upp för fler infallsvinklar och 

åsikter. Intervjuer har inte genomförts med fastighetsägare då tillgång till intervjumaterial från 

semistrukturerade intervjuer genomförda av en student fanns tillgängligt från år 2011. En 
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enkätundersökning med fastighetsägare som bytt till vakuumtoalett fanns också att tillgå från 

2012 som genomförts av Södertälje miljökontor. Jag anser att detta material ger mig den 

information jag behöver till denna studie och har därför valt att inte genomföra en ny 

intervjuserie av fastighetsägare. 

 

Intervjupersoner: 

Gösta Andersson, projektledare Lantbrukarnas riksförbund Mälardalen 

Anna Calo, projektledare Telge Nät. Kommunägda Telge Nät är kommunens VA – 

huvudman och utvecklar och underhåller bland annat näten för vatten och avlopp i Södertälje 

kommun. (Calo 2012, muntlig kommunikation) 

Karl-Axel Reimer, tillförordnad miljöchef miljökontoret Södertälje kommun  

Annika Tonell, miljöinspektör miljökontoret Södertälje kommun 

Jan- Christer Carlsson, lantbrukare och driftansvarig för behandlingsanläggningen 

Sören Petersson, konsult på företaget Sorpet. Sorpet är ett företag som arbetar med rådgivning 

inom lantbruk, naturvård samt miljö och vattenfrågor. (Petersson 2012, muntlig 

kommunikation) 

Lena Jarlöv, Naturskyddsföreningen 

Lars Hällbom, regelchef KRAV 

 

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär. En intervjumall har använts för att strukturera 

intervjuerna (Se bilaga 1).  Jag utgick från ett antal centrala begrepp under intervjuerna som 

sedan anpassades något efter respondenternas olika kompetens och arbetsuppgifter. 

Intervjuerna har skett genom personliga möten i så stor utsträckning som möjligt för att kunna 

tolka icke-verbala budskap, tre av intervjuerna genomfördes dock per telefon på grund av 

långa avstånd. Under tre av intervjuerna transkriberades samtalet efter att intervjupersonerna 

tillfrågats, under de andra intervjuerna genomfördes enbart anteckningar på grund av tekniska 

problem. Detta anser jag dock inte ska ha påverkat resultatet, noggranna anteckningar skrevs 

under dessa intervjuer och samtliga intervjupersoner har i efterhand fått möjligheten att läsa 

igenom och kommentera materialet. 

 

4.3 Metodens tillförlitlighet 

Intervjuer har främst genomförts med nyckelpersoner i projektet, dessa personer är mycket 

engagerade och driver projektet framåt. Att intervjuer främst genomförts med centrala aktörer 
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behöver inte ge en representativ bild av uppfattningar och åsikter om projektet. För att öka 

tillförlitligheten har två intervjuer genomförts med icke deltagande aktörer och mycket 

litteratur har analyserats för att bredda studiens material. Intervjuer med nyckelpersoner har 

dock gett ett mycket bra underlag till studien då de besitter stor kunskap inom ämnet, kunskap 

som inte finns att hämta någon på annat håll. Intervjuer med ett större antal personer som inte 

varit direkt inblandade i projektet hade kunnat stärka studiens tillförlitlighet. Det har varit 

mycket svårt att förutsäga eventuella ekologiska effekter av projektet, främst för att det har 

gått så pass kort tid sedan projektet startade men också för att det råder brist på 

underlagsmaterial. Diskussionen om effekter av genomförda åtgärder har därför blivit mycket 

hypotetisk.  

 

4.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inledande del består av en presentation av uppsatsen syfte och val av metod. I detta 

avsnitt presenteras också vetenskaplig forskning, relevanta teorier och information om 

fallstudieområdet. I uppsatsen andra del redovisas resultatet av genomförda intervjuer. 

Resultatet har organiserats under tre teman som styrde intervjuerna; åtgärder, utmaningar 

samt framtid. Intervjuer med icke delaktiga aktörer kom endast att beröra ett tema, 

utmaningar. I den tredje och avslutande delen av studien redovisas analys och diskussion. För 

att kunna analysera och diskutera resultaten har intervjumaterialet fördelats under 

huvudsakliga teman som återspeglar de frågeställningar som arbetet bygger på. Teorierna har 

kommit att genomsyra analys och diskussionsdelen, men diskuteras också under särskilda 

rubriker för att förtydliga kopplingen till dessa teoretiska utgångspunkter. Arbetet avslutas 

med en avslutande diskussion. 
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5. Teoretisk referensram 

 

5.1Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som präglar en stor del av dagens miljöpolitik. (Jagers 2005) 

Begreppet fick sitt stora genomslag i och med den uppmärksammade rapporten Our common 

future (Bruntlandrapporten) som skrevs av Världskomissionen för miljö och utveckling år 

1987.(Corell & Söderberg 2005) I rapporten definieras hållbar utveckling som ”En utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.” (Världskommissionen för miljö och utveckling, översättning 

Hägerhäll 1988) Det är idag svårt att hitta något annan miljöpolitiskt mål som så tydligt 

betonar att ekonomisk utveckling är tätt sammanbunden med ekologisk utveckling. (Jagers 

2005) Kommissionen framhåller att det har visat sig vara lönsamt att investera i vår framtid 

genom miljöförbättrande åtgärder, de ekologiska och ekonomiska konsekvenserna har varit 

stora när åtgärder inte satts in i tid (Världskommissionen för miljö och utveckling, 

översättning Hägerhäll 1988). Kommissionens syn på hållbar utveckling har bland annat 

kritiserats för att vara alltför oprecis och vag, rapporten säger inte speciellt mycket om hur vi 

ska nå en hållbar utveckling. Somliga menar också att kommissionen inte tagit tillräcklig 

hänsyn till naturens eget värde, miljön skyddas enbart för människan skull. Trots kritik är 

Bruntlandkommissionens definition den mest citerade och använda definitionen av hållbar 

utveckling idag (Jagers 2005). 

 

I rapporten Betänkande av Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (Statens Offentliga 

Utredningar) klargörs att begreppet hållbar utveckling handlar om en helhetssyn. Social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet måste tillgodoses för att nå en hållbar utveckling. Dessa 

bör integreras och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt framförs ofta som en 

förutsättning för utveckling, men en hållbar utveckling nås inte om miljön förstörs eller 

resurser och inflytande inte delas rättvist. Social hållbar utveckling är både ett resultat och en 

förutsättning för ekonomisk utveckling. Den sociala aspekten av hållbar utveckling innebär en 

utveckling där inflytande och makt fördelas rättvis och jämlikt men också att människor 

känner trygghet och delaktighet. Slutligen är människan beroende av naturens resurser och 

ekosystemtjänster, utan dessa är det svårt att upprätthålla både ekonomisk och social 

utveckling (SOU:2004). I Bruntlandrapporten poängteras också vikten av att återvinna, 

återanvända och återcirkulera fraktioner av olika slag. (Världskommissionen för miljö och 

utveckling, översättning Hägerhäll 1988) Även en av de grundläggande principerna i 
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miljöbalken berör vikten att skapa hållbara kretslopp, resurshushållningsprincipen förklarar 

att samhället ska hushålla med resurser och energi. Uttagen av naturresurser skall vara så små 

som möjligt och produkter bör i större omfattning återvinnas och framställas av återvunnet 

material (Miljöbalken 1998). 

 

5.2 Förändringsteori 

Enligt Angelöw kan förändring definieras som ”att något ändras från ett tillstånd till ett 

annat”.  Han förklarar också att motivation är en mycket viktigt del i en förändringsprocess, 

motivation ger individer kraft att förändra (Angelöw 1991). Corell och Söderberg förklarar att 

förändring ofta tar tid och inte sker över en natt. De förklarar vidare att inom organisationer 

och verksamheter uppstår ofta normer och informella regler som gör att aktörer fortsätter att 

agera som man alltid gjort. Detta ger både trygghet och en viss tröghet och motstånd till att 

förändra. Författarna nämner också att förändringar som berör området miljö och hållbar 

utveckling ofta kräver inblandning av många olika aktörer på flera nivåer i samhället, det kan 

göra det svårt att avgöra vem som har ansvar för vad i förändringsprocesser. Corell och 

Söderberg framhåller att förändringar tar tid och måste ibland också få göra det då beslut bör 

vara genomtänkta (Corell & Söderberg 2005). 

 

Lewins diskuterade redan på mitten av 1940-talet en trestegsmodell som förklarar förändring. 

Teorin är mycket omtalad och fått stor uppmärksamhet. Angelöw förklarar att modellen 

innebär att förändringsprocesser genomgår tre olika faser, upptining, förändring och 

återfrysning. I den första fasen första fasen (upptining) krävs det motivation till att genomföra 

förändring, det kan även handla om att väcka ett behov av förändringen. Ofta är människor är 

missnöjda med den nuvarande situationen och vill därför förändra. Många gånger uppstår en 

oro i upptiningsfasen som kan innebära förnekelse och frånskyllning. I den andra fasen  

(förändring) bör människor ha fått en önskan att förändra, då börjar även arbetet med att 

faktiskt förändra situationen. Det sista steget (återfrysning) handlar om att få förändringen att 

bli permanent och stabiliseras. Beteenden ska bli naturliga och vardagliga och nya 

förhållanden ska accepteras. Angelöw menar att det finns problem med att tillämpa Lewins 

teori eftersom förändring ses som en statisk process med tydliga faser som är tidsbegränsade. 

