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Sammanfattning 
Rening av avloppsvatten i småskaliga avloppsvattenanläggningar utanför tätbebyggda områden är 

undermåliga. En majoritet av anläggningarna uppfyller idag inte kraven och behöver därför 

förnyas, bytas ut eller uppgraderas. Arbetet har begränsats till minireningsverk, markbäddar och 

fosforfällor för enskilda små avlopp dimensionerade för 5 personer.  

 

Utvärdering av de olika åtgärdsalternativen har gjorts med hjälp av multikriterieanalys. Denna 

metod är samlingsnamnet för ett antal metoder som används vid svåra beslutssituationer för att 

säkerställa att det bästa beslutet fattas. Vid genomförandet av multikriterieanalysen har en linjär 

additiv metod använts där det slutgiltiga urvalet av kriterier och indikatorer skedde inom 

projektgruppen. Viktning av kriterierna skedde av en referensgrupp som har en stor samlad 

kompetens inom detta ämne. De kriterier som valdes ut för bedömning av de olika alternativen var 

reningsförmåga, energiförbrukning vid drift, potentiell återföring av näringsämnen, kostnader, 

robusthet/användarvänlighet.  

 

Åtgärdsalternativen bedömdes och graderades därefter för hur väl de presterade gentemot 

framtagna kriterier och efter att den summerade viktade graderingen beräknats erhölls en ranking 

av de olika åtgärdsalternativen.  Multikriterieanalysens prestandamatris ger en överblick hur de 

olika alternativen har presterat gentemot de olika kriterierna samt deras slutgiltiga preferens och 

ranking. 
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Abstract 
 

Wastewater treatment in small-scale wastewater facilities outside urban areas is substandard. A 

majority of the plants meet today, not requirements, and therefore need to be renewed, replaced or 

upgraded. The work has been limited to mini treatment plant, soil beds and phosphorus traps for 

individual small sewage oversized for 5 people.  

 

Evaluation of the different action alternative has been made using the multi-criteria analysis. This 

method is the collective name for a number of methods used in difficult decision situations to 

ensure that the best decision. In implementing the MCA has a linear additive method is used where 

the final selection of criteria and indicators took place within the project. A reference group that 

has a great overall competence in this matter made the weighting of the criteria. The criteria were 

selected for assessment of the various options was purifying capability, power consumption during 

operation, the potential recycling of nutrients, cost, robustness, user friendliness.  

 

The option were assessed and graded then for how well they performed against the developed 

criteria and after that summed weighted grading calculated obtained a ranking of the different 

action alternative. MCA performance matrix provide an overview of the different options has 

performed against the various criteria and their final preference and ranking.  
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1. Inledning 
Allt fler människor väljer att bosätta sig permanent i fritidshusområden som ofta har dåligt 

fungerande avloppslösningar. Bostäder som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet måste 

ordna sitt avlopp antingen genom att installera en egen avloppsanläggning eller genom att ansluta 

sig till en gemensamhetslösning som man delar med sina grannar. Kommunernas miljöinspektörer 

ansvarar för tillsyn och tillståndsprövning av de enskilda avloppen. Naturvårdsverket publicerade 

år 2006 nya allmänna råd om små avloppsanläggningar (NFS 2006:7). Denna publikation 

innehåller generella rekommendationer rörande tillämpning av de lagar och regler i Miljöbalken 

(SFS 1998:808) och i Förordningen om miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:899) som berör enskilda 

avlopp. Råden tar hänsyn till recipientens känslighet utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt och 

fokus ligger på anläggningarnas funktion snarare än deras konstruktion. Genom att åtgärda 

undermåliga enskilda avlopp kommer utsläppen att minska och belastningen på omkringliggande 

vattendrag blir mindre.  

Tekniken för små avlopp är under utveckling och kunskapen om reningseffekter, hållbarhet, 

underhåll, kostnader etc. för de olika tekniska lösningarna är dåligt sammanställda. Det här 

examensarbetet är en början på en sådan utvärdering och sammanställning, vilket kan ligga till 

grund för den enskilda användaren och tillsynsmyndigheten vid val av teknik.  
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2. Bakgrund 
Enligt lag måste avloppsvatten tas om hand och renas innan det får släppas ut. Om avloppsvatten 

inte behandlas kan föroreningar och smittämnen påverka miljön eller människors hälsa negativt 

(Naturvårdsverket, 2014). De flesta ämnen som förekommer i avloppsvatten från hushåll återfinns 

även naturligt i miljön men det är när de förekommer i för höga halter eller på fel plats som de blir 

föroreningar. Exempel på föroreningar från avloppsvatten är organiskt material som kan orsaka 

syrebrist i det vattendrag som de släpps ut i, mäts i BOD. Andra ämnen är framför allt fosfor (P) 

och kväve (N) som kan orsaka övergödning då de stimulerar algtillväxt. Avloppsvattnet innehåller 

även bakterier, virus och parasiter som kan orsaka sjukdomar hos människor och djur om det inte 

tas om hand på rätt sätt. Avloppsvatten kan dessutom innehålla metaller, läkemedelsrester och 

andra svårnedbrytbara organiska ämnen som vid utsläpp binds till partiklar och ackumuleras i 

bottensediment (Naturvårdsverket, 2014). 

2.1 Regelverk och miljömål  
Vattendirektivet (2000/60/EG) och de 16 miljökvalitetsmålen som antagits av riksdagen styr den 

svenska vattenförvaltningen (Naturvårdsverket, 2008). Syftet med Vattendirektivet, eller 

egentligen EU:s ramdirektiv för vatten som trädde i kraft år 2000 var att etablera enhetliga regler 

inom EU för skydd av unionens yt- och grundvatten. Direktivets huvudmål är att alla europeiska 

inlands- och kustvatten ska ha uppnått god ekologisk- och vattenkemisk status till år 2015 eller 

senast till år 2027. För att kunna säkra en god vattenkvalitet och tillgång till vatten måste vi 

samarbeta över nationsgränserna. Sverige är indelat i fem vattendistrikt. Vattenmyndigheten i 

respektive distrikt ansvarar för att Vattendirektivet genomförs i distriktet. Ur ett internationellt 

perspektiv har Sverige kommit relativt långt, trots detta håller fortfarande inte cirka 50 % av 

landets ytvatten god status enligt EU:s definition (Sorby, 2009). Miljökvalitetsmålen som ligger till 

grund för hela Sveriges miljöarbete beskriver den kvalitet och det tillstånd för landets miljö, natur- 

och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Flera av dessa miljökvalitetsmål berör 

verksamhetsområdet enskilda avlopp: 

 

 Giftfri miljö 

 

 Ingen övergödning 

 

 Levande sjöar och vattendrag 

 

 Grundvatten av god kvalitet 

 

 Hav i balans samt levande kust- och skärgård 

 

 God bebyggd miljö 

 

 Ett rikt växt- och djurliv 
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Baltic Sea Action Plan (BSAP) är ett gemensamt åtgärdsprogram för att nå god miljöstatus senast 

år 2021 i Egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt. Beslutet om åtgärdsplanen kom i november 

2007 och fattades av Helsingforskommissionen, HELCOM. (Naturvårdsverket, 2008b) 

 

Det nationella åtgärdsprogrammet prioriterar fyra områden: 

 

 Övergödning  

 

 Farliga ämnen 

 

 Biologisk mångfald 

 

 Sjöfartens miljöproblem 

 

Åtgärdsprogrammet ska vara fastställt för medlemsländerna under 2010 och flertalet av åtgärderna 

i aktionsplanen ska vara införda 2016 (Naturvårdsverket, 2008b). 

 

De lagar som styr och reglerar enskilda avlopp återfinns främst i Förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (FMH) och Miljöbalken (MB) (Naturvårdsverket 2008). Utsläpp av 

avloppsvatten klassas som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. FMH fastslår att det är 

förbjudet att släppa ut avloppsvatten i tätbebyggelse eller vattenområde om vattnet inte har 

genomgått längre rening än slamavskiljning (FMH 12 §). När det är uppenbart att ett sådant utsläpp 

inte utgör någon risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön kan undantag göras. 

Placering av enskilda avloppsanläggningar får aldrig medföra risk för förorening av lokala 

vattentäkter eller andra känsliga objekt (MB 2 kap 4§). Några andra lagar som kan komma att 

beröra enskilda avlopp direkt eller indirekt är: 

 

 Livsmedelslagen (SFS 2006:804) kan komma att beröra enskilda avlopp indirekt eftersom 

den syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och omfattar 

dricksvatten som genom ett dåligt fungerande avloppsanläggning kan leda till olägenheter i 

lokala dricksvattenbrunnar.  

 

 Plan- och bygglagen, PBL (SFS1987:10) reglerar bebyggelse och användning av mark och 

vatten bland annat genom bygglov, översiktsplaner och detaljplaner.  

 

 Anläggningslagen (SFS 1973:1149) reglerar inrättandet av gemensamhetsanläggningar.  

 

 Lagen om allmänna vattentjänster, LAV (SFS 2006:412) reglerar förhållandet mellan VA-

huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. LAV syftar till att 

säkerställa vattenförsörjningen och avlopp inom områdets gränser.  

2.1.1 Krav på verksamhetsutövare 
Tillstånds- och anmälningsplikt behandlas i paragraferna 13-16 i FMH. Fastighetsägare som vill 

anlägga ett enskilt avlopp kopplat till en vattentoalett eller ansluta en vattentoalett till en befintlig 

avloppsanordning måste först ansöka om tillstånd som prövas hos den kommunala 

tillståndsmyndigheten. Endast en anmälan till tillståndsmyndigheten krävs för avloppsanläggningar 

som inte är kopplade till WC.  
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Förutom att följa Naturvårdsverket rekommendationer bör alla fastighetsägare se till att 

avloppsanläggningen är tillförlitlig och driftsäker så att verksamheten befinner sig inom lagens 

ramar. Om drift och underhåll inte ska skötas av fastighetsägaren bör serviceavtal alltid skrivas 

med leverantören. Det är upp till den enskilde fastighetsägaren att bestämma vilken avloppslösning 

och vilket fabrikat man vill anlägga och därefter ansöka om tillstånd för anläggningen. 

Fastighetsägarna är skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs som verksamhetsutövare för att 

skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, enligt de allmänna hänsynsreglerna 

(MB 2 kap). Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar anger ansvarsfördelningen 

mellan huvudmannen och fastighetsägaren. VA-lagen innehåller dessutom regler om brukande av 

va-anläggning, kostnader, taxor, prövning av va-frågor m.m. I ABVA (Allmänna bestämmelser för 

brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen) regleras ansvarsfördelningen mellan 

huvudmannen och fastighetsägaren. Enligt Kärrman, Lundqvist och Dammberg (2003) ansvarar 

fastighetsägaren för den delen av systemet som ligger inom fastighetsgränsen medan kommunen 

ansvarar för den delen av systemet som är beläget utanför fastighetens förbindelsepunkt.  

2.1.2 Naturvårdsverkets allmänna råd 
Naturvårdsverket gav i slutet på 1980-talet ut allmänna råd för små avloppsanläggningar (Allmäna 

råd 87:6). Dessa råd drogs in år 2003 och ersattes år 2006 av de nya allmänna råden (NFS 2006:7). 

De gamla råden gäller inte längre som allmänna råd men finns kvar som en teknisk faktabok om 

hur markbaserade system ska byggas. De gamla råden ansågs inte uppfylla kraven i den nya 

miljöbalken som år 1998 ersatte miljöskyddslagen. De allmänna råden är indelade i tre 

huvudkategorier: grundkrav, hälsoskydd och miljöskydd. Rening anses vara särskilt viktig i närhet 

av känsliga vattendrag och inom områden med skyddsvärd natur. Därför har Naturvårdsverket 

inrättat två olika skyddsnivåer, normal och hög skyddsnivå, enligt tabell 1. 

 

Tabell 1. Krav för enskilda avloppsanläggningar vid normal och hög skyddsnivå enligt 

Naturvårdsverkets allmänna råd, Naturvårdsverket, 2008a). 
 Normal skyddsnivå Hög skyddsnivå 

BOD7 reduktion 90 % 90 % 

Fosfor (Tot-P) reduktion 70 % 90 % 

Kväve (Tot-N) reduktion - 50 % 

Återvinning av näringsämnen skall 

vara möjligt 

X X 

Utsläpp av avloppsvatten ska inte 

öka risken för smitta eller spridning 

av lukt 

X X 

Ytterligare åtgärder för att minska 

risken för smittspridning från 

anläggning 

- X 

 

Nivåerna ska fungera som riktlinjer vid installation av enskilda avloppsanläggningar. I 

naturreservat och Natura 2000-områden kan ännu högre krav ställas. Vilken skyddsnivå som bör 

gälla för ett givet fall bedöms av kommunens tillstånds- och tillsynsmyndighet. Krav på 

reningsgrad för enskilda avloppsanläggningar beror på vilken skyddsnivå kommunen har fastställt. 