Angelöw förklarar att förändring ständigt pågår och är en naturlig del av det vardagliga 

arbetet i en organisation, förändring är en rörlig process (Angelöw 1991). 
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6. Tidigare studier 

 

Naturvårdsverket skriver i rapporten Aktionsplan för havsmiljö att trots att åtgärder 

genomförts de senaste 30 åren för att förbättra havsmiljön så är vattenkvaliteten i Östersjön 

inte bra. Ett antal av aktionsplanens åtgärder för en förbättrad vattenstatus i havet berör ämnet 

övergödning. En viktig åtgärd för att minska övergödningen av svenska hav är att förbättra 

bristfälliga enskilda avlopp. Naturvårdsverket poängterar att det är viktigt att hantera de 

avlopp som är värst först. Det förtydligas att kommuner bör ta ansvar för att en infrastruktur 

skapas så att spridning av slam möjliggörs. En annan central åtgärd är för att förbättra 

Östersjön vattenkvalitet är att bidra med information och kunskap till jordbrukare. 

(Naturvårdsverket 2006) I aktionsplanen för återföring av fosfor ur avlopp (2002) betonas att 

näring från avlopp ska utnyttjas som växtgödsel, detta ska göra så att behovet av konstgödsel 

minskar. Genom att omhänderta näring från avlopp minskar risker för övergödning i sjöar, 

hav och vattendrag. I aktionsplanen förtydligar man behovet av återföring av fosfor, men 

också andra näringsämnen såsom kväve och kalium (Naturvårdsverket 2002). I en reviderad 

aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp (2009) föreslår Naturvårdsverket att 

gränsvärdena för metallhalter i slam som ska användas på åkermark ska skärpas och att fler 

utredningar görs för att öka kunskapsunderlaget. Författarna betonar vikten av så kallat 

”uppströmsarbete”, det vill säga att i större grad informera fastighetsägare kring vad som inte 

får hamna i avloppen (Naturvårdsverket 2009). 

 

Boije af Gennäs är utredare på kemikalieinspektionen och förklarar i artikeln Det kan dröja 

innan avloppsslam är en hållbar fosforkälla att en stor del av de kemikalier som finns i 

samhället hamnar i avloppets slam. Författaren menar att det är tveksamt om fraktioner från 

reningsverk har en möjlighet att bidra till en hållbar kretsloppslösning, det finns för stora 

risker med att återföra slam med föroreningar och hormoner till åkermark. Författaren betonar 

vikten av försiktighetsprincipen, kunskapen om kemikalier är idag bristfällig. Boije af Gennäs 

förklarar att en eventuell möjlighet kan vara avlopp där fraktioner separeras och lokalt 

omhändertas (Boije af Gennäs 2011).  

 

I artikeln Dags att fasa in källsorterade avlopp i VA-systemet diskuterar Kvarnström och 

Johansson vikten av att möjliggöra källsortering av avfall när nya bostäder byggs. De menar 

att klosettvattensortering har stora fördelar när det gäller återföring av näringsämnen och 

skydd av miljö och hälsa. Denna metod gör att belastningen på sjöar, hav och vattendrag 
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minskar och läkemedelsrester och hormoner hamnar på åkermark istället för i vatten vilket 

troligtvis är mer gynnsamt för miljön. Utmaningar med metoden är att det krävs nya 

avloppssystem och initialt är det dyrt (Kvarnström & Johansson 2011). 

 

I Dagens nyheter (DN) debatt klargör forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att 

regeringens ensidiga fokus på fosfor vid återföring av näringsämnen till jordbruksmark kan 

skada miljöarbetet på lång sikt. De skriver att de vill skärpa miljömålen och menar att de bör 

innefatta andra ämnen såsom kväve, kalium och svavel. Dessa ämnen är viktigare ur miljö- 

och resurssynpunkt är vad fosforn är. Regeringen motiverar sitt beslut med att fosforn är en 

ändlig resurs. Författarna av denna artikel menar dock att reserverna för tillverkning av kväve 

och svavel är än mer ändliga än forsforn. Regeringens fokus innebär att det finns risk för att 

statliga medel stödjer investeringar som påverkar det framtida miljöarbetet negativt. 

Forskarna avslutar med att förklara att de anser att målet bör inkludera åtminstone kväve och 

fosfor men troligen också kalium och svavel. De poängterar också vikten av att innehållet av 

tungmetaller och andra ämnen som påverkar miljön negativt minimeras i det återförda avfallet 

(Jönsson et al. 2012).  

 

Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag - har åtgärderna gett effekt? är en studie som 

genomfördes år 2012 för att undersöka vilka effekter genomförda åtgärder inom jordbruket 

fått på näringsläckage från åkermark i Sverige. Jordbruket har i många år arbetat för att 

minska näringsläckaget till sjöar, vattendrag och hav. Resultaten av studien visar att det finns 

tydliga indikationer på att åtgärder som genomförts inom jordbruket har gett effekt. I studien 

valdes 65 vattendrag med påverkan från jordbruk och en mycket liten påverkan från andra 

källor och man har kunnat se nedåtgående trender gällande halter och transporter av fosfor 

och kväve för tidsperioder på 10-20 år. Minskningarna har varit störst där åtgärderna varit 

mest omfångsrika. Ytterligare en faktor som kan påverka är minskade jordbruksarealer 

(Fölster et al. 2012). 
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7. Fallstudie 

 

7.1 Stavbofjärdens tillrinningsområde 

Stavbofjärden är en del av Östersjön och ligger i Södertälje kommun och Stockholms län. 

Fjärden är belägen mellan Mörkö och fastlandet. (Länsstyrelsen Västmanlands län 2009) 

Stavbofjärdens tillrinningsområde är 88 kvadratkilometer stort, 29 kvadratkilometer av denna 

areal är åkermark. (Länsstyrelsen Stockholms län 2010, Södertäljemodellen) Den största 

andelen vatten som rinner ut i Stavbofjärden kommer från Åbyån och Skillebyån. (Petersson 

2012) På andra sidan av Mörkö ligger Himmerfjärdsverket som tappar ut renat avloppsvatten 

från Stockholmsområdet. Lillsjön och Kyrksjön som är två av Sveriges mest övergödda sjöar 

finns i tillrinningsområdet. Vattenmyndigheten har klassat Stavbofjärden som en fjärd med 

otillfredsställande ekologisk status (Länsstyrelsen Västmanlands län 2009).  

 

 
                  

 

Omkring 70 procent av det vatten som rinner ut i Stavbofjärden kommer från Åbyån och 

Skillebyån som är belägna i Stavbofjärdens tillrinningsområde. (Petersson 2012) 

  

 

Figur 1. Stavbofjärdens tillrinningsområde ( © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande i2012/926) 
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     Figur 2. Överst Skillebyåns avrinningsområde, nederst Åbyåns avrinningsområde.  

      (Petersson 2012, Bakgrundskarta © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande i2012/926) 

 

Åbyåns avrinningsområde ligger i Södertälje kommun, en liten del av området är lokaliserat i 

Trosa kommun. I området i Trosa kommun finns det dock inga enskilda avlopp som bidrar till 

näringstillförsel i Åbyån (Länsstyrelsen Stockholms län 2008). Undersökningar har visat att 

halterna av fosfor och kväve är mycket höga i avrinningsområdet. De två stora källorna till 

utsläpp av näringsämnen är enskilda avlopp och läckage från åkermark (Se figur 3) 

(Miljökontoret Södertälje kommun 2006, Åbyån). 

 

 Figur 3. Transporter av näringsämnen från olika källor i Åbyåns avrinningsområde.   

(Miljökontoret Södertälje kommun 2006) 
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Skillebyåns avrinningsområde är enbart beläget i Södertälje kommun och är omkring 33 

kvadratkilometer stort. Även Skillebyån är starkt påverkad av mänsklig aktivitet. De tre 

största källorna till utsläpp av näringsämnen är jordbruk, enskilda avlopp och Hölö 

reningsverk. (Se figur 4) (Miljökontoret Södertälje kommun 2006, Skillebyån) 

 

 
  

Figur 4. Transporter av näringsämnen från olika källor i Skillebyåns avrinningsområde.   

(Miljökontoret Södertälje kommun 2006, Åbyån) 

 

7.2 Tidigare dokument om övergödningssituationen i Stavbofjärden 

År 2006 genomfördes en studie om övergödningsproblematiken i Åbyåns avrinningsområde i 

Södertälje kommun. Studien redovisar dåvarande status i avrinningsområdet (2006) samt 

föreslår lämpliga åtgärder för att minska problemen med övergödning. Kivimäki förklarar att 

problemen i området främst handlar om läckage av fosfor och kväve från jordbruk och 

enskilda avlopp. Ett antal markegenskaper såsom kuperad terräng och tät jordart bidar också 

till övergödningsproblematiken. Under studien gjordes flödesmätningar och 

vattenprovtagningar. Genom detta konstaterades att halterna av kväve och fosfor hade ökat 

sedan en undersökning 1995-1998. Studien resulterade i åtgärdsförslag för att minska 

övergödningsproblematiken i Åbyåns avrinningsområde. Skyddszoner, våtmarker och 

information till fastighetsägare och företagare föreslås. Utöver dessa åtgärder menar 

författaren att insatser för de värst läckande åkrarna och åtgärder av avlopp som avvattnas i 

vattendragen skulle göra stor nytta (Kivimäki 2006). 

 

Ett projekt har under de senaste åren genomförts för att minska läckaget från jordbruket till 

Stavbofjärden. Detta projekt redovisas i rapporten Lantbrukets åtgärder för bättre 
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vattenkvalitet i Åbyån och Skillebyån. Tanken med projektet är att samordna lantbrukare för 

att möjliggöra minskade utsläpp av näringsämnen. Projektet har bland annat bidragit till att 

fem våtmarker har planerats på totalt 14,5 hektar. Samtidigt har ytterligare 10,85 hektar 

skyddszoner planerats i området. En viktig del av projektet har varit att informera markägare 

om metoder för att minska näringsläckaget. En enkätundersökning genomfördes också för att 

ta reda på markägarnas tankar om projektet. Flertalet lantbrukare menar att det inte är troligt 

att lantbruket bidrar med så mycket utsläpp av näringsämnen att vattendragen blir extremt 

övergödda men många lantbrukare är ändå positiva till projektet (Petersson 2012). 

 

Våren 2011 genomfördes en studie som belyser användarperspektivet av vakuumtoaletter. 

Vakuumtoaletter är en toalett som uppfyller de krav som finns för att fraktioner ska kunna 

kretsloppanpassas, det vill säga den har sluten tank och är extremt snålspolande. Arbetet 

hanterar användarvänligheten, kostnader och möjlighet till kretsloppsanpassning. Arbetets 

geografiska fokus är områden kring Hölö i Södertälje kommun. Underlaget bygger framförallt 

på litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer med nio privatpersoner som installerat 

vakuumtoaletter i Hölö och Norrtälje. I studien redovisar författaren att det är låga 

driftkostnader för extremt snålspolade toaletter med sluten tank och att möjligheterna till 

kretslopp är mycket bra. Vakuumanläggningar har dock kritiserats för att innebära en hög 

investeringskostnad och ibland vara tekniskt komplicerade att installera och underhålla. I 

somliga fall har problem med installationen av systemet lett till mycket höga kostnader för 

extra arbete. Pinner förklarar att det är ekonomisk lönsamt på lång sikt att byta avloppssystem 

men det innebär en stor kostnad till en början. Författaren förklarar att kretsloppspolicyn bör 

kommuniceras bättre med fastighetsägare och allmänhet. Bra och enkel information är viktigt 

för att lyckas med projektet (Pinner 2011). 

 

Södertälje kommun har under februari och mars 2012 även genomfört en enkätundersökning 

för att tillvarata fastighetsägares erfarenheter av vakuumtoaletter för enskilda avlopp. Enkäten 

skickades ut till 37 fastighetsägare varav 15 har svarat. På somliga frågor har mer än ett svar 

angivits och på andra frågor har inget svar givits. Intervjupersonerna hade haft 

vakuumtoaletter i bruk från tre månader upp till längre än 12 månader, somliga hade ännu inte 

sina toaletter i bruk. De flesta tömmer sina tankar en till två gånger om året. De som inte 

redan hade fungerade rening för BDT- vatten ordnade detta samtidigt som toaletten anlades. 

Kostnaderna för installationer varierade kraftigt. De största antalen bytte avloppssystem på 

grund av myndighetskrav, nästan lika många förklarade att orsaken var miljöskäl. Sju 
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personer svarar att systemet har fungerat bra eller mycket bra, tre personer svarar att det har 

fungerat tillfredsställande och två personer svarar att det fungerat dåligt. Problemen handlade 

främst om tekniska problem med toaletterna och oljud, dessutom menade några att 

kostnaderna blivit högre än vad som var tänkt från början (Nilsson & Pinner 2012). 

 

I LRF:s slutredovisning av projektet Mälardalens avlopp i kretslopp förklaras att fokus för 

projektet har varit att ta fram ’ det goda exemplet’. En stor del av arbetet har handlat om att 

sammanföra människor från olika sektorer och nivåer med syftet att skapa nätverk och 

samförstånd. Dessutom har man eftersträvat en ökad kunskapsnivå hos inblandade aktörer. I 

rapporten förklaras att något som har varit avgörande för projektet är den breda förankringen 

hos alla inblandade, samverkan är nyckeln till framgång. Vidare förklaras att psykologiska 

effekter har spelat en avgörande roll i arbetet. Så kallade äckelfaktorer, att urin och bajs 

används som gödsel, är en känslig fråga som även i framtiden måste hanteras. Även 

diskussioner kring mediciner och hormoner är viktiga i projekt som detta. Andersson förklarar 

att vetenskaplig fakta inte alltid räcker till för att möta dessa funderingar utan att det snarare 

kräver ett mer långsiktigt arbete där ett förtroende byggs upp successivt (LRF 2012, 

Slutredovisning). 

 

7.3 Enskilda avlopp i kretslopp 

För att minska övergödningsproblematiken i området har man försökt att påskynda bytet av 

bristfälliga avlopp i Stavbofjärden. Inom projektramen har en behandlingsanläggning byggts i 

Hölö, Södertälje kommun. Anläggningen invigdes 2012-08-17 (Calo 2012, muntlig 

kommunikation). En kretsloppspolicy har också antagits för Stavbofjärdens 

tillrinningsområde. Detta innebär att en avloppsanläggning, när den installeras eller förändras, 

ska ha sluten hantering av avloppsfraktionen och spolvolymen ska vara maximalt 0,6 liter. Ett 

godkänt reningssystem kräver också rening av bad, disk och tvättvatten. Miljökontoret 

bedömer alltid fallen utifrån miljöbalken och skälighetsprincipen ses alltid över. Avlopp som 

har tillräckligt god rening behöver inte byta system, om kostnaderna blir oskäligt stora 

behöver inte heller policyn tillämpas. Kostnaden för att byta till ett kretsloppsanpassat system 

varierar beroende på förutsättningar, kostnader på mellan 100 000 och 200 000 kronor är inte 

ovanliga (Södertälje kommun 2012, Kretsloppspolicy för enskilda avlopp). Pinner förklarar 

att installation av en extremt snålspolande vakuumtoalett kostar från 85 000 kronor. En 

kretsloppslösning med tillhörande rening för BDT- vatten och arbete kostar från 135 000 
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kronor (Pinner 2011) När en bristfällig avloppsanläggning upptäckts så har fastighetsägaren 

ett år på sig att skicka in en ansökan om tillstånd för en ändrad avloppsanläggning. Om detta 

inte sker så föreläggs fastighetsägaren att ha åtgärdat sin avloppsanläggning inom nio 

månader. Om detta i sin tur inte uppfylls så beslutas det om förbud för fastighetsägaren att 

använda avloppsanläggningen (Reimer 2012, muntlig kommunikation). 

 

Projektet hanterar idag främst bostäder där det inte är rimligt varken ekonomiskt eller 

tidsmässigt att installera kommunala avloppsledningar. Tanken är att fler kommuner ska 

kunna använda sig av den modell som etableras i Södertälje kommun (Länsstyrelsen 

Stockholms län 2010, Södertäljemodellen). Projektet har delvis finansierats av länsstyrelsens 

medel för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och bidrag från Baltic Sea Action Plan – fonden 

(BSAP). (Calo 2012, muntlig kommunikation) LOVA- bidrag erbjuds av länsstyrelsen till 

lokala vattenvårdsprojekt och främst projekt som bidrar till minskade näringsutsläpp 

(Länsstyrelsen Stockholms län, LOVA). BSAP är en fond som ger medel till projekt som 

bidrar till att nå EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsdirektiv. (Svenskt vatten) 

Länsstyrelsen i Stockholms län har också bidragit med LOVA- medel till enskilda 

fastighetsägare som byter ut bristfälliga avlopp och installerar ett kretsloppsanpassat system. 

Premien på 9000 kronor gäller de 100 första fastighetsägare i tillrinningsområdet som skickar 

in en komplett ansökan (Telge 2012). 

 

Fraktioner från enskilda avlopp får användas som gödsel till spannmålsodlingar enligt 

uppgörelse med köparen eller till odling av växter som används för att skapa energi, så 

kallade energigrödor. Fraktioner får däremot inte användas på mark där det odlas bär, potatis, 

rotfrukter eller grönsaker. Fraktioner får inte heller spridas på mark där det ska betas eller 

odlas dessa objekt inom 10 månader (Malmén 2005) För att slam ska få spridas på åkermark 

finns det gränsvärden för metallhalter gällande avloppsfraktioner. Dessa gränsvärden förklarar 

hur höga halter metaller som får tillföras åkermarken (SNFS 1994:2). Den ökade gödslingen 

på åkermark de senaste årtiondena är en stark bidragande orsak till ett ökat näringsläckage. 

(Bernes 2005) Jordbruket är en viktig aktör för att sluta kretsloppet. Insatser och åtgärder 

inom jordbruket är avgörande för att möjliggöra en förbättrad vattenkvalitet i Stavbofjärden 

(Andersson 2012, muntlig kommunikation).  
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7.4 Behandlingsanläggningen 

Telge Nät har i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet utvecklat en ny metod som 

nyttjas i den nya anläggningen för att möjliggöra spridning av avloppsfraktioner på åkermark. 

För att kunna använda fraktioner från avlopp på jordbruksmark måste de hygieniseras. Det 

innebär att fraktioner från toaletter måste behandlas innan det sprids på åkermark så att 

smittämnen och bakterier inte sprids. Kvaliteten på produkten blir som bäst om 

vatteninblandningen är så liten som möjligt (Calo 2012, muntlig kommunikation). Till en 

början var tanken en anläggning med att två parallella metoder, ureahygienisering och 

varmkompostering. Behandling med urea innebär att urea tillsätts i avloppsfraktionen, då höjs 

också pH- värdet vilket gör att oönskade bakterier dör (Pinner 2011). Urea är ett ämne som till 

90 procent används som gödselmedel i jordbruket. (Kemikalieinspektionen) 

Varmkompostering innebär istället att materialet tillförs luft och värms upp. Genom en 

temperaturökning försvinner smittoämnen från fraktionen (LRF Mälardalen 2012, 

Deklaration för små avlopp) Nordin redovisar i sin doktorsavhandling ”Ammongeia 

sanitisation of human excreta”(2010) sambandet mellan temperatur, tid och 

hygieniseringseffekt. (Nordin 2010) Med denna kunskap som bakgrund har en ny och unik 

metod tagits fram. Kombimetoden innebär att substratet förvärms innan urea tillsätts. Då 

behövs inte en lika stor mängd torrsubstans som vid traditionell våtkompostering och 

temperaturen behöver endast uppnå mellan 32-40 grader. När faktorerna hög temperatur och 

en liten mängd urea förenas kan behandlingstiden minskas till mellan en och två veckor. 