För att ge ytterligare stöd vid handläggande av enskilda avlopp kompletterades de allmänna råden 

med en handbok (Handbok 2008:3). Den riktar sig främst till tillsynsmyndigheter i kommuner men 

är även användbar för entreprenörer, konsulter och privatpersoner (Naturvårdsverket, 2008a). 
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2.2 Studier och projekt om små avlopp i Sverige 
Många gedigna arbetsinsatser har under de senaste åren genomförts i syfte att förbättra 

förutsättningarna för tillståndsmyndigheter och fastighetsägare att minska utsläppen från enskilda 

avlopp. Flertalet projekt och undersökningar har bedrivits inom området: 

 

 Bra små avlopp (Hellström, m.fl. 2003) 

Syftet med projektet var att utvärdera och demonstrera nya lösningar för att minska 

utsläppen från enskilda avlopp samt vara ett utvecklingsprojekt för modifiering och 

förbättring av befintliga anläggningar. Samtliga anläggningar klarade eller kunde visa att 

man kan klara kraven för hög skyddsnivå när det gäller fosfor och BOD rening, dock inte 

för kväve. 

 

 Marknadsundersökning av småskaliga reningsanläggningar (af Petersens, 2003) 

Undersökningen omfattar småskaliga prefabricerade anläggningar som gick att köpa på den 

svenska marknaden år 2003. Syftet var att på ett tydligt, informativt och objektivt sätt 

presentera tillgängliga tekniker som kan bidra till att förbättra reningen av avloppsvatten 

från enskilda avlopp. För att kunna bedöma tillförlitligheten av uppgifterna om 

produkternas prestanda ger rapporten även ett förslag till klassificering av själva 

utvärderingen av produkterna.  

 

 Robusta och uthålliga små avloppssystem (Palm, Malmén & Jönsson, 2002) 

I projektet har ett tiotal avloppssystem studerats och utvärderats via litteraturen med 

avseende på smittspridning, hushållning och miljöpåverkan. Enligt slutsatserna av projektet 

bör alla anläggningar förses med en mätpunkt för provtagning av utgående vatten samt att 

det finns ett behov av utveckling av provtagning och kontroll.  

 

 VeVa-projektet (Erlandsson, Pettersson, Norström, Kärrman, 2010)  

Projektet startades 2005 med syftet att vara till hjälp vid bedömning av olika VA-systems 

miljö- och resursaspekter utifrån regelverk och miljömål. Ur projektet uppkom ett 

miljösystemanalytiskt verktyg uppbyggt i Excelmiljö för miljöbedömning av VA-system i 

omvandlingsområden, VeVa-verktyget. Verktyget behandlar befintliga VA-system, 

anslutning till kommunalt VA, gemensamhetslösningar och enskilda lösningar med följande 

aspekter som utgör grunden för bedömningsunderlaget: kostnader, energiförbrukning, 

dricksvattenanvändning, återföringspotential av kväve och fosfor till jordbruket, utsläpp av 

kväve, fosfor, BOD7 och kadmium.  

 

 Handbok om VA i omvandlingsområden (Törneke m.fl., 2008) 

I november 2008 utkom en handbok finansierad av Svenskt Vatten Utveckling och 

kommunernas eget FoU-program för beslutsfattare och tjänstemän i frågor rörande VA-

problematiken. 

 

 Avloppsguiden/Mätdatabasen (Avloppsguiden, 2015) 

Är en webbaserad kunskapsbank som grundades 2004 med fakta om enskilda avlopp, 

förteckningar över olika aktörer och olika medlemssidor där man kan ställa frågor till en 

expertpanel eller diskutera med varandra. Den riktar sig till fastighetsägare, kommunala 

tjänstemän, entreprenörer och allmänheten. Mätdatabasen samlar in data från analyser av 

små avloppsanläggningar. Syftet är att skapa en central referenslista för mätdata av hur 
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olika anläggningar fungerar.   Oberoende information om olika tekniklösningar kan således 

tillhandahållas. 

2.3 Behandling av blandat avloppsvatten 
Biologisk behandling används för att ta bort organiskt material och kväve, sedimentering för att 

avskilja fast material från avloppsvattnet, samt fällning med kemikalier för att avskilja fosfor och 

suspenderat material (af Petersen, 2003). 

2.3.1 Slamavskiljare 
Palm, m.fl. (2002) menar, för att minska risken för driftproblem i efterföljande behandling krävs 

normalt någon form av förbehandling av avloppsvattnet. För hushåll består förbehandlingen ofta av 

slamavskiljning före den egentliga behandlingen. Slamavskiljning är en mekanisk rening som 

normalt består av en slamavskiljare, trekammarbrunn. Syftet med slamavskiljaren är att förhindra 

stora mängder partikulärt material samt svår- eller onedbrytbara material att hamna i själva 

behandlingsanläggningen och där skapa problem genom igensättning. Förbehandlingens betydelse 

ökar ju känsligare den efterföljande behandlingen är för igensättning. En öppen markbädd är inte så 

beroende av en god förbehandling som en vanlig täckt markbädd eller infiltration. Andra 

funktioner med slamavskiljare är att få en utjämning av det inkommande flödet och plats för 

lagring av slam och flytslam. Den syrefria miljön och den höga mikrobiella aktiviteten i 

slamavskiljaren bidrar delvis till att rena vattnet. Mineraliseringen av det organiska materialet ökar 

med ökande uppehållstid. Nackdelen med slamavskiljning är att den är både volymmässigt och 

ekonomiskt kostsam (Palm, Malmén & Jönsson, 2002). Tabell 2 nedan visar reningsförmågan för 

en slamavskiljare. 

 

Tabell 2. Schablonvärden på reningsgrader för slamavskiljare (Palm, m.fl., 2002) och 

reningsförmåga av slamavskiljare BAGA (Andre Öhman, 2015) 
Anläggning Dimension  Reningsgrader i %   

  P-TOT N-TOT BOD COD 

Slamavskiljare 

(Palm m.fl. 

2002) 

Max. 5 hushåll 10-20 % 10-20 % 10-20 % 10-20 % 

Slamavskiljare 

(Palm m.fl. 

2002)  

Ett hushåll 0-40 % 0-22 % 18-54 % 28-56 % 

Slamavskiljare 

BAGA (Öhman, 

2015) 

BAGA 

slamavskiljare 

har 2 m
3 

25-35 % 10-15 % 30-40 % - 

 

Enligt naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) bör slamavskiljaren vara placerad över 

grundvattennivå och alltid vara åtkomlig för slamtömningsfordon. Ytterkanten på en slamavskiljare 

bör inte läggas närmare än 10 m från bostadshus och minst 4 m från fastighetsgränsen. 

Slamavskiljaren skall aldrig placeras närmare än 20 m från en vattentäkt. Enligt Palm m.fl. (2012) 

rekommenderas slamavskiljare på minst 2 m3 volym och tömning varje år. Större volym är att 

föredra då detta ger en säkrare drift och minskar risk för dyra ombyggnationer. För att undvika 

risken för läckage av avloppsvatten eller att markvatten sipprar in bör tilloppsledningar till 

slamavskiljare vara täthetsprovade. Rören till slamavskiljare ska vara av klass T vilket uppfyller 

kraven på hållbarhet, materialkvalité (PP alt. PVC) och täthet i skarvar (Palm, m.fl., 2012). 

Kostnaden för en slamtömning ligger på mellan 900-1400 kr beroende på slambrunnens storlek 

(Bodens kommun, 2015). En slamavskiljare till ett enskilt hushåll med integrerad pump kostar 

mellan 10 000-30 000 kr beroende på storlek och leverantör (Avloppscenter, 2015). 
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2.3.2 Markbädd 
En markbädd är en enkel och robust reningsteknik som kräver lite underhåll om de är korrekt 

byggda. För att uppnå dagens krav på fosforavskiljning måste dock en markbäddslösning byggas 

med antingen fosforfällning som förbehandling eller med fosforbindande filter som 

efterbehandling. Först då kan Naturvårdsverkets riktlinjer för hög skyddsnivå uppfyllas (af 

Petersens, 2003). Markbäddar byggs vanligtvis där de naturliga jordarterna är täta, t.ex. siltiga eller 

leriga. Reningen av avloppsvatten sker då i en begränsad jordvolym och det renade vattnet avleds 

sedan till ett dike, sjö eller hav. En markbädd måste luftas vilket förbättrar nedbrytningen av 

föroreningsämnen och motverkar lukt. Luftningen kan ske både genom spridarledning 

(infiltrationsrör) och dräneringsrör med hjälp av luftningsrör. Anläggningen bör anläggas så grunt 

som möjligt för att öka syretillförseln, öka den luftade zonen, öka både den biologiska och den 

kemiska reningen samt underlätta eventuella reparationer. Anläggningen bör aldrig belastas av 

ovidkommande vatten såsom dagvatten från stuprör, dränvatten, vatten från droppande kranar och 

rinnande toaletter. För att uppnå bästa reningsresultat och livslängd skall avloppsvatten pumpas ut i 

spridningsrör, på så sätt kan hela bäddens yta användas. En markbädd kan enkelt beskrivas som ett 

rörsystem som fördelar avloppsvattnet till det konstruerade sandfiltret, samt ett dränerande skikt 

och dränerande rörsystem som leder ut det behandlade vattnet ur markbädden. Genom att 

konstruera en tät markbädd kan vatten från omgivningen inte dränera genom markbädden och störa 

den biologiska processen. På så vis infiltrerar inte vattnet som passerar bädden vidare ner i marken 

vilket är av stor vikt om bädden är placerad i närheten av en dricksvattentäkt (JTI, 2008). 

En markbädd ska alltid byggas enligt anvisningarna i standarden prEN 12566-5 eller enligt 

Naturvårdsverkets faktablad 8147. En markbädds bygghöjd är ca två meter inklusive 

övertäckningsmaterial, där markbäddens höjd i förhållande till markplanet ur reningssynpunkt inte 

har någon betydelse. Det som avgör markbäddens konstruktion är framför allt nivå på inkommande 

ledning (vid självfall), djup till högsta grundvattenyta, djup till berggrunden och höjdskillnad till 

det ytvatten dit spillvattnet leds. Vill man undvika att det renade spillvattnet infiltrerar ner i marken 

ska största möjliga mängd vatten ledas ut via dräneringsledningar. Bottenbredden på en markbädd 

bör vara liten och ställs mycket höga krav på rening kan tätning av markbädden vara ett alternativ. 

I en markbädd består uppsamlingsledningarna vanligtvis av husdräneringsrör som bör luftas genom 

ett ventilationsrör i främre änden (inloppsänden). Anläggningar som har flera dräneringsledningar 

kan dessa sammanförs till ett ventilationsrör som anläggs upp över normalt snödjup. I den bortre 

änden av bädden (utloppsänden) sammanfogas uppsamlingsledningarna om de är fler än en. 

Ledningen eller ledningarna avslutas med en inspektionsbrunn, där möjlighet till vattenprovtagning 

bör finnas. Beroende på om man vill att största möjliga mängd spillvatten ska infiltrera i marken 

eller om man vill att vattnet ska ledas direkt ut i recipienten väljs dräneringsledning eller täta 

markavloppsrör. En markbädd består av följande lager och skikt: 

 uppsamlings- och dräneringslager, makadamlagrets tjocklek och val av fraktioner styr 

infiltrationen och magasineringsvolymen. 

 materialskiljande skikt (nedre), används för att undvika att ovanliggande sandlager ska tränga 

ner i makadamen och bör ha större vattengenomsläpplighetsförmåga än sanden för att 

undvika igensättningar och biologisk påväxt. 

 markbäddssand, vattnas och packas till man uppnått önskad tjocklek.  

 övergångslager, består av dräneringsgrus eller finsingel. 

 spridningslager, används för att erhåller en god utjämningsvolym 
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 materialskiljande skikt (övre), bestående av en fiberduk som täcker spridningslagret innan 

återfyllnad. Vid isolering av markbädden ersätts fiberduken av isoleringsmaterial. 

 återfyllnadsmaterial, består vanligtvis av de uppschaktade jordmassorna. För att motverka 

ytvatteninträngning bör ytan av markbädden vara något förhöjd i förhållande till markplanet 

och således bör sidorna tätas med finkornigt material för att förhindra utläcklage av 

spillvatten. (Naturvårdsverket, 2003) 

 

Enligt Johansson (2002) beräknas en konventionell markbädd rena fosfor mellan 25 och 75 % och 

kvävereningen beräknas ligga mellan 10 till 40 %. Det rekommenderas att markägaren med ca tio 

års mellanrum gräver ut markbädden eftersom den efterhand blir mättad, framför allt på fosfor. 