Metoden är patentsökt av Telge Nät (Calo 2012, muntlig kommunikation).  

 

 

 

Figur 6. Behandlingsanläggning, Nackunga gård Hölö 

(Andersson 2012) 



20 
 

7.5 Miljökonsekvenser 

I Södertälje kommun finns det idag omkring 6000 enskilda avloppsanläggningar, av dessa är 

1700 slutna tankar. I Stavbofjärdens tillrinningsområdet finns det omkring 530 anläggningar, 

100 av dessa är idag slutna tankar (Länsstyrelsen Stockholms län 2010, Södertäljemodellen). 

Enligt en uppskattning behövde år 2010 ungefär 220 av det totala antalet tankar åtgärdas i 

Stavbofjärdens tillrinningsområde. (Holm 2010) I dagsläget är ett hundratal tillstånd givna 

och i praktiken är det mellan 20 och 50 fastigheter som installerat ett slutet och extremt 

snålspolande avloppssystem sedan projektet startade. (Reimer, muntlig kommunikation)  

7.5.1 Minskning av näringsutsläpp och återföring av näringsämnen till jordbruksmark 

En person lämnar i varje år ifrån sig omkring 5,7 kilo kväve, 0,6 kilo fosfor och 1,2 kilo 

kalium som avfall i toaletten. Detta motsvarar behovet av närning för ungefär 250 kilo 

spannmål (Natur och miljö). Fraktioner från ungefär 500-700 fastigheter kan hanteras i 

behandlingsanläggningen på Hölö. (LRF 2012, Slutredovisning) Om så många som 500 

hushåll med 3 personer i varje fastighet installerade toaletter med sluten tank skulle det kunna 

medföra en minskning av näringsutsläpp med ungefär 8500 kilo kväve, 900 kilo fosfor och 

1800 kilo kalium per år i jämförelse med bristande avloppslösningar där avloppsvattnet går 

direkt ut i naturen. Detta är jämförbart med behovet av näring för ungefär 375 ton spannmål. 

Hur stor minskningen blir beror på vilket avloppssystem som användes innan (Länsstyrelsen 

Stockholms län 2010, Södertäljemodellen). Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

uppskattade att år 2010 behövde ungefär 220 bristfälliga avloppssystem åtgärdas i 

Stavbofjärdens tillrinningsområde. (Holm 2010) Om 200 fastigheter installerade en 

snålspolande toalett med sluten tank skulle det kunna innebära en minskning av utsläppen till 

närliggande vatten med ungefär 3400 kilo kväve, 360 kilo fosfor och 720 kilo kalium per år 

under förutsättningen att det bor tre personer i varje hushåll. 

 

Ungefär 90 procent av den fosfor och kväve som samlas in i snålspolande toaletter med slutna 

tankar kan sedan spridas på åkermark. Hur mycket näring som kan återföras beror även på 

vilken metod som används när näringen sprids. Dessutom påverkar vädret återföringen, det är 

fördelaktigt att spridning sker vid kallt väder så att näringsämnen stannar i jorden och inte 

avdunstar (Andersson 2012, muntlig kommunikation). Under den inledande perioden av 

projektet kommer troligtvis ett mindre antal fastigheter att ha bytt till en kretsloppsanpassad 

toalett. (Holm 2010) Genom att installera en extremt snålspolade toalett så minskar också 

spolningsvolym från ungefär 6,5 kubikmeter per person och år i en konventionell toalett till 
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cirka 1,3 kubikmeter per person och år i en extremt snålspolande toalett (LRF Mälardalen 

2012, Deklaration för små avlopp).  

7.5.2 Transporter 

Om snålspolande toaletter används kan också mängden avloppsfraktion minska då 

vatteninblandningen är mindre. Detta kan innebära färre tömningar av tanken (LRF 

Mälardalen 2012, Deklaration för små avlopp). Fraktioner från slutna tankar transporteras 

idag till Moraberg utanför Södertälje där det sammankopplas med ordinarie ledning till 

Himmerfjärdsverket. (Kullberg 2012, muntlig kommunikation) Anläggningen i Hölö kan leda 

till att transporter med slambil minskar i antal kilometer. Institutet för jordbruks och 

miljöteknik genomförde år 2010 en studie där man uppskattar hur mycket utsläppen av 

koldioxid kan minska när en ny anläggning byggs närmare fastigheterna (Holm 2010). Denna 

studie genomfördes när en annan typ av anläggning var planerad, därför går inte resultatet att 

direktöverföra. Det kan ändå det vara intressant att undersöka uppskattningarna av avståndet 

till Södertälje och Hölö. I studien har slutna tankar kategoriserats utefter sex olika områden i 

Södertälje kommun, det har sedan uppskattats hur långt det är till Södertälje respektive Hölö 

från de olika områdena. (Holm 2010) Medelavståndet till Hölö är utifrån dessa siffror cirka 

9,6 kilometer och medelavståndet till Södertälje uppskattas vara cirka 20,4  kilometer. Detta 

innebär en genomsnittlig skillnad på 10,8 kilometer (Se bilaga 2). Sedan måste lastbilen till 

och från dessa olika områden varje gång slam ska tömmas, då beror sträckan på var bilen där 

slammet samlas in står och vilken extrasträcka som tillkommer. Sträckan kan förändras 

beroende på hur många fastigheter som bytt avloppssystem. Detta beräknas inte i denna 

studie. Det är inte heller säkert att anläggningen faktiskt ger minskade utsläpp av koldioxid. I 

och med att endast fraktioner från kretsloppsanpassade toaletter kan tas emot i 

Hölöanläggningen kan det medföra att det ibland behövs två bilar i samma område (Kullberg 

2012, muntlig kommunikation). 

7.5.3 Jordbruk 

Åtgärderna som genomförts inom jordbrukssektorn för att möjliggöra minskade utsläpp av 

näringsämnen har bland annat lett fram till fem planerade våtmarker på totalt 14,5 hektar 

(Petersson 2012). En våtmark fungerar som ett filter för näring, det skulle kunna fånga upp 

ungefär tre kilo fosfor per hektar och år och 200 kilo kväve (Länsstyrelsen Stockholms län 

2009). Ytterligare en åtgärd är ett ökat antal planerade skyddszoner med 10,85 hektar, totalt 

skulle då sträckan med skyddszoner uppgå i 14 kilometer (Petersson 2012). En skyddszon är 

en bit mark utmed ett vattendrag där man väljer att inte odla, där växer träd och växter som 
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binder upp jorden vilket hindrar jorden och näringsämnen att nå vattendraget. (Länsstyrelsen 

Stockholms län 2009) Under 2009 genomfördes också omfattande markkartering inom 

Stavbofjärdens tillrinningsområde. Detta innebär att prover tas i jorden och analyseras för att 

uppskatta näringsinnehållet på olika platser. Detta gör att mängden gödsel kan anpassas efter 

jorden (Länsstyrelsen Stockholms län 2010, Markkartering). Utöver detta har rådgivning och 

information förmedlats till lantbrukare för att minska näringsläckaget. (Petersson 2012, 

muntlig kommunikation). I området har lantbrukare också strukturkalkat delar av marken. 

(Carlsson 2012, muntlig kommunikation) Strukturkalkning innebär att jorden tillsätts kalk för 

att strukturen i marken ska bli bättre och genomsläppligheten för vatten ska öka, detta kan i 

sin tur leda till minskad ytavrinning av näringsämnen (Greppa näringen 2010). I 

Stavbofjärdens tillrinningsområde är också flertalet lantbrukare delaktiga i projektet Greppa 

näringen. Greppa näringen är ett nationellt projekt som handlar om att informera och 

möjliggöra rådgivning till latbrukare som vill veta hur de kan minska sina näringsutsläpp. 

Uppföljning är en central del av arbetet. (LRF 2011) I Stavbofjärdens tillrinningsområde 

bildades år 2010 Stockolms läns första vattenråd. Vattenrådet ska fungera som ett forum där 

frågor som berör vattenvård kan diskuteras (Länsstyrelsen Stockholms län, samverkan för 

bättre vatten).  
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8. Resultat  

8.1 Intervjuer 

8.1.1 Medverkande aktörer 

Nedan redovisas de intervjuer som genomförts med aktörer som på något sätt medverkar i 

arbetet för minskad övergödning i Stavbofjärden. Detta är delvis personer som leder projektet 

Enskilda avlopp i kretslopp och delvis aktörer som på andra sätt har deltagit i arbetet för 

minskad övergödning. Materialet har delats upp efter tre huvudsakliga områden som styrde 

intervjuerna. Intervjupersonerna listas i samma ordning under varje rubrik. 

 

8.1.1.1 Åtgärder för minskad näringsbelastning i Stavbofjärden 

Andersson (LRF) förklarar att LRF Mälardalen har arbetat med projektet Mälardalens avlopp 

i kretslopp sedan 2009. Andersson förklarar att han tidigt förstod att man bör arbeta för att få 

fram det goda exemplet genom att hitta en intresserad kommun, Södertälje kommun var 

lyhörd och intresserad av att arbeta vidare med hållbara kretsloppssystem. Andersson 

förklarar vidare att LRF har genomfört ett stort antal åtgärder för att möjliggöra hållbara 

kretsloppslösningar bland annat har informationsträffar, studiecirklar och seminarium 

genomförts med lantbrukare, fastighetsägare, kommungrupper, politiker och andra aktörer. 