Bakteriereduktionen i en markbädd beräknas ligga på över 90 % (Johansson, 2002). 

Förväntade reningseffekter i markbäddar redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Schablonvärden på reningsgrader för markbädd (Palm m.fl., 2002) 
Ämne Reningsgrad i % 

BOD 85-97 % 

P-Tot 10-80 % 

N-Tot 10-59 % 

 

Generellt krävs det mellan 20-40 m
2
 för att kunna anlägga en effektiv markbädd och 

filtermaterialet måste bytas ut vart tionde år (Johansson, 2002). Det tar fyra arbetsdagar att 

färdigställa en fungerande markbädd med tillhörande slamavskiljare (Fredrik Månsson).  

 

Kompakta markbäddar (Fann-avloppssystem) 
Leverantören Fann erbjuder kompletta avloppslösningar för enskilda hushåll. Anläggningen består 

av en slamavskiljare (2m
3
) och markbädd från leverantören Fann. Systemet är anpassat för ett 

hushåll och renar både BDT- och avloppsvatten. IN-Drän Plus är ett komplett biofilter som ersätter 

stora mängder grus och sten i en vanlig markbädd. Under IN-Drän Plus placeras en IN-DRÄN 

matta som fungerar som spridningslager. Anläggningen får inte tillföras extra vatten från 

omgivningen eftersom den då kan upphöra att fungera. En avskärande dränering som är djupare 

förlagd än anläggningens botten placeras uppströms infiltrationen och på så sätt skyddas 

anläggningen. För att förse anläggningen med tillräcklig ventilation tillsätts avluftningsrör i änden 

på spridarröret eller genom ventilation av modulerna. En eventuell pumpbrunn kan installeras efter 

slamavskiljaren före markbädden. Slamtömning rekommenderas en gång per år och leverantören 

lämnar 10-års funktionsgaranti (Fann, 2015). Priset för anläggningen är 26 995 kronor 

(Avloppscenter, 2015). Anläggningen kräver extra fosforrening för att uppnå hög skyddsnivå 

således installeras ofta en fosforfällningsenhet inne i huset. Enheten doserar flockningsmedel 

automatiskt och den mesta fosforn fastnar i slamavskiljaren. Fastighetsägaren måste själv byta ut 

dunken med flockningsmedel (Fann, 2015). Priset på fosforfällningsenheten är 22 595 kronor 

(Avloppscenter, 2015). Leverantören Fann erbjuder både fosforfällning inomhus och fällning med 

fosforfilter efter anläggningen. Avloppsvattnet renas i tre steg. Mekaniska reningssteget består av 

en slamavskiljare som skiljer flytande och sjunkande partiklar. Det biologiska reningssteget sker i 

bädden. I kemiska reningssteget binds fosfor till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller i 

fosforfällan efter bädden. (Fann, 2015). Leverantörens fosforfälla FTM 906 rymmer 500 l 

filtermassa Polonite och är ett uppströmsfilter där vattnet från markbädden leds till botten i 

behållaren och transporteras genom filtermassa till utloppet. Priset för fosforfällan är 20 300 kronor 

(Avloppscenter, 2015).  
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2.3.3 Fosforfällor 
Kommunerna kräver idag mer än bara en slamavskiljare och markbädd vid tillståndsprövning av 

enskilda avlopp sedan naturvårdsverket gett ut nya allmänna råd. Som tidigare nämnts måste en 

markbäddslösning byggas med antingen fosforfällning som förbehandling eller med 

fosforbindande filter som efterbehandling. Gustafsson & Renman (2011) genomförde 

fältundersökningar med mineralbaserade filtermaterial, så kallade fosforfällor. Fyra olika 

mineralbaserade filtermaterial för markbäddar studerades, varav två filtermaterial klarade 

Naturvårdsverkets krav med avseende på fosfor, Filtra P (Nordkalk Oyj Abp) och Polonite 

(Bioptech AB). Studien visade att halten av organiskt material i avloppsvattnet har en stor 

betydelse för avskiljning av fosfor. Därför krävs en effektiv förbehandling av avloppsvattnet i 

slamavskiljaren och markbädden (Gustafsson & Renman, 2011). 

 

Bioptech Polonite 
Enligt Bioptechs egna hemsida uppvisar Polonite mycket goda fosfor-adsorptionsegenskaper upp 

till 4 % av sin egen vikt av fosfor och fosfater kan absorberas. I nyinstallationer har Polonite en 

fosforreduktion på upp till 100 % i avloppsvatten och över 90 % under längre tid. Att välja 

fosforfilter framför kemisk fällning är både billigare, enklare och bättre för miljön. För ett 

normalhushåll med fem personer används 500 kg fosforfilter med 2 års livslängd. Mättad Polonite 

kan användas som gödningsmedel. Slamtömning sker en gång per år (Bioptech, 2015). Förväntade 

reningseffekter i fosforfällor redovisas i tabell 4. 

 

Tabell 4. Reningsgrader i % för olika anläggningar 
Anläggning  Reningsgrader i %  

 BOD7 P-TOT N-TOT 

Fosforfällor 

(Avloppsguiden, 2015) 

0-30 % 90 % Inte utvärderat 

Kemisk fällning (Hellström 

m.fl., 2003) 

Liten 50-90 % Liten 

Minireningsverk med 

biologisk och kemisk 

rening (Hellström m.fl., 

2003) 

90 % 70-90 % 30-60 % 

Minireningsverk BAGA 

(BAGA Water 

Technology, 2015) 

97 % 97 % 53 % 

Minireningsverk Green 

Rock (Sveme, 2015a) 

90 % 90 % 50 % 

Minireningsverk Ecobox 

(Scandinavian Ecotech, 

2015) 

90 % 90 % 50 % 

2.3.4 Kemisk fällning  
Kemisk fällning används i minireningsverk men kan också användas som komplement till 

slamavskiljning och biologisk behandling i t.ex. markbädd. Vid kemisk fällning tillsätts ett 

fällningsmedel i avloppsvattnet varvid fosfor fälls ut och flockar bildas. Tekniken bygger på att den 

utfällda fosforn är bunden till flockar vilka sedimenterar i slamavskiljaren och bildar ett kemslam. 

Dosering av kemikalierna kan ske direkt i slamavskiljaren på olika sätt. Antingen kan en 

kemikaliesten placeras i slamavskiljaren eller så kan flytande kemikalier tillsättas direkt. 

Reningsmetoden gör att slammängden ökar vilket kräver en större slamavskiljare eller att 

slamtömning sker oftare (af Petersens, 2003).  
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Förväntade reningseffekter vid kemisk fällning redovisas i tabell 4. Tabell 5 visar en jämförelse av 

kostnader för kemisk fällning och fosforfilter. 

 
Tabell 5. Jämförelse av kostnader för kemisk fällning och fosforfilter (Polonite, 2015) 

Årliga kostnader, Tkr Kemfällning Fosforfilter Kommentarer 

Antal slamtömningar/år 1-3 st 1 st  

Pris per slamtömning 1200 1200 Cirkapris, varierar mellan kommuner 

Totalkostnad/år 

slamtömning 

2400 1200 Antagits i genomsnitt 2ggr/år vid kemfällning 

Pris/liter kemikalier 23-60 kr/l - Varierar mellan leverantörer 

Konsumtion 

kemikalier/år 

100-150 l - Varierar mellan anläggningar och användandet men 

tillfredställande rening kräver dessa mängder 

Total kostnad 

kemikalier/år 5 pe 

5000 - Antagits 125l/år och 40 kr/l 

Energikostnad/år 150 - Kemdosering kräver el. inte fosforfilter 

Kostnad 

serviceavtal/bytesavtal/år 

1900 4000 Varierar mellan leverantörer, 1200-2600 kr för verk med 

kemfällning. Ett snitt av 3 leverantörer har beräknats. 

Livslängd för fosforfilter är 2 år (Bioptech Polonite). Byte av 

filter inkluderar ny filtermassa, arbete och kretslopp av 

filtermassa. 

Totalkostnad/år inkl. 

moms 
9750 5200 Skulle antalet pe i hushållet vara 3 minskar kemikaliekostnad. 

Samtidigt ökar livslängden på fosforfiltret. Differensen är ca 

350 kr/år 

Årlig merkostnad 

kemisk fällning 

4250  Beräknat på två slamtömningar per år vid kemfällning 

Årlig merkostnad 

kemisk fällning 

3050  Beräknat på en slamtömning per år vid kemfällning 

 

2.3.5 Minireningsverk 
Minireningsverk för ett hushåll bygger på samma teknik som finns i kommunala reningsverk men 

är nerskalade. Minireningsverken säljs vanligtvis som ett paket, kompletta att installera. De flesta 

anläggningarna har både kemisk och biologisk rening i verket, några har bara kemisk rening som 

kompletteras med ett polersteg efteråt medan andra endast har biologisk rening. För ett hushåll 

anses minireningsverk ofta vara relativt dyra att köpa och ha hög driftkostnad i form av energi. 

Sedan tillkommer kostnader för kemikalier, ökad slamtömning och kräver i de flesta fall service av 

utbildad personal (af Petersens, 2003). 

Behandling av avloppsvatten i minireningsverk är en intensiv process som förutsätter full funktion 

hos ett flertal komponenter (pumpar, ventiler, reglerutrustning m.m.) samt att kemikalier måste 

fyllas på. Brukaren måste således göras uppmärksam på om processen inte fungerar som tänkt, 

samt vad han i så fall skall göra för att processen skall komma igång igen (Palm, Malmén & 

Jönsson, 2002). 
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Minireningsverken kan installeras helt ovan mark men vanligtvis gräver man ner dem för att 

minimera påverkan på landskapsbilden. Verkets styrutrustning placeras vanligen i en särskild 

byggnad ovan mark. Anläggningarna kan vara dimensionerade för enskilda hushåll eller flera 

hushåll och de fungerar oftast enligt ett av två system: 

 

 System med satsvis rening (sequencing batch reactor, SBR) 

 

 System med kontinuerligt flöde 

 

Det förekommer på marknaden även minireningsverk som fungerar som hybrider av dessa två 

system, där vissa delar av reningsprocessen är kontinuerliga medan andra är satsvisa (Lymeus, 

2010). Den biologiska reningen sker genom nedbrytning med hjälp av mikroorganismer, främst 

bakterier. Organismerna förekommer i form av aktivt slam eller som biofilm på ett bärarmaterial. 

SBR-teknik innebär att en bestämd volym avloppsvatten behandlas åt gången. Avloppsvattnet 

samlas först upp i en uppsamlingstank utan föregående slamavskiljning för utjämning av flödet, 

sedan pumpas en viss mängd in i reaktortanken. Nedbrytning av organiskt material sker när 

reaktorn luftas. En fällningskemikalie tillsätts i slutet av luftningsfasen varvid en fosforfällning 

sker. Därefter stängs luftflödet av och slammet sjunker mot botten och kvar i överdelen av reaktorn 

blir det renade vattnet som tappas ur tanken. Överskottsslammet pumpas ut från botten av reaktorn 

varefter en ny omgång av behandling kan börja. Allt avloppsvatten får samma behandling och 

tekniken är inte känslig för variationer i flöden och belastningar (af Petersens, 2003). Detta 

tillsammans med deras låga utrymmesbehov har gjort dem mycket populära. Minireningsverk med 

satsvis rening har dock högre slamproduktion än de traditionella systemen (Lymeus, 2010). 

 

Traditionella minireningsverk med biobäddar och ett kontinuerligt flöde kräver slamavskiljning 

innan vattnet går in till reaktortanken enligt af Petersen (2003). Slamavskiljaren kan vara integrerad 

i minireningsverket eller helt fristående. I dessa verk sker de biologiska processerna i ett 

bärmaterial utformat så att mikroorganismerna har en stor yta att leva på. Det artificiella 

bärmaterialet består av plastbitar eller perforerade rör. Bärmaterialet luftas vilket bidrar till 

syresättning, cirkulation av avloppsvattnet samt en viss nitrifikation. För att möjliggöra 

denitrifikation i minireningsverket recirkulerar vattnet ofta till slamavskiljaren eller en annan 

oluftad kammare, där anaeroba förhållanden råder. Det behandlade vattnet pumpas sedan vidare 

från bioreaktorn till nästa tank för kemikaliedosering och sedimentering. Denna teknik bildar 

således slam både i slamavskiljaren samt i sedimenteringstanken (af Petersens, 2003).  