Olika typer av informationsbroschyrer har också tagits fram för att förklara 

Mälardalsmodellen som i detta projekt namnges som Södertäljemodellen. Som en del i detta 

projekt har LRF också arbetat med att öka samarbetet mellan kommun, lantbruk och 

entreprenörer. Andersson berättar vidare att anläggningen där fraktioner från enskilda avlopp 

behandlas invigdes i mitten av augusti 2012 i Hölö, Södertälje kommun. Nu genomförs också 

visningar för andra intresserade kommuner. Utöver detta förklarar Andersson att 

miljönämnden i Södertälje kommun år 2009 antog en kretsloppspolicy för Stavbofjärdens 

tillrinningsområde som innebär att avloppsanläggningar ska ha en separat och sluten hantering 

av klosettvatten med maximalt 0,6 liters spolvolym. Detta innebär att avloppsfraktioner blir 

ett intressant gödselmedel för lantbrukare. Andersson förklarar att andra åtgärder som är 

viktiga för att minska näringsbelastningen i Stavbofjärden är insatser inom jordbruket. 

 

Calo (Telge Nät) berättar att Telge Nät är projektägare, de har byggt och äger anläggningen i 

Hölö. Ansvaret har under projektets gång delats mellan olika aktörer och projektet har varit ett 

samarbetsprojekt. Calo förklarar att det som låg till grund för projektet var bland annat den 

dåliga vattenkvaliteten i Stavbofjärden och de stora övergödningsproblemen i två av 
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tillrinningsområdets sjöar. Calo förklarar också att en del av miljömålet God bebyggd miljö 

under tiden för projektstart poängterade att 60 procent av fosforn ska återföras till åkermark 

till och med år 2015. Calo berättar vidare att när avlopp åtgärdas eller anläggs så gäller i 

första hand att en extremt snålspolade toalett med sluten tank ska installeras men det är en 

bedömningsfråga. Hon påpekar att det fortfarande är miljöbalken som gäller och hänsyn tas 

till skälighet i det enskilda fallet. En hel del åtgärder har genomförts inom projektramen. 

Telge Nät har arbetat mycket med informationsinsatser för att engagera fastighetsägare och 

jordbrukare. En stor del av informationen har skett i samarbete med LRF och miljökontoret i 

Södertälje.  

 

Tonell (miljöinspektör Södertälje miljökontor) och Reimer (tillförordnad miljöchef 

Södertälje miljökontor) berättar att miljökontoret var med och startade projektet Enskilda 

avlopp i kretslopp. Miljökontoret har varit med som idégivare under planering och 

projektering och sökte de inledande bidragen för att möjliggöra projektet. Miljökontoret 

bedriver tillsynen av avloppsanläggningar och försöker involvera hushållen i 

kretsloppssystemet. Tonell förklarar att miljökontorets roll i det här projektet har varit lite 

annorlunda är den konventionella, miljökontoret är först och främst tillsynsmyndighet men i 

detta projekt har det ingått en hel del strategiskt miljöarbete. Reimer förklarar att det idag är 

ett hundratal tillstånd givna och i praktiken är det mellan 20 och 50 fastighetsägare som har 

byggt klosettvattensorterade avlopp med extremt snålspolade toaletter. Antalet anslutna 

förändras hela tiden. Idag har man har etablerat en struktur för att kunna återföra källsorterat 

toalettavfall vilket är ett första steg i en utbyggnad av återföringssystem för källsorterat 

avlopp på landsbygden. Vidare förklarar Reimer att det skett tvärsektoriell samverkan för att 

kunna genomföra projektet, återföringssystemet har kommit till genom samverkan. Projektet 

har också katalyserat förändringsprocesser på andra håll i Sverige men också inom 

kommunen. Reimer berättar vidare att miljönämnden har antagit en kretsloppspolicy för 

enskilda avlopp i Södertälje kommun. Det är en beskrivning av hur kretslopp för enskilda 

avlopp ska gå till enligt miljönämndens uppfattning, det är ambitionen man arbetar för. 

Reimer poängterar att det är viktigt att understryka att policyn inte är en lokal författning och 

att den inte är direkt styrande. Det är miljöbalken som styr arbetet. Reimer berättar att 

miljökontoret Södertälje inte har extremt höga krav utan att de tillämpar miljöbalken utifrån 

dess verkliga ambition. Tanken är att alla fastighetsägare ska tänka till gällande 

kretsloppsalternativet, är det inte oskäligt mycket dyrare eller innebär oskäliga tekniska och 

praktiska konsekvenser för fastighetsägaren så kan miljökontoret kräva kretsloppsalternativet. 
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Tonell förklarar att det ska vara miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt 

rimligt. De förklarar vidare att två stora källor till utsläpp av näringsämnen är jordbruket och 

enskilda avlopp, därför är det viktigt att arbeta med åtgärder även inom jordbruket om 

framgång ska nås.  

 

Carlsson (driftansvarig behandlingsanläggningen) förklarar att det är på hans åkrar som 

näringen hamnar. Utöver driften av anläggningen och bytet av avloppssystem på sin egen 

fastighet har flertalet andra åtgärder genomförts på gården för att minska näringsläckaget. 

Åtgärder som har genomförts är bland annat anläggande av skyddszoner och markkartering. 

På gården har man också strukturkalkat på lite mer än halva ytan. Carlsson förklarar att han 

också försöker minska mängden transporter och använda sig av ny förbättrad teknik.  Han 

berättar att han har minskat sitt användande av konstgödsel sedan projektstart. 

 

Petersson (konsult Sorpet) beskriver att han för ungefär fem år sedan blev anlitad som 

konsult till ett projekt med målet att minska kväve- och fosforläckage från jordbruksmark till 

Stavbofjärden.  Tanken var att tillsammans med lantbrukare diskutera möjliga åtgärder för att 

minska näringsläckaget. I och med att övergödning kom att ses som ett allt större problem i 

Stavbofjärdens tillrinningsområde så ville lantbrukare i området börja arbeta mer intensivt 

med frågan. Petersson anser att den största förändringen som skett sedan projektstart är en 

attitydförändring. I första fasen skyller alla på varandra, att problemen är någon annans. 

Under projekttiden genomfördes en hel del konkreta åtgärder såsom rådgivning och 

anläggning av våtmarker samt skyddszoner. Petersson menar att de olika åtgärderna för 

minskat näringsläckage förhoppningsvis kan trigga varandra. 

 

8.1.1.2 Utmaningar  

Andersson (LRF) förklarar att en utmaning inom projektet som frekvent kommer upp är en 

oro kring farliga ämnen i avloppsfraktionen. Andersson förklarar att människans avfall måste 

hamna någonstans och att det är betydligt bättre att lägga avfallet på jorden än i vattnet, men 

för att detta ska fungera måste avloppsvattnet vara separerat från BDT- vattnet. Andersson 

hänvisar till Nordin (2012) som skriver att en kubikmeter jord innehåller lika många 

nedbrytande bakterier som en kubikkilometer vatten. (Nordin 2012) En annan utmaning som 

Andersson stött på är inställningen hos en del fastighetsägare. De förklarar att de inte har 

något emot kretslopp men att det inte får kosta. Andersson menar att vi inte har något val, 

projektet måste genomföras. 
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Calo (Telge Nät) förklarar att det är en utmaning att få alla att dra åt samma håll när så 

många aktörer är inblandade i ett projekt.  Projekt som detta kräver att man har ett starkt stöd 

som projektledare från flera olika aktörer. Lokalisering av anläggningen har också varit en 

utmaning som drog ut på tiden liksom en antal tekniska utmaningar. Framöver ligger en stor 

utmaning i att få in tillräckligt med substrat för att kunna driva anläggningen. Calo förklarar 

att man trodde att processen med att fastighetsägare skulle byta avlopp skulle gå snabbare, det 

har visat sig vara mycket svårare än vad man trodde att det skulle vara. Calo anser att det 

främst har att göra med att det kostar så pass mycket som det gör men betonar att skälen till 

att fastighetsägare inte vill byta avloppssystem är flera. Det handlar främst om ekonomiska 

orsaker men också om en teknikosäkerhet, människor blir osäkra eftersom det är en ny form 

av teknik. Det finns också psykologiska effekter som påverkar fastighetsägare, som 

exempelvis att toaletten låter annorlunda och att man inte vill att det ska höras när man går på 

toaletten. Något som är viktigt att ha i åtanke är att det inte går inte att trolla bort avfallet. 

Telge Nät har under hösten 2012 uppfört ett egenkontrollprogram där rutiner kring 

uppföljning och kontroll av slammet redovisas. I Telge Näts egenkontrollprogram kommer 

man också att gå ut med information till fastighetsägare om vad som är olämpligt att stoppa i 

toaletten. Calo förklarar att hon tror på det här projektet och att ett genomförande av dessa 

åtgärder är den enda vägen som finns att gå. Hon förklarar att det på sikt inte är hållbart att 

slösa med dricksvatten genom att smutsa ned det som är rent. 

 

Tonell (miljöinspektör Södertälje miljökontor) och Reimer (tillförordnad miljöchef 

Södertälje miljökontor) understryker att projektet handlar om resurshushållning, det är 

vattenbesparande samtidigt som kretsloppsanpassning av enskilda avlopp leder till god 

hushållning med energi och näringsämnen. I stor skala kan detta leda till en minskning av 

handelsgödsel inom jordbruket. En utmaning är att få fler hushåll anslutna till 

kretsloppssystemet, hittills har det gått ganska långsamt. En orsak till detta kan vara det 

konventionella tänkandet, eftersom projektet är nytt tar förändringen tid. Tonell berättar 

vidare att det är många aktörer som deltar i projektet vilket är en utmaning i sig. 