 

En tredje teknik som används både inom små- och storskalig avloppsvattenrening är 

membranteknik. Tekniken har främst använts inom dricksvattenframställning och i olika 

industriella processer. Tekniken bygger på att vattnet filtreras genom semipermeabla membraner, 

t.ex. med hjälp av hydrostatiskt tryck. Anläggningar med denna teknik har haft problem med 

igensättningar. Membranen är dimensionerad efter de minsta partiklarna man vill filtrera bort. 

Innehåller avloppsvattnet partiklar av många olika storleksordningar täpps porerna snabbt igen. 

Membran med olika porstorlekar kan placeras efter varandra för att undvika igensättningar 

(Lymeus, 2010). 

 

Slam från minireningsverk är fosforrikt och oftast betydligt renare än slam från stora reningsverk. 

Trots detta råder tvivel kring att sprida slammet på åkermark. Det är viktigt att inte spola ner 

miljöfarliga ämnen och andra oönskade ämnen i avloppet, vilket kan störa den biologiska 
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processen i minireningsverket samt skada sjö eller vattendrag som det renade avloppsvattnet rinner 

ut i (af Petersens, 2003). 

 

Minireningsverk reducerar i allmänhet fosfor och organiskt material mycket bra medan verken 

fungerar sämre vad gäller kväve, se tabell 8. För att uppnå kraven för hög skyddsnivå kräver ofta 

äldre minireningsverk någon form av komplement t.ex. en mindre markbädd. Nyare prefabricerade 

anläggningar har i regel god kväveavskiljning och behöver inte kompletteras.  

 

Minireningsverk BAGA Easy 
BAGA Water Technology AB erbjuder kompletta systemlösningar inom vattenhantering. BAGA 

Easy finns i ett flertal standardstorlekar för ett enskilt hushåll upp till sex hushåll. BAGA Easy 

består av slamavskiljare med integrerad reningsutrustning med efterföljande biotank (BAGA Water 

Technology, 2015). 

 

 
Figur 1. Minireningsverk BAGA Easy (Knapes, 2015)  

 

Reningsprocessen är uppbyggd på följande sätt: 

Processen styrs av en givare i slamavskiljaren som är kopplad till ett automatikskåp. I 

slamavskiljaren sker dosering av flockningsmedlet flödesproportionellt helt automatisk. Vattnet 

pumpas sedan vidare till det efterföljande reningssteget i biotanken där vattnet sprinklas över en 

biobädd som är syresatt. I biotanken binds den sista fosforn genom biomassan som livnär sig på 

avloppsvattnet. Från biotanken pumpas sedan biomassan tillbaka till slamavskiljaren genom en 

returslang vilket ger en bra fosforavskiljning. Det renade avloppsvattnet kan sedan släppas ut till en 

recipient. Genom tillsättandet av fosforbindande medel i slamavskiljaren uppnår anläggningen en 

mycket hög effekt redan vid uppstart vilket medför att anläggningen kan stå obelastad under långa 

tider (Öhman, 2015). 

 

Anläggningen grävs normalt ner i marken eller placeras inomhus men kan om den är isolerad även 

placeras ovan mark. Förutsatt att kunden har tecknat ett serviceavtal levererar BAGA en process – 

och funktionsgaranti till all reningsverk som gäller i 10 år. Enligt Öhman (2015) innebär avtalet att 

personal från BAGA eller annan servicetekniker besöker reningsverket en gång per år och genom 

för en årlig service till en kostnad av 3200 kr/år. Med serviceavtalet medföljer även en 

larmfunktion där brukaren får ett SMS meddelande vid driftstörningar av verket vilket underlättar 

skötsel och vid behov kan man kontakta support. För att garantera en god funktion av verket måste 

brukaren utföra regelbunden egenkontroll samt påfyllning av fällningskemikalier. Dosering av 
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flockningsmedlet aluminiumklorid (PAX 21) sker automatisk men påfyllning av behållaren måste 

brukaren själv göra. Beroende på verkets belastning och vattnets hårdhet används normalt 10-15 l 

fällningskemikalie per person och år. Fällningskemikalier säljs i dunkar på 15 l och kostar 600 kr 

styck. För att minireningsverket ska uppnå bästa möjliga reningsförmåga rekommenderar 

leverantören användning av fällningskemikalien PAX 21. I ett hushåll på fem personer behöver 

slamtömning bara ske en gång per år eftersom BAGA Easy har ett stort slammagasin på två 

kubikmeter. Ingen slamtömning av biotanken behövs. I biotanken finns provtagningsmöjligheter 

och proverna skickas till ALcontrol för analys (Öhman, 2015). Generell livslängd på 

minireningsverket beräknas till 40 år (Öhman, 2015). Elkostnaden per månad beräknas ligga på 60-

70 kr för minireningsverket (BAGA Water Technology, 2015). Priset för en komplett anläggning 

med både slamavskiljare och biotank är 104 545 kr (Knapes, 2015). Reningsgrader för 

minireningsverket, se tabell 4. 

 

Minireningsverk Green Rock IISI S6 
Green Rock AB i Haparanda är leverantörer av Green Rock-produkter från Green Rock Oy i 

Finland (Alakangas, 2007). Green Rock IISI S6 är ett minireningsverk avsett för ett hushåll upp till 

sex personer. Normalt grävs anläggningen ner i marken men bör då tilläggs isoleras men kan även 

installeras ovan mark (Sveme, 2015a). 

 

 
 

Figur2. Minireningsverk Green RockIISI S6 (Sveme, 2015a) 

 

Reningsprocessen är uppbyggd på följande sätt: Minireningsverket består av en tunna med fyra 

kamrar. I den biologiska delen sprinklas avloppsvattnet över ett bärmaterial bestående av plasthjul 

(s.k. hufon). Processen i verket är flödesstyrd. Det avslammade avloppsvattnet leds från 

bioreaktorn till en pumpbrunn där kemikalieinblandningen sker. När vattnet pumpas vidare till 

kemsteget bildas flockar som sedimenterar i kemsteget. Det renade vattnet leds till en 

slutsedimenteringsbassäng och därefter genom ett stenullsfilter innan det slutligen leds ut till 

recipienten (af Petersens, 2003). 

 

Minireningsverkets elcentral bör placeras i närheten av verket. Elcentralen har en larmfunktion där 

en röd lampa tänds vid driftstörningar ofta beroende på pumpen. Pumpen ska rengöras och 

kontrolleras minst två gånger om året. Slamtömning bör ske två gånger om året men om det finns 

partiklar på utgående vatten eller det ser grått ut rekommenderas slamtömning oftare (Sveme, 

2015a). I samband med slamtömning spolar fastighetsägaren eller servicetekniker av bärmaterialet 

samt kontrollerar pumpen. Rengöring av pumpen och byte av lösullsfilter skall göras med jämna 

mellanrum. Lösullsfiltret kan komposteras eller deponeras (af Petersens, 2003). Minireningsverket 

använder aluminiumbaserad fosfor fällningsmedel (Kemira PAX XL-60) som kan köpas i 15 
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alternativt 25 liters dunkar. För att minireningsverket ska uppnå bästa möjliga reningsförmåga 

rekommenderar leverantören användning av fällningskemikalien PAX XL-60. Den mindre dunken 

kostar 550 kr/st och den större på 25 l kostar 825 kr (Sveme, 2015b). Ett hushåll på fem personer 

beräknas förbruka 65 kg fällningskemikalier per år till en kostnad av 1875 kr och elkostnaden 

beräknas till 1046 kr per år (Sveme, 2015b). Den totala årliga driftskostnaden för Green Rock 

minireningsverk ligger på 4721 kr med två slamtömningar inräknade. Leverantören lämnar 

material- och produktionsgaranti på sina produkter. För elektriska komponenter 1 år, för pumpar 2 

år och plastdelar 10 år. Priset för minireningsverket är 59 500 kr (Sveme, 2015b).  

Reningsgrader för minireningsverket, se tabell 4. 
 

Minireningsverk Ecobox Small 
Skandinavisk Ecotech AB, SEAB, i Övertorneå är tillverkare av minireningsverk som går under 

samlingsnamnet Ecobox. SEAB tillverkar reningsanläggningar från ett enskilt hushåll till mindre 

samhällen (Alakangas, 2007). I större anläggningar för flera hushåll installeras minireningsverket 

efter en separat befintlig slamavskiljare (Lymeus, 2010).  

 

 
 

Figur 3. Minireningsverk Ecobox (Scandinavian Ecotech, 2015)  

 

Ecobox Small har alla reningssteg (mekanisk, biologisk, fosfor samt bakterierening) integrerade i 

en och samma behållare. Enligt Andersson (2015) bygger anläggningen på passiva filter och 

självfall vilket ger en hög driftsäkerhet. Vid längre strömavbrott fortsätter reningen att fungera för 

att sedan långsamt avta. Fosfor och bakterierening är alltid aktiv.  

Andersson (2015) och Ecotech (2015) beskriver Ecobox enligt följande: Vattnet transporteras 

genom Ecobox med självfall således är verket oberoende av pumpar, reglersystem och elektronik. I 

vattenmiljön finns alltså inga givare eller pumpar som behöver underhållas. Luftpumpen som 

behövs för syresättning är placerad skyddad bredvid verket. Slamavskiljaren är integrerad i Ecobox 

Small och här sker den mekaniska avskiljningen av slam och partiklar innan vattnet leds till de 

andra reningsstegen. Efter den mekaniska avskiljningen leds vattnet till bioreaktorerna. För att 

garantera hög rening även om flödena varierar har verket dubbla bioreaktorer. Syresättningen sker 

individuellt till båda biostegen från luftpumpen. I detta steg renas BOD (biologiska syretärande 

ämnen) samt kväve. Efter biostegen leds en liten mängd vatten tillbaka till slamavskiljaren för att 

rena kväve samt att underhålla näringstillförsel till biostegen när anläggningen inte används. Den 

biologiska reningen är alltid i bruk även när verket står stilla under längre perioder. Verkets sista 

reningssteg består av fosfor och bakteriereduktion. Reningen sker i ett fosforfilter vilken har en 

livslängd på ca 2,5-5 år beroende på belastning. Fosforfiltret kalibrerar sig själv och binder fosfor 
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och reducerar bakterier väl. Filtret möjliggör att fosfor kan återföras till naturens kretslopp efter 

slutanvändning (Andersson, 2015). 

 

Slamtömning rekommenderar Ecotech till en gång per år.  Vid dålig genomsläpplighet av vatten i 

filtret är detta en indikation på att slamtömning bör kontrolleras samt att förfiltret måste rengöras 

eller eventuellt bytas ut. Vid täckning av serviceavtal lämnar leverantören en funktionsgaranti på 

minireningsverket och servicepersonal besöker anläggningen två gånger per år. I denna tillsyn 

ingår filterbyte, byte av komponenter som har slitage och allmän drift- och funktionskontroll till en 

kostnad av 2495 kr. Det finns även möjlighet till provtagning av utgående vatten som Ecotech 

analyserar själva. Elförbrukning ligger på ca 450 kWh/år för ett enskilt hushåll och leverantören 

lämnar en 3-års tillverkningsgaranti (Andersson, 2015). Enlig Stegerås (2015) har 

minireningsverket Ecobox Small generellt en livslängd på 40 år. Reningsgrader för 

minireningsverket, se tabell 4.  

2.4 Multikriterieanalys 
Multikriterieanlays är en metod som används i beslutssituationer där det finns en önskan att 

identifiera det lämpligaste alternativet. Alternativen rangordnas efter hur bra de är och en mer 

detaljerad analys kan skilja mellan acceptabla och oacceptabla alternativ. Dodgson (2009) 

beskriver multikriterieanalys som ett strukturerat angreppsätt för att beskriva hur olika alternativ 

når upp till ett antal fastställda mål. En multikriterieanalys består av olika huvudkomponenter. 

Dodgson (2009) använder begreppen mål, syften, kriterier och attribut. En annan handbok riktad 

till vatten- och miljövård beskriver multikriterieanalys som vetenskapen och konsten att välja och 

utforma de bästa alternativen baserat på en eller flera beslutsfattares mål och preferenser (Zarghami 

och Szidarovszky 2011). 

Multikriterieanalys består av tre huvudkomponenter: en eller flera beslutsfattare (alternativa 

beslutsfattare samt en referensgrupp), alternativ och kriterier. I detta examensarbete används 

begreppen kategori, kriterier och indikatorer framtagna av forskningsprogrammet Urban Water 

(Malmqvist 2006). Benämningen av dessa begrepp beskrivs på ett mer tydligt sätt för en 

beslutssituation. Mål kommer att användas för att beskriva de nivåer mot vilka alternativen ska 

sikta mot och kriterier kommer att användas för att beskriva de olika grunder mot vilka alternativen 

ska mätas mot. Begreppen delas in i ett hierarkiskt värdeträd där de olika kriterierna kategoriseras. 