 

Carlsson (driftansvarig behandlingsanläggningen) förklarar att en utmaning med projektet 

är att somliga tycker att det är väldigt äckligt att det sprids kiss och bajs på åkerjorden. Han 

betonar att man måste komma ihåg är att näringen sprids på jorden inte på grödorna. Carlsson 
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berättar vidare att han tycker att projektet är ekologisk hållbart och att det är bra att 

människan återför näringen till jorden.  

 

Petersson (konsult Sorpet) betonar att uppföljning är en stor utmaning i projekt som detta. 

Han förklarar att det är väldigt svårt att se vad åtgärder inom jordbruket kan leda till, men 

över en tioårsperiod kanske man kan börja se tendenser. Petersson menar att uppföljning är en 

komplicerad process men om man satsar flera miljoner på ett projekt är uppföljning otroligt 

viktigt. Han förklarar vidare att det är svårt att lägga ansvaret för uppföljning på en enskild 

lantbrukare, ansvaret borde ligga på kommun eller länsstyrelse. Petersson menar också att ett 

långsiktigt förbättringsarbete kräver motivation från enskilda lantbrukare. 

8.1.1.3 Framtid 

Andersson (LRF) förklarar att man idag vet att enskilda avlopp och jordbruket belastar våra 

vattendrag, att minska utsläppen från dessa källor kan göra stor skillnad. Projektet Enskilda 

avlopp i kretslopp kan bidra till att miljömålen ingen övergödning, god bebyggd miljö, hav i 

balans och levande sjöar och vattendrag nås. Sedan finns det andra faktorer som kan påverka 

Stavbofjärdens vattenkvalitet och kunskapen om recipientens status idag är inte fullständig. 

Andersson förklarar vidare att människan inte har råd att handla som man gör idag då alla 

skyller på varandra, aktörer måste börja arbeta mot samma mål; politiker, kommuntjänstemän, 

bönder, fastighetsägare och andra aktörer. Samverkan är avgörande för att nå framgång. 

 

Calo (Telge Nät) berättar att enskilda avlopp och jordbruket är två stora utsläppskällor av 

näringsämnen men när hon pratat med kommuninvånare så berättar de att problematiken 

också kan handla om gamla synder, utsläpp och aktiviteter som tidigare bidragit till 

övergödningsproblematiken. Calo förklarar att hennes personliga åsikt är att man borde 

separera toalettvatten från BDT- vatten i alla fastigheter, då har man en möjlighet att senare 

kretsloppsanpassa om man önskar. Calo förklarar vidare att projektet innebär en stor 

omställning i samhället men tillslut kommer människan att bli tvungen att hantera dessa 

frågor. Hon tycker personligen att detta projekt innebär en hållbar utveckling. Calo förklarar 

också att man måste jobba på flera fronter samtidigt och förhoppningsvis leder projektet till 

någon typ av ketchupeffekt. 

 

Tonell (miljöinspektör Södertälje miljökontor) och Reimer (tillförordnad miljöchef 

Södertälje miljökontor) förklarar att projektet är förenligt med hållbar utveckling. Detta 
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arbete leder till en långsiktig god ekonomisk utveckling, eftersom en god 

naturresurshushållning långsiktigt är god ekonomiskt utveckling. Samhället sparar också 

vatten och på sikt bör det resultera i sparade pengar. Intervjupersonerna betonar att arbetet 

redan har påverkat andra kommuner. De menar att för att lyckas med projektet i framtiden 

gäller det att inte ge avkall på de ambitioner som finns. Det gäller även att bidra till att fler 

startar liknande projekt så att Södertälje kommun kan få draghjälp av andra kommuner. 

Reimer förklarar att den exakta effekten av projektet för Stavbofjärden beror på recipientens 

status i dagsläget. 

 

Carlsson (driftansvarig behandlingsanläggningen) förklarar att undervisning är mycket 

viktigt, barn måste förstå var mat kommer ifrån och hur kretslopp fungerar. Han menar att det 

är viktigt att börja diskutera hållbar utveckling redan i tidig ålder för att förändring ska ske på 

lång sikt. 

 

Petersson (konsult Sorpet) berättar att uppföljning, provtagningar och regelbundna 

uppföljningsmöten är mycket viktigt för att i framtiden minska övergödningsproblematiken i 

Stavbofjärden. Det är även bra om lantbrukarna ses för att diskutera och analysera resultaten 

av arbetet. Petersson menar också att det vore värdefullt om en enklare form av miljörapport 

lämnades in varje år där positiva förändringar sammanfattas i en gemensam rapport. Då skulle 

en avstämning göras av alla projekt och samtidigt skulle framtida åtgärder kunna diskuteras. 

Petersson förklarar att det är viktigt att fortsätta arbeta med uppföljning så att processerna inte 

stannar upp. 

 

8.1.2 Övriga intervjuer  

Nedan redovisas intervjuer med två respondenter som inte är direkt inblandade i de åtgärder 

som genomförs för att minska övergödningsproblematiken i Stavbofjärden. Dessa intervjuer 

behandlar ett huvudsakligt område, utmaningar. 

8.1.2.1 Utmaningar 

Hällbom (KRAV) förklarar att det tidigare fanns möjligheter till viss spridning av källsorterat 

urin från enskilda avlopp på åkermark med att detta inte är längre är tillåtet på grund av en 

gemensam EU-förordning. Förordningen säger att det inte är tillåtet att sprida mänskligt avfall 

på ekologisk produktion. Före år 2010 var det tillåtet att i vissa fall sprida källsorterad urin 

enligt KRAV:s regler, då gjordes stor skillnad mellan urin från enskilda avlopp och slam från 
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reningsverk.  Hällbom förklarar att några av utmaningarna med att sprida avloppsslam på 

jordbruksmark är att det kan finnas läkemedelsrester och höga halter av andra farliga ämnen 

i fraktionerna. Han poängterar därför vikten av att testa fraktionerna noggrant innan de sprids 

på åkermark. Hällbom förklarar att det ändå är mycket viktigt att återföra näringsämnen för att 

skapa hållbara kretslopp bland annat eftersom att fosfor är en begränsad reseurs. 

 

Jarlöv (Naturskyddsföreningen) förklarar att det finns stora utmaningar med att använda 

slam från enskilda avlopp på åkrar och jordbruksmark. Fraktioner från toalettavlopp kan 

innehålla både läkemedel, östrogener och tungmetaller från avföringen. Hon förklarar vidare 

att de flesta människor idag använder någon form av medicin, preventivmedel eller andra 

preparat. En stor utmaning är att vi inte alltid vet hur läkemedel och kemikalier reagerar med 

varandra. Jarlöv berättar att det kan uppstå så kallade cocktaileffekter som inte går att förutspå 

och att en del hormonliknande ämnen möjligen kan vara farliga även i små koncentrationer. 

Eftersom det inte alltid är möjligt att mäta koncentrationer av läkemedelsblandningar på 

åkermark så är det viktigt att vi agerar med försiktighet och att vi är medvetna om vår brist på 

kunskap. Vidare förklarar Jarlöv att det är en god början att inte blanda avfall från enskilda 

avlopp med BDT- avfall, det skapar bättre förutsättningar för att avfallet ska kunna hanteras. 

Jarlöv menar dock att det vore bättre om man kunde behandla fraktionen på något vis så att 

kemikalier och läkemedel sorteras bort. Jarlöv berättar vidare att storskalig spridning av slam 

från reningsverk, som till skillnad från slam från enskilda avlopp innehåller fraktioner från 

hela industrisamhället riskerar att långsiktigt förstöra stora arealer åkermark. Jarlöv tar också 

upp jordbruket som ett stort problemen för näringskretsloppet. Uppdelningen mellan 

djurskötsel och växtskötsel leder till överskott av näring. Övergödsling är också ett stort 

problem. Jarlöv poängterar vikten av att hitta säkra och hållbara lösningar för enskilda avlopp. 

Två typer av åtgärder är mycket viktiga för att skapa hållbara kretsloppslösningar för avlopp. 

För det första måste det som kommer in i avloppet hanteras, alltså vad vi stoppar i oss och vad 

som hamnar i toaletten. För det andra bör man också hantera restprodukten på ett bra sätt. 
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9. Analys och diskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att utvärdera den första tidsperioden av projektet Enskilda 

avlopp i kretslopp och de åtgärder som genomförts inom jordbruket för minskat 

näringsläckage. I detta avsnitt kommer intervjuer och annat bakgrundsmaterial analyseras och 

diskuteras för uppnå studiens syfte.  

 

Målet med projektet Enskilda avlopp i kretslopp har alltså i första hand varit att uppnå en 

förbättrad vattenstatus i Stavbofjärdens tillrinningsområde samt möjliggöra spridning av 

näringsämnen från enskilda avlopp på åkermark. Detta ska ske genom bland annat 

kretsloppsanpassade avloppslösningar för enskilda avlopp, uppförandet av en lokal 

behandlingsanläggning och återföring av näringsämnen till åkermark. Parallellt med detta 

arbete har det genomförts åtgärder inom jordbruket för att minska näringsläckaget och sluta 

kretsloppet. Förutsättningarna för att nå en förbättrad vattenkvalitet i Stavbofjärden ökar i och 

med genomförda och planerade åtgärder. Efter denna korta tidsperiod är det dock svårt att 

säga vad genomförda och planerade åtgärder kommer att leda till i siffror eftersom resultat av 

förändringar som dessa inte syns på en gång. Markanta strukturella förändringar har skett 

under de första åren av projektet, framförallt har samarbetet mellan olika aktörer i 

tillrinningsområdet stärkts. Däremot uppstår en rad nya utmaningar när avloppsfraktioner 

sprids på åkermark. Projektet är ett pilotprojekt, detta innebär att kunskapen om effekter på 

miljö och natur inte är fullständig. Somliga motståndare ifrågasätter all spridning av slam som 

inte med säkerhet kan bemästra problem med eventuella läkemedelsrester, hormoner och 

föroreningar. Alla deltagande aktörer i projektet hänvisar till det faktum att människans avfall 

måste hamna någonstans och att det är betydligt bättre att lägga avfallet på jorden än att det 

läcker ut i vattnet eftersom det finns betydligt fler nedbrytande bakterier i jorden än i vattnet.  