 

Varje enskilt kriterium tilldelas en eller flera indikatorer där indikatorn är den variabel som ges ett 

kvantitativt eller kvalitativt värde och som anger hur ett visst kriterium ska mätas, enligt figur 4. 

 

                                                                        Mål 

 

                                                                    Kategori 

 
                            
                                                 Kriterium         Vad som ska bedömas 
 
                                                                Indikator                  Hur det ska bedömas 
                                                                        

                                                                       Indikator 

 

Figur 4. Hierarkisk indelning av mål, kriterier och indikatorer (Malmqvist, 2006) 
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Arbetsgången har sammanfattats i ett antal punkter som bör följas vid en beslutsprocess enligt 

Dodgson (2009): 

 

 Identifiera beslutsfattare och övriga viktiga aktörer 

 Fastställa mål 

 Identifiera lämpliga alternativ för att nå upp till målen 

 Identifiera kriterier som kan användas för att jämföra hur alternativen når upp till målen 

 Analysera alternativen 

 Göra val 

 Återkoppla 

 
Klara mål inför beslutssituationen måste ha satts upp för att ett bra beslut skall kunna fattas. Målen 

måste vara specifika, mätbara, överenskomna, realistiska och tidsbestämda. Dessutom bör målen 

klassas efter deras nivå i form av slutgiltiga och direkta mål. Efter att målen är satta måste man 

identifiera alternativen som bidrar till att målen uppfylls och potentiellt känsliga alternativ tas fram 

i detalj. Under beslutssituationen bör en ständig återkoppling ske till de alternativ och kriterier som 

utformats för att en korrekt bedömning och utvärdering ska kunna ske under beslutsprocessens 

gång (Dodgson 2009). För att se hur de olika alternativen når upp till målen måste en jämförelses 

genomföras. I detta steg väljs kriterier ut som återspeglar alternativens grad av måluppfyllelse. 

Kriterium måste vara mätbara och kunna bedömas i hur väl ett alternativ uppfyller ett visst 

kriterium. För att kunna göra en bedömning av de alternativ och kriterier som återspeglar 

alternativens grad av måluppfyllelse kan man göra en sammanställning i form av en 

prestandamatris. I matrisen beskriver varje rad ett alternativ och varje kolumn beskriver 

alternativets prestation gentemot ett kriterium. I Dodgson (2009) beskrivs en enklare 

multikriterieanalys där de individuella prestationsbedömningarna är numeriska eller uttrycks med 

poäng i form av punkter eller färgkodning. Prestandamatrisen kan vara den slutliga produkten i en 

enklare multikriterieanalys. Detta är en snabb och effektiv metod men kan lämna beslutsfattaren 

med en oklar bedömning av hur väl alternativen uppfyller de uppsatta målen, vilket kan leda till 

omotiverade antaganden vilket i sin tur kan leda till att skapa en inkorrekt rankning av alternativen. 

I en mer utvecklad multikriterieanalys är informationen i prestandamatrisen oftast konverterade till 

numeriska värden. Genom en numerisk analys tilldelas alternativen en numerisk gradering där 

hänsyn till de förväntade konsekvenserna för varje alternativ beaktas, enligt en preferensskala 

gentemot kriterierna (Dodgson 2009). 

2.4.1 Metoder för multikriterieanalys  
I den offentliga sektorn är kostnadseffektivitetsanalys där man jämför kostnader för olika alternativ 

som alla uppnår samma mål den vanligaste analysformen. I fall där måluppfyllelsen skiljer sig åt 

jämförs dessa subjektivt med avseende på skillnader mellan kostnader. Kostnadsnyttoanalys är en 

analysform där en monetär bedömning av alla kostnader och nyttofördelar för de olika alternativen 

genomförs (Dodgson 2009). Båda modellerna är analytiska metoder för jämförelse mellan olika 

alternativ där in- och utdata kvantifieras i monetära termer. Att kvantifiera eller uttrycka prestation 

gentemot kriterier i enbart monetära termer är inte alltid möjligt. Även om termerna används för att 

beskriva målen så innefattar de inte fördelningsfrågorna rörande vem som gynnas, vem som betalar 

och hur mycket (Zarghami och Szidarovszky 2011). När stora mängder komplex information skall 

hanteras på ett konsekvent sätt är det fördelaktigt att använda sig av någon form av 

multikriterieanalys. Skillnaden mellan de olika metoderna är hur multikriterieanalysen behandlar 

den ingående informationen och vilka problem den vänder sig till (Dodgson 2009). Gemensamt för 
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samtliga multikriterieanalyser är att de följer samma beslutsprocess som beskrivits ovan samt att de 

föregås av framtagandet av en prestandamatris.  

2.4.2 Direkt analys av prestandamatrisen 
Genom direkt inspektion av prestandamatrisen kan en begränsad information om alternativens 

förhållanden till fördelarna erhållas. Ett initialt steg kan vara att undersöka om något av 

alternativen dominerar över ett eller flera andra alternativ. När ett alternativ presterar åtminstone 

lika bra som ett annat alternativ för samtliga kriterier och bättre än ett annat alternativ för minst ett 

av dessa kriterier uppstår dominans. Om ett alternativ dominerar alla andra alternativ bör det 

ifrågasättas om det är någon eller några fördelar som inte representeras av kriterierna. På detta sätt 

kan nya kriterier som förbisetts avslöjas. När dominansanalysen har genomförts är nästa steg för 

beslutsfattaren att bestämma huruvida kompromisser (trade-offs) mellan olika kriterier kan 

accepteras. Kan en bra prestation för ett alternativ mot ett kriterium väga upp en sämre prestation 

mot ett annat kriterium. Dessa tillvägagångssätt refereras ofta till som kompensatoriska metoder 

(compensatory MCA techniques). Kompromisser av denna typ är oftast acceptabla men i 

situationer som berör exempelvis etiska frågor kan denna typ av kompromisser inte accepteras. Det 

finns ett begränsat antal icke-kompensatoriska tekniker för multikriterieanalys (non-compensatory 

MCA techniques) där det inte är accepterat att överväga kompromisser mellan kriterier (Dodgson 

2009). 

2.4.3 Kompensatoriska metoder 
När kompensation kan accepteras omfattar de flesta metoderna för multikriterieanalys direkt eller 

indirekt sammanslagning av varje alternativs prestation gentemot kriterierna. Således bildar den 

samlade bedömningen av varje alternativ grunden för jämförelsen av de olika alternativen 

(Dodgson 2009). 

 

Multi-attributmetoder (Multi-attribute utility theory) 

År 1976 publicerade Keeney och Raiffa en handbok om hur multiattributmetoder kan appliceras. 

Tillvägagångssättet består av tre block: det första är framtagandet av prestandamatrisen, det andra 

är att bestämma huruvida kriterierna är oberoende av varandra eller inte och det tredje består av 

olika vägar för att uppskatta parametrarna i en matematisk funktion. Parametrarna i den 

matematiska funktionen gör det möjligt att uppskatta ett enda numeriskt index, U, vilket visar ett 

alternativs värdering baserat på hur väl det uppfyller kriterierna. Tillvägagångssättet kan vara 

krävande att tillämpa då den i första hand formellt tar hänsyn till osäkerheter och bygger in dem 

direkt i modellen och att den för det andra tillåter kriterier att samverka med varandra på ett icke 

enkelt additivt sätt. Tillvägagångssättet antar dessutom inte ett ömsesidigt oberoende mellan 

preferenser vilket innebär att det i modellen är möjligt att kriterier som är beroende av varandra kan 

ingå. Vilket leder till att ett alternativs prestation gentemot ett kriterium måste vara känt innan det 

är möjligt att bedöma alternativets prestation gentemot ett annat kriterium (Dodgson 2009). 

 

Linjära additiva metoder (Linear additive models) 

En enklare linjär additiv modell kan tillämpas om det antingen kan bevisas eller om det är rimligt 

att anta att kriterierna är oberoende av varandra och om osäkerheter inte är formellt inbyggda i 

modellen för multikriterieanalysen. En samlad bedömning ges i den linjära modellen genom att ett 

alternativs prestation gentemot olika kriterier kan kombineras. Detta görs genom multiplikation av 

graderingen för varje kriterium med vikten för det kriteriet och sedan addera alla viktade värden 

tillsammans. Linjära additiva modeller kan inte hantera osäkerheter kring de olika värdena för 

vikterna till skillnad från multiattributmetoder. Därför kan en känslighetsanalys genomföras för att 
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undersöka vilken betydelse dessa olika värden har på slutresultatet (Dodgson 2009). Den analytiska 

hierarkiska processen AHP (analytical hierarchy process) som bygger på att parvis jämföra 

alternativ och kriterier vid gradering och viktning hör även till de linjära additiva metoderna 

(Dodgson 2009). 

 

Utsorteringsmetoder (Outranking methods) 

Tillvägagångssättet som framtagits i Frankrike skiljer sig från de tidigare metoder som diskuterats 

ovan då de syftar till att eliminera alternativ som i en speciell mening är dominerade. Analysen 

använder metoder för utsortering av vikter. Detta för att ge mer inflytande till vissa kriterier än 

andra. Vid val av denna metod kan två alternativ under speciella förhållanden bli klassade som 

omöjliga att jämföra, t.ex. vid avsaknaden av information vid bedömningen. Därför har denna 

metod relativt begränsade användningsområden (Dodgson 2009). 

 

Multikriterieanalys metoder baserade på ”fuzzy sets” 

Metoder av denna typ används ännu inte i någon större utsträckning. Metoder för ”fuzzy sets” 

saknar en svensk benämning. Dessa metoder försöker fånga in idén att vårt naturliga språk inte är 

exakt när vi diskuterar problem. Alternativ är ”ganska intressanta” från en speciell synpunkt eller 

”rätt dyrt” istället för bara ”intressant” eller ”dyrt”. ”Fuzzy aritmetik” försöker sedan att fånga 

dessa kvalificerade bedömningar genom idén om en funktion för medlemskap genom vilket ett 

alternativ skulle tillhöra en grupp av ”intressanta” alternativ med en given grad av medlemskap 

som ligger mellan 0 och 1 (Dodgson 2009). 

2.4.4 Icke-kompensatoriska metoder 
Används där beslutsfattaren inte är villig att tillåta någon kompensation mellan att en stark 

prestation för ett kriterium kompenserar en svagare prestation för ett annat kriterium för ett 

alternativ. Icke-kompensatoriska metoder används i situationer för att fastställa preferenser mellan 

alternativ där samtliga alternativ utvärderas mot en gemensam uppsättning kriterier uppställda i en 

prestandamatris och beslutsfattaren inte är villig att överlägga några kompromisser. Metoden kan 

liknas vid en form av utsorteringsmetod och är effektiv i de fall där det finns en önskan att sortera 

ut alternativ som skall uppfylla absoluta krav. För att åstadkomma en övergripande jämförelse 

mellan alternativ enbart baserat på en icke-kompensatorisk analys av prestandamatrisen måste 

dominans studeras (Dodgson 2009). 

3. Syfte, mål och avgränsningar 
Examensarbetet syftar till att göra en utvärdering av olika avloppslösningar enligt definierade 

kriterier för att underlätta för fastighetsägare och kommuner vid val av teknik. Målet är jämföra ett 

urval tekniker som finns på marknaden med hjälp av multikriterieanlays. Denna jämförelse kan 

underlätta framtida teknikval och därmed leda till att den mest lämpliga tekniken alltid appliceras. 

Arbetet har begränsats till minireningsverk, markbäddar och fosforfällor för enskilda små avlopp 

dimensionerade för 5 personer. Ett urval av kriterier och indikatorer har gjorts i 

multikriterieanalysen.  
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4. Metod 
Beroende på situation är samtliga metoder som finns beskrivna i avsnitt 2.3 mer eller mindre 

lämpliga att tillämpa för att rangordna åtgärdsalternativ. I detta arbete har jag valt att använda en 

enkel linjär additiv metod då denna metod anses vara både robust och effektiv och kan fungera som 

stöd vid beslutsfattning (Triantaphyllou och Sánchez, 1997; Dodgson 2009). I ett 

beslutsfattningsproblem med M alternativ och N kriterier bedöms och tilldelas varje 

alternativ Ai en gradering, aij (i=1,2,3 …,M och j=1,2,3 …,N) för hur väl de motsvarar varje 

kriterium Cj, vilket presenteras i en prestandamatris enligt tabell 6.  