 

9.1 Åtgärder 

Intervjuer med medverkade aktörer visar att ett stort antal åtgärder genomförts under de första 

åren av projektet Enskilda avlopp i kretslopp. Några av dessa åtgärder lyftes som avgörande 

för att lyckas med projektet framöver. En anläggning står idag färdig på Hölö och drivs av en 

lokal jordbrukare. Idag används en ny metod för att behandla växtnäring som möjliggör en 

produkt fri från smittämnen inom en relativt kort tidsperiod. Vidare har en kretsloppspolicy 

antagits som innebär en målsättning om att avloppsanläggningar, när de installeras eller 
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förändras, ska ha sluten hantering av avloppsfraktionen och spolvolymen ska vara maximalt 

0,6 liter. Andersson (LRF Mälardalen), Calo (Telge Nät) och Reimer (Södertälje miljökontor) 

förklarar att en förutsättning för att avloppsfraktioner ska vara intressanta som gödselmedel är 

just källsortering där BDT -vatten skiljs från klosettvatten, detta eftersom den största mängden 

föroreningar och kemikalier finns BDT- vatten. För att förankra idén hos fastighetsägare, 

jordbrukare och andra aktörer har informationsinsatser genomförts. Alla medverkade aktörer 

verkar vara överens om att samverkan är avgörande för projekt som dessa. Antalet inblandade 

aktörer är stort, för att lyckas framöver krävs fortsatt samverkan, samarbete och en gemensam 

strävan mot minskad övergödning. Parallellt och i nära anslutning till projektet Enskilda 

avlopp i kretslopp har det genomförs åtgärder inom jordbruket för att minska näringsläckaget 

och sluta kretsloppet. De åtgärder som har lyfts fram i dokument och intervjuer är främst 

rådgivning till lantbrukare, markkartering, planering av skyddszoner och våtmarker samt ett 

ökat samarbete mellan jordbrukare. Petersson (konsult Sorptet) och Reimer (Södertälje 

miljökontor) förklarar att om arbetet för minskad övergödning sker på flertalet fronter 

samtidigt bli det svårare för aktörer att skylla på varandra. 

 

9.2 Utmaningar  

Södertälje kommun är tidigt ute med att ställa höga krav på fastighetsägare vilket krävs för att 

minska övergödningsproblematiken i området och möjliggöra spridning av fraktioner från 

enskilda avlopp. Dock skulle kretsloppspolicyn kunna ses som orättvist av fastighetsägare om 

inte grannkommuner har samma strikta ambitioner. Reimer (Södertälje miljökontor) 

poängterade emellertid att miljökontoret i Södertälje inte ställer extremt höga krav utan att de 

tillämpar miljöbalken utifrån dess verkliga ambition.  Intervjuer och litteraturstudier har visat 

att användning av slam på åkermark inte är en helt okontroversiell fråga, mestadels på grund 

av oron för att tungmetaller, hormoner och föroreningar kan förekomma i fraktionen. De 

deltagande aktörerna har samtliga hänvisat till att det är betydlig fler nedbrytande bakterier i 

jorden än i vatten. Nordin förklarar som tidigare redovisats att en kubikmeter jord innehåller 

lika många nedbrytande organismer som en kubikkilometer vatten. Inblandade aktörer 

poängterar också vikten av att hålla isär diskussionen om fraktioner från enskilda 

toalettavlopp och fraktioner från större reningsverk. Jarlöv (Naturskyddsföreningen) menar 

emellertid att eftersom det inte alltid är möjligt att mäta koncentrationer av 

läkemedelsblandningar och att människan inte vet hur hormoner och läkemedel reagerar med 

varandra så är det viktigt att aktörer agerar med försiktighet. En annan utmaning som tagits 
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upp är så kallade äckelfaktorer, somliga menar att det är äckligt att lägga fraktioner från våra 

toalettavlopp på åkermark. Såväl Reimer (Södertälje miljökontor) som Calo (Telge Nät) 

förklarar att det ofta finns en rädsla för sådant som är nytt och som man inte riktigt känner till. 

Förutom detta återkommer den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling som en stor 

utmaning vid bytet av avloppssystem hos enskilda fastighetsägare. Det krävs en hög 

investeringskostnad vid byte av avloppssystem. Ytterligare en framtida utmaning är att följa 

upp de åtgärder som sker inom jordbruket för att motivera till vidare insatser. Uppföljning kan 

vara utmanande och tidskrävande men också mycket viktigt för att se resultat, skapa 

motivation och undersöka vad som är viktigt i framtiden. 

 

9.3 Möjliga framtida effekter 

I Stavbofjärdens tillrinningsområde är två betydande källor till utsläpp enskilda avlopp och 

jordbruk, därför skulle insatser inom dessa områden troligtvis göra stor skillnad. Inom Åbyåns 

avrinningsområde är enskilda avlopp och jordbruk de två största källorna till näringsutsläpp i 

området. Exakta effekter av projektet för Stavbofjärdens tillrinningsområde är enligt 

deltagande aktörer svåra att förutsäga men intervjuer och tidigare forskning redogör för att 

näringsläckaget kommer att minska om bristfälliga avlopp byts ut. Analyser av effekter av 

genomförda åtgärder är i denna studie mycket hypotetiska och beror på vad de som byter 

avloppssystem har för installation idag och hur många som kommer att byta avloppssystem. 

Dessutom tar ett byte av system tid vilket gör att effekterna inte syns omedelbart. Det är i 

dagsläget mycket svårt att förutsäga exakt hur dessa åtgärder kan påverka Stavbofjärdens 

ekologiska status då det tar tid innan åtgärder som dessa syns i realiteten. Det råder också viss 

osäkerhet kring recipientens status idag. Även resultatet av de åtgärder som genomförs inom 

jordbruket tar tid innan det syns, men en ökad medvetenhet och konkreta insatser leder 

troligen till förändring på lång sikt. Något samtliga deltagande aktörer är överens om är att 

projektet är förenligt med hållbar utveckling.  

 

Projektets framtid beror på flertalet faktorer. Medverkade aktörer betonar vikten av fortsatt 

samverkan, alla måste sträva åt samma håll och inte lägga skulden på varandra. Under 

intervjuserien betonar flertalet aktörer att det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken. För att 

nå resultat krävs det att man arbetar på flera fronter samtidigt. Något som också verkar ha 

varit avgörande för att Södertälje har lyckats att dra igång en sådant här projekt är engagerade 

eldsjälar. Samtliga intervjupersoner som arbetar med projektet verkar vara mycket engagerade 
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och motiverade. Om även andra kommuner börjar arbeta på samma sätt kan området få 

draghjälp och fastighetsägare samt jordbrukare kan känna en större drivkraft att fortsätta 

arbeta mot målet. Vidare kan det vara av stor vikt att man inom projektramen för Enskilda 

avlopp i kretslopp fortsätter att vara öppna för eventuella frågor och kritik.  Projektet är trots 

allt ett pilotprojekt och genom att lära sig av de problem som uppstår kan projektet utvecklas 

vidare. 

 

9.4 Arbetet för minskad näringsbelastning och hållbar utveckling 

Alla aktörer som deltar i projektet är överens om att projektet Enskilda avlopp i kretslopp är 

förenligt med hållbar utveckling. Samtliga deltagande aktörer förklarar att 

kretsloppsanpassning av enskilda avlopp är bra för miljön och stämmer överens med 

begreppet ekologisk hållbarhet. Åtgärderna ska bidra till att flera av de nationella miljömålen 

nås och att näringsbelastningen minskar i ett redan känsligt område.  Jarlöv menar emellertid 

att en hållbar utveckling kräver att människan agerar med försiktighet och att eventuella 

effekter av projektet bör undersökas noggrant. Jarlöv förklarar som tidigare nämnts att det är 

viktigt att vi är medvetna om vår brist på kunskap. Samtliga intervjupersoner är också överens 

om att åtgärder inom jordbruket är avgörande för att nå en hållbar utveckling då det krävs 

insatser på flera fronter för att nå framgång. I tidigare studier har intervjuer med 

fastighetsägare som bytt avloppssystem genomförts, det är framförallt två synpunkter som 

lyfts fram regelbundet. Det är dyrt för den enskilde fastighetsägaren att byta avloppssystem 

och i vissa fall är det teknisk komplicerat. Pinner kom i en studie fram till att det är 

ekonomisk lönsamt att på lång sikt att byta avloppssystem men det innebär en stor summa 

initialt. Bidrag ges till enskilda fastighetsägare men denna summa är relativt liten i proportion 

till installationskostnader. Projektet tycks också öka samförvaltningen och samarbetet mellan 

aktörer i området, aktörer på alla nivåer är delaktiga om än på olika sätt och i olika 

utsträckning. En återkommande utmaning i projektet är att det är svårt att bryta invanda 

mönster. Ofta uppfattas det konventionella som tryggt vilket gör att byte av system och 

tekniker kan gå långsamt och trögt. Fleratlet aktörer har tagit upp är vikten av så kallat 

”uppströmsarbete”, att arbeta med information för att minska mängden opassande ämnen i 

toaletten.  