 

Tabell 6. Prestandamatris 

   Alternativ   

Kriterium Vikt A1 A2 … AM 

C1 W1 a11 a21 … AM1 

C2 W2 a12 a22 … AM2 

… … … … … … 

CN WN a1N a2N … aMN 

 Preferens: P1 P2 … PM 

 

Genom diskussion med projektdeltagarna valdes sex olika alternativ ut för jämförelse gentemot 

varandra. I tre av alternativen studeras markbäddar med olika utformningar och i de tre övriga 

alternativen studeras minireningsverk från olika leverantörer. Alternativ A1-A3 är avloppslösningar 

från leverantören Fann. A4 är ett minireningsverk från BAGA, A5 är ett minireningsverk från Green 

Rock och A6 är ett minireningsverk från Ecotech, se tabell 7. 

 
Tabell 7. Alternativen som har undersökts  
Alternativ (A1) Slamavskiljare + markbädd (IN-DRÄN Markbädd Plus 5) 

Alternativ (A2) Slamavskiljare + markbädd (IN-DRÄN Markbädd Plus 5) + kemisk fällning 

Alternativ (A3) Slamavskiljare + markbädd (IN-DRÄN Markbädd Plus 5) + fosforfilter 

Alternativ (A4) Minireningsverk BAGA Easy 

Alternativ (A5) Minireningsverk Green Rock IISI S6 

Alternativ (A6) Minireningsverk Ecobox Small 

4.1 Val av kriterier 
Under arbetets gång togs en bruttolista över möjliga kriterier och indikatorer fram vilket visas i 

tabell 9. Genom diskussion med projektdeltagarna samt med hjälp av litteraturen togs den 

slutgiltiga kriterielistan fram se tabell 10. 

 

4.2 Viktning och rankning av kriterier: ”Swing weights” metoden 
Viktning gjordes med swing weights metoden som innebär att viktning av kriterier används för att 

kunna göra skillnader i preferenser samt kunna ta hänsyn till det faktum att en enhet på en skala för 

ett kriterium inte nödvändigtvis betyder lika mycket som en enhet på en skala för ett annat 

kriterium. Det kriterium som har störst betydelse för beslutssituationen identifieras samt det 

kriterium som har den största värdeskillnaden för graderingen. Det kriterium som värderas högst 

blir den standard mot vilken alla andra kriterier jämförs och tilldelas en vikt, W
*
j, på 100. Sedan 

jämförs ett kriterium åt gången mot standarden och kriteriet tilldelas därefter den vikt som anses 
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representera skillnaden i värde mellan kriteriet och standarden. Om ett kriterium anses representera 

halva värdet av standarden tilldelas kriteriet en vikt på 50. Parvis jämförelse används för samtliga 

kriterier. I viktningen deltog sex personer med olika bakgrunder och olika värdegrunder. 

Tilldelning av vikter för de olika kriterierna skedde individuellt. Därefter normaliserades vikterna 

W
*
j enligt: 

 

                                                     
                                          för j=1,2,3,…,N                                            (1)                                                

                                                           
 
där:                                                      

 

 

                                                                                                                           (2) 

 

4.3 Mål och gradering 
Efter att ha fastställt det fem kriterierna som alternativen skall jämföras mot formulerades vilka mål 

alternativen skall sträva efter, se tabell 8.   

 

Tabell 8. Beskrivning av de mål som alternativen skall sträva för att uppnå 
Kriterier Indikatorer Mål 

Reningsförmåga Reningsgrader för BOD7, P och N Hög reningsförmåga 

Energiförbrukning vid drift Kemikalieanvändning, filterbyten, 

slamtömningar och elförbrukning 

Låg energiförbrukning 

Potentiell återföring av 

näringsämnen 

Återanvändbar mängd P Hög återvinning 

Kostnader Anskaffningskostnader samt 

kostnader för drift och underhåll 

Låg anskaffningskostnad och låg 

drift- och underhållskostnad 

Robusthet/Användarvänlighet Komplexitet av teknik:  

övervakning och tillsyn 

Låg arbetsbelastning och låga 

kunskapskrav 

 
För gradering av de olika alternativen valdes en skala på 1-5, se figur 5. Målen som kriterierna 

skulle sträva efter att nå upp till formulerades enligt tabell 15, varefter alternativen graderades för 

hur väl de uppfyllde dessa. Den högsta graderingen 5 tilldelades det eller de alternativ som 

presterade bäst gentemot ett kriterium och därmed uppnådde den högsta måluppfyllelsen för de 

olika alternativen. Övriga alternativ graderades därefter linjärt där graderingen 1 tilldelades det 

eller de alternativ som presterade lägst.  

 

Gradering:               1       2       3       4       5  

 

 

 

 

Måluppfyllelse:   Lägsta                         Högsta            

 

Figur 5. Skala för gradering av alternativens prestation gentemot kriterier 
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4.4 Viktad gradering samt ranking av alternativ 
För att beräkna den viktade graderingen multiplicerades graderingen aij med vikten Wj för ett 

kriterium Cj. För alla alternativ beräknades den viktade graderingen mot samtliga kriterier. Därefter 

beräknades den totala viktade graderingen, preferensen Pi (för i=1,2,3…, M), se tabell 12, för 

alternativ Ai (i=1,2,3,…, M) genom summering av de viktade graderingarna för varje alternativ 

enligt: 

 

  
                                       för i=1,2,3,…,M                                              (3) 

 

 

Det alternativ som erhåller den högsta preferensen Pi är det bästa alternativet och genom 

omfördelning av index arrangeras därefter de M alternativen efter ranking så det första alternativet 

är alltid det bästa enligt: 

 

𝑃1 ≥ 𝑃2 ≥ 𝑃3…≥ 𝑃𝑀                                                                                                                 (4) 
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5. Genomförande av multikriterieanalysen för olika tekniker  
Möjliga kriterier som är potentiellt viktiga för bedömning av olika tekniker sammanställdes i en 

”bruttolista” se tabell 9. 

Tabell 9. Bruttolista över möjliga kriterier och indikatorer  

Kriterier Exempel på indikatorer Enhet 

Miljö   

Utsläpp av näringsämnen till 

vatten 

Utsläpp av BOD, P, N % 

Utsläpp av föroreningar till 

luften (växthusgaser) 

Utsläpp av CH4, CO2, N2O % 

Återföring av näringsämnen Potentiell återföringsbar 

andel av P, N, K 

% 

Energianvändning  Produktion/Konstruktion kWh/år 

Energianvändning  Använd energi vid drift kWh/år 

Landyta Utnyttjande av tillgänglig 

mark 

m
2
 

Spår av/efter verksamhet Anläggningens synlighet i 

landskapet 

- 

Ljud Buller dB 

Lukt Doft - 

Kemikalieanvändning  (kg/p, år) 

Ekonomi   

Totalkostnad Produktionskostnad och 

installationskostnad med 

avseende på livslängd 

kr/år 

Drift och underhåll Kostnader för tillsyn, 

kemikalier, filterbyte, 

slamhantering 

kr/år 

Sociokultur   

Acceptans Acceptans av grannar - 

Arbetsförhållande för 

fastighetsägare 

Upplevd arbetsbelastning 

och kunskapskrav 

timmar/år 

Teknik och funktion   

Robusthet  - 

Pålitlighet, sårbarhet  - 

Livslängd Systemets livslängd  år 

Drift och underhåll Tillgänglighet - 

Anpassningsförmåga/flexibilitet  Uppgraderingsbar - 

Användarvänlighet Underhåll och tillsyn timmar/år 

Tid Implementeringstakt dagar 
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Genom diskussion med projektdeltagarna togs den slutgiltiga kriterielistan (fem kriterier) fram ur 

kategorierna miljö, ekonomi och teknik/funktion (tabell 10). Följande indikatorer användes för de 

fem kriterierna: 

 

1. Reningsgrader för de olika alternativen med avseende på BOD7, P och N analyserades för att 

kunna jämföra hur en recipient skulle påverkas av ett alternativ. 

2.  För att bedöma och jämföra de olika alternativen ur energisynpunkt vid drift undersöktes 

förbrukning av kemikalier, antal filterbyten och slamtömningar samt elförbrukningen per 

år. 

3.  Hur stor andel av näringsämnet P kan de olika teknikerna potentiellt återföra. 

4.  För att bedöma och jämföra hur kostsamma de olika alternativen är att anlägga, driva och 

underhålla har teknikernas livslängd inkluderats. 

5.  Kan anläggningen lämnas obevakad under en längre tid och fortfarande fungera acceptabelt 

eller krävs det att brukaren har konstant övervakning och tillsyn. Kräver anläggningen 

dessutom höga kunskapskrav för att tillförlitlighet och driftsäkerhet skall fungera.  

 

Tabell 10. Utvalda kriterier och indikatorer för bedömning av olika alternativ 
Kriterier Indikatorer Enhet 

1. Reningsförmåga Reningsgrader för BOD7, P och N % 

2. Energiförbrukning vid drift Kemikalieanvändning, filterbyten, 

slamtömningar och elförbrukning 

kWh/år 

3. Potentiell återföring av 

näringsämnen 

Återanvändbar mäng P % 

4. Kostnader  Anskaffningskostnader samt 

kostnader för drift och underhåll 

kr 

5. Robusthet/Användarvänlighet Komplexitet av teknik: övervakning 

och tillsyn 

h/år 

 

5.1 Viktning: ”Swing weights” 
Viktning av kriterier skedde med hjälp av en referensgrupp. Referensgruppen bestod av personer 

med olika bakgrunder och olika värdegrunder: 

 

Emmy Frohm: Miljöinspektör - Robertsfors kommun 

Pernilla Arvidsson: Miljö- och hälsoskyddsinspektör - Vännäs kommun 

Sunita Hallgren: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

Gunno Renman: Professor - KTH 

Erik Andersson: Fastighetsägare - Örnsköldsvik  

Eva Husson: Fastighetsägare - Söderhamn 

 
Eftersom det inte gick att anordna ett möte med personerna från referensgruppen har deras 

personliga värdering angående kriterierna mottagits via mail konversation. Således har varje person 

individuellt utsett vilket kriterium som skall agera standard vid viktningen, se tabell 11. Beslut om 

att från varje intressegrupp bara en gemensam vikt ska inkluderas fattades. Medelvikten för varje 

kriterium beräknades därför i två steg. Först beräknades medelvikten för kriterierna från varje 

enskild intressegrupp. Därefter genomfördes en beräkning av den totala medelvikten W från 

intressegrupperna för varje kriterium. Då ingen diskussion och motivering rörande den individuella 

viktningen kunde genomföras används medelvikten W vid beräkning av den viktade graderingen.   
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Tabell 11. Individuella vikter gentemot kriterierna från referensgruppen 
 E. Husson E. Andersson E. Frohm P. Arvidsson S. Hallgren G. Renman 

Reningsförmåga 80 70 100 100 90 100 

Energiförbrukning 80 80 60 50 80 30 

Potentiell 

återföring av 

näringsämnen 

90 40 80 85 100 50 

Kostnader 50 90 40 30 80 30 

Robusthet/ 

Användarvänlighet 

100 100 90 80 80 50 

 

För att se om rankingen av anläggningarna i den slutgiltiga prestandamatrisen skulle bli annorlunda 

vid en förändring av vikterna så ströks de högsta och lägsta värdena för varje kriterium. 

Beräkningen av den totala medelvikten W från intressegruppen för varje kriterium beräknades på 

samma sätt som när alla vikter har inkluderats, se tabell 12. 

 

Tabell 12. Individuella vikter gentemot kriterierna från referensgruppen där de högsta och lägsta 

kriterierna har strukits 
 E. Husson E. Andersson E. Frohm P. Arvidsson S. Hallgren G. Renman 

Reningsförmåga 80 70 100 100 90 100 

Energiförbrukning 80 80 60 50 80 30 

Potentiell 

återföring av 

näringsämnen 

90 40 80 85 100 50 

Kostnader 50 90 40 30 80 30 

Robusthet/ 

Användarvänlighet 

100 100 90 80 80 50 

 

5.2 Alternativens prestation gentemot kriterierna 

5.2.1 Reningsförmåga 
Via litteraturstudier och leverantörernas egna uppgifter togs värden på reningsförmågor med 

avseende på BOD7, P och N fram, se tabell 13. 

 

                                1       2       3       4       5 

 

Gradering:                  

 

 

                               80     85     90     95    100 

 

Måluppfyllelse:           

 

 

Figur 6. Skala för gradering av alternativens prestation gentemot reningsförmåga för BOD 

 

Reningsgraden ska vara näst intill 100 % gällande BOD7 för att graderingen 5 skall uppnås. 

Graderingen 1 får de alternativ som renar 80 % BOD7. Därefter graderades alternativen linjärt med 

avseende på reningsförmåga för alternativen. Naturvårdsverkets krav för normal- och hög 

skyddsnivå är 90 %. 
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Reningsgraden ska vara näst intill 100 % gällande fosfor för att graderingen 5 skall uppnås.  

Graderingen 4,5 uppnås om Naturvårdsverkets krav på hög skyddsnivå uppfylls, dvs. 90 % rening. 

Alternativen som klarar Naturvårdsverkets krav på normal skyddsnivå vilket är 70 % rening av 

fosfor får graderingen 3. För kväve finns ingen gräns för normal skyddsnivå men hög ligger på 50 

%. Alternativ som klarar 55 % rening får graderingen 5. Graderingen 1 ger en reningsgrad på 15 %.  

Därefter graderades alternativen linjärt med avseende på reningsförmåga, se tabell 13. 

Minireningsverk reducerar i allmänhet fosfor och organiskt material mycket bra medan verken 

fungerar sämre vad gäller kväve. För att uppnå kraven för hög skyddsnivå kräver ofta äldre 

minireningsverk någon form av komplement t.ex. en mindre markbädd. Nyare prefabricerade 

anläggningar har i regel god kväveavskiljning och behöver inte kompletteras.  

 

Tabell 13. Gradering av reningsförmåga för BOD, P och N samt sammanlagda graderingen av 

kriteriet ”reningsförmåga” för de olika alternativen 

Alternativ Reningsgrader BOD Reningsgrader P   Reningsgrader N  Gradering 

A1     

Slamavskiljare  18-54 %  

(Palm, 2002) 

0-40 %  

(Palm, 2002) 

0-22 % 

(Palm, 2002)  

 

Markbädd 85-97 % 

(Palm, 2002)  

25-75 % 

(Johansson, 2002) 

10-40 % 

(Johansson, 2002) 

 

Kommentar:  För normal skyddsnivå 

måste 70 % uppnås 

För hög skyddsnivå 

måste 50 % uppnås 

 

Gradering: 4 3 3 3,3 

A2     

Slamavskiljare 18-54 % 

(Palm, 2002)  

0-40 %  

(Palm, 2002) 

0-22 % 

(Palm, 2002) 

 

Markbädd 85-97 % 

(Palm, 2002) 

25-75 % 

(Johansson, 2002) 

10-40 % 

(Johansson, 2002)  

 

Kemisk fällning Inte utvärderat/Liten 50-90% 

(Hellström m.fl., 2003) 

Inte utvärderat/Liten  

Kommentar:  För hög skyddsnivå måste 

90 % uppnås  

  

Gradering: 4 4,5 3 3,8 

A3     

Slamavskiljare 18-54 % 

(Palm, 2002) 

0-40 %  

(Palm, 2002) 

0-22 %  

(Palm, 2002) 

 

Markbädd 85-97 %  

(Palm, 2002) 

25-75 % 

(Johansson, 2002)  

10-40 % 

(Johansson, 2002) 

 

Fosforfilter, Bioptech 

Polonite 

0-30 % 

(Avloppsguiden, 

2015) 

90 % 

(Avloppsguiden, 2015) 

Inte utvärderat  

Kommentar:  Kraven för hög 

skyddsnivå uppnås 

Kraven för hög 

skyddsnivå uppnås 

 

Gradering: 5 5 3 4,3 
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5.2.2 Energiförbrukning vid drift 
För att bedöma och jämföra de olika alternativen ur energisynpunkt vid drift undersöktes om 

tekniken behöver kemikalier, filterbyten, slamtömningar och elförbrukning. Tabell 14 visar 

alternativens årliga energiförbrukningar vid drift samt deras individuella gradering. 

Energianvändningen vid konventionell tömning utan avvattning ligger mellan 279-338 MJ/brunn 

(2,5 m
3
) beroende om tömningsfordonet har släp eller inte (JTI, 2008). Transportsträckan 

uppskattades till ca 1 mil i denna beräkning. Enligt Jonnas Vennberg på Bioptech kan man anta att 

det krävs 100 MJ för att installera ett fosforfilter på 100 kg. Elpriset år 2015 ligger på ca 35 

öre/kWh (Vattenfall, 2015). Alternativet med lägst energiförbrukning 286 kWh/år och fick 

graderingen 5 och alternativet med högst förbrukning 3178 kWh/år fick graderingen 1, därefter 

graderades alternativen linjärt med avseende på energiförbrukning, se tabell 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4     

Slamavskiljare, Baga 30-40 %  

(Öhman, 2015) 

25-35 % 

 (Öhman, 2015) 

10-15 % 

 (Öhman, 2015) 

 

Minireningsverk, Baga 97 %  

(BAGA Water 

Technology, 2015) 

97 %  

(BAGA Water 

Technology, 2015) 

53 %  

(BAGA Water 

Technology, 2015) 

 

Kommentar:  Kraven för hög 

skyddsnivå uppnås 

Kraven för hög 

skyddsnivå uppnås 

 

Gradering: 5 5 5 5 

A5     

Minireningsverk, Green 

Rock 

90 %  

(Sveme, 2015a) 

90 % 

(Sveme, 2015a) 

50 % 

(Sveme, 2015a)  

 

Kommentar:  Kraven för hög 

skyddsnivå uppnås 

Kraven för hög 

skyddsnivå uppnås 

 

Gradering: 3 4,5 4,5 4 

A6     

Ecobox 90 % 

(Scandinavian 

Ecotech, 2015) 

90 % 

(Scandinavian Ecotech, 

2015) 

50 % 

(Scandinavian Ecotech, 

2015) 

 

Kommentar:  Kraven för hög 

skyddsnivå uppnås 

Kraven för hög 

skyddsnivå uppnås 

 

Gradering: 3 4,5 4,5 4 
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Tabell 14. Energiförbrukning vid drift för olika poster samt graderingen av kriteriet 

”energiförbrukning” för de olika alternativen 

Alternativ Kemikalie-

användning 

Filterbyten Slam-

tömningar 

Elförbrukning Total energi-

förbrukning/år 

Gradering 

A1       

Slamavskiljare + markbädd NEJ NEJ JA JA   

Kommentar:   1 ggr/år 

310 MJ 

=86 kWh 

(JTI, 

2008) 

ca 200 

kWh/år 

(Avloppscent

er, 2015) 

  

Energiförbrukning: 0 0 86 200 286 kWh/år 5 

A2       

Slamavskiljare + markbädd 

+ kemisk fällning 

JA NEJ JA JA   

Kommentar: 125 l/år 

motsvarar 

ca 125 kg 

125*1,1= 

138 MJ= 38 

kWh 

(Polonite, 

2015) 

 2 ggr/år 

172 kWh 

(JTI, 

2008) 

Kemdosering 

kräver el. inte 

fosforfilter ca 

450 kWh/år 

(Scandinavian 

Ecotech, 

2015) 

  

Energiförbrukning: 38 0 172 450 660 kWh/år 4,5 

A3       

Slamavskiljare + markbädd 

+ fosforfilter 

NEJ JA JA JA   

Kommentar:  1 ggr/år  

500 kg 

Polonite  

motsvarar 

500 MJ 

=140 kWh 

(Vennberg, 

2015) 

1 ggr/år 

86 kWh 

(JTI, 

2008) 

ca 200 

kWh/år 

(Avloppscent

er, 2015)  

  

Energiförbrukning: 0 140 86 200 426 kWh/år 4,8 

A4       

Slamavskiljare (BAGA) + 

minireningsverk, BAGA 

JA NEJ JA JA   

Kommentar: 10 l * 5 pe  

= 50 l/år 

50*1,1=55 

MJ=15 kWh 

(Öhman, 

2015) 

 1 ggr/år 

86 kWh 

(JTI, 

2008) 

Elpris: 35 

öre/kWh  

(Vattenfall, 

2015) 

60kr/mån*12

= 720 kr/år 
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720 / 0,35 

kr/kWh 

=2057 

kWh/år 

(BAGA 

Water 

Technololgy, 

2015) 

Energiförbrukning: 15 0 86 2057 2158 kWh/år 2 

A5       

Minireningsverk, Green 

Rock 

JA NEJ JA JA   

Kommentar: 25 l kostar 

825 kr, 

825/25 

=33kr/l  

1875/33 

=57 l/år 

57*1,1 

=62,7MJ 

=17kWh 

(Sveme, 

2015b) 

 2 ggr/år 

172 kWh 

(JTI, 

2008) 

Elkostnad: 

1046 kr/år 

/0,35 =2989 

kWh 

(Sveme, 

2015b)  

  

Energiförbrukning: 17  172 2989 3178 kWh/år 1 

A6       

Minireningsverk, Ecobox NEJ JA JA JA   

Kommentar:  1 ggr/år  

500 kg 

Polonite  

motsvarar 

500 MJ 

=140 kWh 

(Vennberg, 

2015)  

2 ggr/år 

172 kWh 

(JTI, 

2008) 

ca 450 

kWh/år 

(Andersson, 

2015) 

  

Energiförbrukning: 0 140 172 450 762 kWh/år 4,4 
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5.2.3 Potentiell återföring av näringsämnen 

 
 

Gradering:               1       2       3       4       5  

 

 

 

 

Måluppfyllelse:   Liten         Måttlig         Hög   

           (20 %)       (60 %)        (95 %) 

 

Figur 7. Skala för gradering av alternativens potentiella återföring av näringsämnet fosfor 

 

Alternativ 1, slamavskiljare med efterföljande markbädd har relativt låga återvinningsmöjligheter. 

En del av näringsämnena hamnar i slamavskiljaren och vid slamtömning transporteras det vidare 

till reningsverket. Slam från slamavskiljaren innehåller begränsade mängder växtnäring och 

användning av detta slam på åkermark ger därför inte något större kretslopp av närsalter. 

Fastighetsägaren rekommenderas att gräva ut markbädden med tio års mellanrum eftersom den 

efterhand blir mättat, framför allt på fosfor. Att ta till vara på näringsämnena vid utgrävning är en 

möjlighet men ingenting som används i dagsläget. Antagande det som fastnar i markbädden kan 

inte återanvändas däremot kan fosforn som avskiljs i slamavskiljaren återanvändas. Mängden 

fosfor i slamavskiljaren är dock inte högre än ca 20 %.  

 

Alternativ 2, kemisk fällning som komplement till slamavskiljning och biologisk behandling i en 

markbädd medför att fosfor fälls ut och flockar bildas, vilka sedimenterar i slamavskiljaren och 

bildar ett kemslam. Ett fosfor rikt slam från slamavskiljaren kan möjligen utvinnas med ett fosfor 

innehåll på upp till 90 %.  

 

Alternativ 3 kräver en bra förbehandling av avloppsvattnet i slamavskiljaren och markbädden, där 

organiskt material avlägsnas. Först då kan en effektiv avskiljning av fosfor i filtret uppnås. Att 

använda sig av fosforfilter framför kemisk fällning är både billigare, enklare och bättre för miljön. 

Vid val av Polonite från tillverkaren Bioptech används 500 kg fosforfilter med 2 års livslängd. 

Mättad Polonite kan användas som gödningsmedel. Vi antar att ca 20 % av fosforn från 

slamavskiljaren potentiellt kan återanvändas och allt fosfor som fastnar i filtret kan återanvändas. 

En del av fosforn fastnar i markbädden och når därmed aldrig filtret. Ett fosfor filter avlägsnar 90 

% av allt fosfor i avloppsvattnet. Detta alternativ bör därmed vara likvärdigt med alternativ två med 

avseende på potentiell återföring av fosfor. 

 

Alternativ 4, minireningsverks slam är fosforrikt och oftast betydligt renare än slam från stora 

reningsverk. Trots detta råder tvivel kring att sprida slammet på åkermark. Det är viktigt att inte 

spola ner miljöfarliga ämnen och andra oönskade ämnen i avloppet, vilket kan störa den biologiska 

processen i minireningsverket samt skada sjö eller vattendrag som det renade avloppsvattnet rinner 

ut i. I minireningsverket BAGA sker dosering av flockningsmedlet flödesproportionellt inne i 

slamavskiljaren. I biotanken binds den sista fosforn genom biomassan som sedan pumpas tillbaka 

till slamavskiljaren genom en returslang vilket ger en bra fosforavskiljning upp till 97 %. 
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Alternativ 5, i Green Rocks minireningsverk sjunker den avskilda fosforn till botten i kemsteget 

medan det renade vattnet leds till en slutsedimenteringsbassäng. Om man antar att största delen av 

fosforn avskiljs i detta steg borde upp till 90 % potentiellt kunna återanvändas.  

 

Alternativ 6, sista reningssteget i en Ecobox Small består av fosfor och bakteriereduktion i ett 

fosforfilter. Filtret binder fosfor upp till 90 % och reducerar bakterier väl. Filtret möjliggör att 

fosfor kan återföras till naturens kretslopp efter slutanvändning. Detta alternativ får således samma 

gradering som alternativ tre. 