 

9.5 Förändring 

Resultat av projekt som detta syns inte över en natt och invanda mönster tar tid att bryta.  
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Angelöw förklarar som tidigare nämnts att motivation är mycket viktigt vid förändring och 

det har aktörer betonat även i detta arbete, motivation krävs hos såväl lantbrukare och 

fastighetsägare som hos projektanställda. Liksom Corell och Söderberg skriver så tar 

förändring tid och kräver tålamod, speciellt när förändringen påverkar aktörer på flera nivåer. 

Lewins trestegmodell förklarar att en förändringsprocess genomgår olika faser. Det kan vara 

svårt att applicera dessa direkt på detta projekt då olika aktörer har kommit olika långt i 

projektet och arbetet sker i flera faser samtidigt. Samtidigt kan man se att projektet berör flera 

av de element som kännetecknar faserna. Intervjuer har visat att det finns ett behov av 

förändring, några av Sveriges mest övergödda sjöar finns i området. En viktig del i arbetet har 

varit att försöka få olika aktörer att ta ett individuellt ansvar istället för att lägga skulden på 

andra. I Södertälje har man också börjat förändra den faktiska situationen genom att anta en 

kretsloppspolicy och byten av avloppssystem. En stor utmaning i framtiden är att förankra 

idén och stabilisera förändringen.  
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10. Avslutande Diskussion 

 

I Östersjön är övergödning ett stort problem och för att möjliggöra ett framtida välmående hav 

krävs det konkreta insatser på flera nivåer och av många aktörer. Projektet Enskilda avlopp i 

kretslopp är ett exempel på konkreta insatser för att förbättra vattenkvaliteten i närliggande 

vatten.  Det verkar vara viktigt att någon kommun går i spetsen, förhoppningsvis leder detta 

arbete till någon typ av ketchupeffekt. Även åtgärder inom jordbruket är betydelsefulla för att 

möjliggöra en god vattenkvalitet i Stavbofjärden. Om flera sektorer arbetar tillsammans ökar 

förhoppningsvis motivationen hos inblandade aktörer. Vidare sätts 

övergödningsproblematiken i fokus när åtgärder genomförs och kanske öppnar det upp för 

nya insatser.   

 

Tanken med att kretsloppsanpassa är att ta till vara på de resurser som finns och samtidigt 

försöka minska utsläppen ur ett långsiktigt perspektiv, med andra ord att skapa förutsättningar 

för såväl dagens generation som för framtida generationer. Samtliga deltagande aktörer 

förklarar att detta arbete kräver samverkan och samarbete mellan aktörer. För att hållbara 

kretslopp ska skapas krävs det att fastighetsägare, lantbrukare, politiker, tjänstemän och andra 

aktörer tillsammans tar ansvar. Det behövs också ytterligare forskning inom området för att 

vidareutveckla metoder och minska eventuella risker, kunskapsläget inom området ändras 

snabbt. Eftersom detta är ett pilotprojekt är kunskapen om effekter på miljö och natur inte är 

komplett vilket skapar incitament för noggrann uppföljning och regelbundna provtagningar. 

Uppströmsarbete och informationsinsatser till fastighetsägare tycks också vara viktigt. Det är 

angeläget att ta tag i problemet tidigt i processen för att försöka minska den mängd 

föroreningar och hormoner som hamnar i avloppet. Något som verkar ha varit avgörande för 

att Södertälje har lyckats dra igång en sådant här projekt är engagerade eldsjälar. 

 

Det ska bli mycket intressant att följa projektet Enskilda avlopp i kretslopp och genomförda 

åtgärder inom jordbrukssektorn i framtiden. Relevanta ämnen att diskutera vidare är 

exempelvis hur läkemedel och hormoner i kombination med varandra reagerar i jorden. Här 

krävs vidare studier och forskning. Det vore också intressant att följa upp eventuella effekter 

på Stavbofjärden, regelbundna provtagningar under en längre period kan möjligen visa 

tendenser. I detta arbete har endast utsläppskällorna enskilda avlopp och jordbruk behandlats i 

Stavbofjärdens tillrinningsområde, för att få ett ännu bättre underlag kan det vara värdefullt 

att studera andra utsläppskällor såsom utsläpp från närliggande reningsverk, motorvägar och 
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skogsbruk. Dessutom kan det vara mycket viktigt att förstå hur tidigare aktiviteter har 

påverkat området för att få en helhetsbild av situationen. Denna studie öppnar 

förhoppningsvis upp för vidare undersökningar och mer djupgående analyser i framtiden.  
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11. Slutsatser 

 

 Ett stort antal konkreta åtgärder har genomförts de senaste åren för att minska 

näringsläckaget i Stavbofjärdens tillrinningsområde. En kretsloppspolicy har antagits, 

en lokal behandlingsanläggning har byggts och näringsämnen har börjat återföras till 

åkermark. Informationsinsatser har också genomförts. Parallellt och i nära anslutning 

till projektet Enskilda avlopp i kretslopp har åtgärder inom jordbruket genomförts för 

att minska näringsläckaget och sluta kretsloppet. Exempel på sådana åtgärder är 

rådgivning och information till lantbrukare, markkartering samt planering av 

skyddszoner och våtmarker. 

 Förutsättningarna för att nå en förbättrad vattenkvalitet i Stavbofjärden förbättras i och 

med genomförda och planerade åtgärder. Exakta effekter av genomförda åtgärder är 

svåra att förutsäga då projektet är i en tidig fas.  

 Utmaningar tycks uppstå i och med spridning av avloppsfraktioner på åkermark. 

Intervjuer och litteraturstudier har redovisat en oro för eventuella effekter av de 

hormoner och läkemedel som kan förekomma i fraktionerna när de sprids på 

åkermark. Andra utmaningar som åskådliggjorts är att byte av avloppssystem innebär 

en hög investeringskostnad samt att människor kan känna sig otrygga och oroliga vid 

omfattande förändringar. Detta kan skapa en viss tröghet i förändringsprocessen. 

 Uppföljning och provtagningar av avloppsfraktionen är avgörande för att kunna 

säkerhetsställa metoden. Kunskapsläget inom området ändras snabbt, ämnet kräver 

vidare forskning. Även de åtgärder som genomförts inom jordbrukssektorn bör följas 

upp för att utvärdera genomförda åtgärder och möjliggöra ytterligare insatser i 

framtiden. 

 Uppströmsarbete och informationsinsatser är viktigt för att minska mängden 

föroreningar och läkemedel i avloppssystemen. Det är angeläget att hantera problemet 

i en tidig fas och försöka minska den mängd föroreningar och hormoner som hamnar i 

avloppet. 

 Samverkan och samarbete mellan aktörer tycks ha varit avgörande för genomförandet 

och verkar även vara betydelsefullt för vidare utveckling av projektet och åtgärder 

inom jordbrukssektorn.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Intervjuguide med aktörer som deltar i projektet 

 

Utvärdering 

Bakgrund/ roll i projektet 

Åtgärder 

 Vilka åtgärder har genomförts?  

 Hur har dessa åtgärder genomförts?  

 Har man kommit så lång som man tänkt? 

 

Möjligheter och utmaningar 

 Utmaningar (enskilda avlopp i kretslopp, jordbruk)  

Vilka problem har uppstått under arbetets gång?  

Framtida utmaningar? 

 Möjligheter (enskilda avlopp i kretslopp, jordbruk) 

Vad har gått bra hittills?  

Vilka möjligheter finns det för projekt som detta i framtiden?  

 

Framtid 

Möjliga framtida effekter 

 Vad kan genomförda åtgärder leda till? 

 Effekter för Stavbofjärden? 

 Effekter samförvaltning/Effekter på andra kommuner  

 

Hållbar utveckling: 

 Är arbetet med Enskilda avlopp i kretslopp förenligt med begreppet hållbar 

utveckling? 

 Är arbetet med åtgärder inom jordbruket förenligt med begreppet hållbar utveckling? 

 

Vidare utveckling av arbetet mot övergödning i Stavbofjärden 

 

 Vad behöver göras för att lyckas med arbetet i framtiden? 
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Intervjuguide med aktörer som inte deltar i projektet 

 

Bakgrund 

 

Möjligheter och utmaningar 

 

 Utmaningar (enskilda avlopp i kretslopp, jordbruk)  

Vilka problem finns det med att återföra näring till åkermark?  

Framtida utmaningar? 

 Möjligheter (enskilda avlopp i kretslopp, jordbruk) 

Vilka möjligheter bidrar projekt som detta till?   

Vilka möjligheter finns det för projekt som detta i framtiden?  

 

Är projektet förenligt med begreppet hållbar utveckling? 
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Bilaga 2 

 

Transport 

 

Bakgrundsmaterialet som används för att uppskatta avståndet från olika fastigheter med slutna 

tankar i Stavbofjärdens tillrinningsområde till Södertälje och Hölö kommer från rapporten 

Effekter av klosettvattenbehandling i kombinerad anläggning för våtkompostering och 

ureahygienisering (Holm 2010). Projektet är utfört på uppdrag av Södertälje kommun. 

 

När avståndet undersökts har siffror används från rapporten, dock har bara urval av 

information används då denna rapport bygger på en annan typ av anläggning än den som idag 

nyttjas. Fem av sex områden har tagits med i denna kalkylering då området kring Trosaån inte 

räknas som en del av Stavbofjärdens tillrinningsområde i denna studie. 

 

 
( Diagram Holm 2010, bilaga 3) 

 

 

Beräkning: 

 

Avståndet till Södertälje:19km+ 24km+ 23km +20km+ 16km (Holm 2010) / 5 = 20,4 

Medelavståndet är ungefär 20,4 kilometer från de olika områdena till Södertälje. 

 

Avståndet till Hölö: 4km+7km+11km+18km+8km (Holm 2010) /6 = 9,6 km, Medelavståndet 

är ungefär 9,6 kilometer från de olika områdena till Hölö. 

 

= Skillnaden blir 10,8 kilometer per resa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