 

Alternativ som potentiellt kan återanvända 95 % fosfor får graderingen 5 och alternativ som bara 

uppfyller en tjugo procentig återanvändning får graderingen 1. Därefter graderades alternativen 

linjärt med avseende på deras potentiella återföring av näringsämnet fosfor, se tabell 15. 

 

Tabell 15. Gradering av kriteriet ”alternativens potentiella återföring av näringsämnet fosfor” för 

de olika alternativen  

Alternativ Återanvändbar mängd P Gradering 

A1   

Slamavskiljare + 

markbädd 

Liten  

(20 %) 
1 

A2   

Slamavskiljare + 

markbädd + kemisk 

fällning 

Hög  

(90 %) 
4,8 

A3   

Slamavskiljare + 

markbädd + fosforfilter 

Hög  

(90 %) 
4,8 

A4   

Minireningsverk, BAGA Hög  

(97 %) 
5 

A5   

Minireningsverk,  

Green Rock 

Hög 

 (90 %) 
4,8 

A6   

Minireningsverk, Ecobox Hög  

(90 %) 
4,8 

 

5.2.4 Kostnader 
En total kostnad för samtliga alternativ har beräknats med tanke på anskaffningskostnader och 

kostnader vid drift- och underhåll där alternativets livslängd har vägts in. Alternativet med lägst 

totalkostnad på 6665 kr fick graderingen 5 och alternativet med den högsta totalkostnaden på 23 

769 kr fick graderingen 1, därefter graderades alternativen linjärt med avseende på kostnader, se 

tabell 16. 
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Tabell 16. Gradering av totalkostnad där anskaffningskostnad samt drift- och underhållskostnad är 

inkluderat i kriteriet ”totalkostnad” för de olika alternativen 

Alternativ Anskaffningskostnad per/år Drift- och underhållskostnad 

per/år 

Totalkostnad 

per/år 

Gradering 

A1     

Slamavskiljare + 

markbädd 

 

IN-DRÄN 

Markbädd Plus 

5 (Fann) 

26 995 kr  

(Avloppscenter, 2015) 

   

Kommentar: Anläggningstid för en 

slamavskiljare är en dag, kostnad 

10 000-20 000 kr  

Anläggningstid är 4 dagar för en 

markbädd med nedgrävd 

slamavskiljare, kostnad ca  

80 000 kr  

Livslängd: rekommenderas att 

gräva ur markbädden med ca 10 

års mellanrum, mättat på fosfor. 

(Månsson, 2015) 

I Sverige rekommenderas 

slamtömning varje år. Kostnad 

för slamtömning av en slambrunn 

på max tre kubikmeter är 875 kr  

(Boden kommun, 2015) 

En pump förbrukar ca 200 

kWh/år (Avloppscenter, 2015) 

Elpris: 35 öre/kWh (Vattenfall, 

2015) 

Årlig kostnad för pump: 

200*0,35=70 kr/år 

 

  

Kostnader: (26 995+20 000+80 000)/10 

=12 699 kr 

875+70=945 kr/år 

 
13 644 kr 3,1 

A2     

Slamavskiljare + 

markbädd 

 

IN-DRÄN 

Markbädd Plus 

5 (Fann) 

26 995 kr 

(Avloppscenter, 2015)  

   

Kem.fällning 

som 

komplement 

 

Fann/Ekotreat 

22 595 kr 

(Avloppscenter, 2015)  
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Kommentar: En komplett avloppslösning med  

slamavskiljare, markbädd och 

fosforfällningsenhet från 

leverantören Fann kostar: 

26 995+22 595=49 590 kr 

(Avloppscenter, 2015) 

 

Beräknad livslängd för markbädd 

och fosforfällningsenhet är tio år. 

(Fann, 2015) 

 

Slammängden ökar vilket leder 

till att slamtömning måste ske 

oftare 1-3 ggr/år, antagits 2 

ggr/år. 875*2=1 750 kr/år         

Pris kemikalier: 23-60 kr/l 

Antagande: 40 kr/l 

Konsumtion kemikalier per år för 

ett hushåll med 5 personer  

100-150 l 

125*40 =5000 kr/år 

Kostnad för serviceavtal varierar 

mellan leverantörer, 1200-2600 

kr för verk med kem.fällning. 

Årlig kostnad för pump: 

450*0,35=160 kr/år 

(Polonite, 2015) 

  

Kostnader: 49 590+20 000+80 000/10 

=14 959 kr/år 

1750+5000+1900+160 

= 8 810 kr/år 
23 769 kr 1 

A3     

Slamavskiljare + 

markbädd 

 

IN-DRÄN 

Markbädd Plus 

5 (Fann)  

26 995 kr 

 (Avloppscenter, 2015)  

   

Fosforfälla Fann 

FTM 906 

(Polonite 

filtermassa) 

20 300 kr 

(Avloppscenter, 2015) 

   

Kommentar: En komplett avloppslösning med  

slamavskiljare, markbädd och 

fosforfilter från leverantören 

Fann kostar: 

26 995+20 300=47 295 kr 

(Avloppscenter, 2015) 

 

Beräknad livslängd för markbädd 

och fosforfilter är tio år. 

(Fann, 2015) 

 

Slamtömning en gång per/år,  

875 kr. I serviceavtal ingår byte 

av filter, ny filtermassa, arbete 

och kretslopp av filtermassa till 

en kostnad av 4000 kr/år.  

Årlig kostnad för pump: 70 kr/år 

(Polonite, 2015) 

  

Kostnader: 47 295+20 000+80 000/10 

=14 729 kr/år 

 

875+4000+70=4 945 kr/år 19 674 kr 1,9 

A4     

Minireningsverk

, BAGA (inkl. 

BAGA 

slamavskiljare) 

104 545 kr 

(Knapes, 2015) 
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Kommentar: Komplett minireningsverk med 

slamavskiljare och biotank kostar 

104 545 kr.  

Livslängd: 40 år  

Leverantören lämnar en process- 

och funktionsgaranti på 10 år 

(Öhman, 2015).   

Nedgrävning och installation av 

minireningsverket tar 2-3 

arbetsdagar och beräknas kosta 

ca 40 000 kr (Månsson, 2015). 

 

Slamtömning 1 gång per år för ett 

hushåll på 5 pe: 1200 kr/år 

Serviceavtal med årlig service 

kostar 3200 kr/år.  

Priset för fällningskemikalier: 

10 l/pe, år * 5 pe = 50 l/år 

En dunk med 15 l kostar 600 kr. 

600/15 = 40 kr/l 

50 l/år * 40 kr/l = 2000 kr/år 

(Öhman, 2015) 

Elkostnad: 60 kr/månad*12 = 

720 kr/år (BAGA Water 

Technology) 

  

Kostnader: 104 545 kr + 40 000 kr  

=144 545 kr/40 år = 3 614 kr/år 

Totalt: 3 614 kr/år 

Totalt: 1200+3200+2000+720 = 

7 120 kr 

10 734 kr 3,7 

A5     

Minireningsverk

, Green Rock 

59 500 kr 

(Sveme, 2015b) 

   

Kommentar: Komplett minireningsverk kostar 

59 500 kr och har en garanti på  

elektriska komponenter 1 år, 

pumparna 2 år, plastdelar 10 år. 

Livslängd: 40 år 

Anläggningskostnad: 40 000 kr 

(Sveme, 2015b) 

 

Slamtömning rekommenderas 

ske 2 ggr per år till en kostnad av 

2400 kr (Sveme, 2015a). 

Årlig kostnad för 

fällningskemikalier (hushåll med 

5 pe) beräknas till 1875 kr och 

elkostnaden beräknas till  

1046 kr/år (Sveme, 2015 b) 

Serviceavtal med årlig service 

kostar mellan 2000-3000 kr/år 

(Törnkvist, 2015) 

  

 

  

Kostnader: Totalt: 59 500+40 000=99 500 kr 

99 500 kr/40år = 2 488 kr/år 

Totalt: 2400+1875+1046+2500 

= 7 821 kr/år 
10 309 kr 3,8 

A6     

Minireningsverk

, Ecobox 

72 400 kr 

(Stegerås, 2015) 
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Kommentar: Ecobox Small kostar 72 400 kr 

och förväntad livslängd på verket 

är 40 år. Leverantören lämnar en 

3-års tillverkningsgaranti.  

Anläggningskostnad: 40 000 kr 

(Stegerås, 2015) 

  

Slamtömning bör ske en gång per 

år till en kostnad av 1200 kr. 

Energiförbrukning beräknas till 

ca 450 kWh/år vilket ger en 

kostnad av ca 160 kr. 

Serviceavtal kostar 2495 kr/år 

och då ingår två besök av 

servicepersonal.  

(Andersson, 2015) 

  

Kostnader: Totalt: 72400+40000=112 400 kr 

112 400 kr/40år = 2 810 kr/år 

Totalt: 1200+160+2495 

= 3 855 kr/år 
6 665 kr 5 

 

5.2.5 Robusthet/Användarvänlighet 
Alternativens komplexitet, krävs konstant övervakning, tillsyn och höga kunskapskrav. Är 

brukarens förpliktelse och upplevd arbetsbelastning hög för att uppnå en tillfredsställande 

tillförlitlighet och driftsäkerhet. Om alternativet kräver låg kunskap och liten arbetsbelastning anses 

tekniken vara mer robust. Tabell 17 visar alternativens gradering gentemot robusthet och 

användarvänlighet. 

 

Alternativ 1 med bara slamavskiljare och markbädd kräver inga direkta kunskaper och är 

slamavskiljaren och markbädden rätt dimensionerade är tekniken tillförlitlig och driftsäker. 

Anläggningen kräver låg förpliktelse och arbetsbelastning från fastighetsägaren, bara ett avtal om 

årlig slamtömning. Det rekommenderas att markägaren med ca tio års mellanrum gräver ut 

markbädden eftersom den efterhand blir mättad, framför allt på fosfor. Robust och användarvänlig 

teknik för rening av avloppsvatten.  

 
Alternativ 2 är inte lika robust som A1 då den kräver en pump för kemdosering. Reningsmetoden 

medför även en ökad slammängd vilket i sin tur kräver en större slamavskiljare eller att 

slamtömning sker oftare. Brukaren måste inskaffa stora mängder kemikalier eller teckna ett 

serviceavtal med leverantör som sköter påfyllning av kemikalier i samband med slamtömning. 

Markbäddar med kemisk fällning kräver dessutom luftning.  

 

Alternativ 3 med fosforfilter är mer robust än en teknik med kemisk fällning. Reningen kan inte 

avta på samma sätt som för alternativ A2,  om kemikaliedoseringen inte fungerar tillfredsställande 

eller påfyllning av kemikalier har uteblivit. Fastighetsägaren tecknar ett serviceavtal med 

leverantören där byte av filter inkluderar ny filtermassa, arbete och kretslopp av filtermassa. 

Livslängden för fosforfilter (Polonite) beräknas till två år. Slamtömning sker en gång per år.  

 

Alternativ 4 BAGA Easy består av slamavskiljare med integrerad reningsutrustning med 

efterföljande biotank. Genom tillsättandet av fosforbindande medel i slamavskiljaren uppnår 

anläggningen en mycket hög reningseffekt redan vid uppstart vilket medför att anläggningen kan 

stå obelastad under långa tider. Förutsatt att kunden har tecknat ett serviceavtal levererar BAGA en 

process – och funktionsgaranti till all reningsverk som gäller i 10 år. Avtalet innebär att personal 

från BAGA eller annan servicetekniker besöker reningsverket en gång per år och genom för en 

årlig service. Med serviceavtalet medföljer även en larmfunktion där brukaren får ett SMS 

meddelande vid driftstörningar av verket vilket underlättar skötsel och vid behov kan man kontakta 
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support. Behandling av avloppsvatten i minireningsverk är en intensiv process som förutsätter full 

funktion hos ett flertal komponenter (pumpar, ventiler, reglerutrustning m.m.) samt att kemikalier 

måste fyllas på. Brukaren måste således göras uppmärksam på om processen inte fungerar som 

tänkt, samt vad han i så fall skall göra för att processen skall komma igång igen. I ett hushåll på 

fem personer behöver slamtömning bara ske en gång per år eftersom BAGA Easy har ett stort 

slammagasin på två kubikmeter. Ingen slamtömning av biotanken behövs och här finns 

provtagningsmöjligheter. Tekniken för att rena avloppsvattnet kräver el.  

 

Alternativ 5 minireningsverket Green Rock IISI S6 är utrustat med en larmfunktion där en röd 

lampa tänds vid driftstörningar ofta beroende på pumpen. Anläggningen kan inte lämnas obevakad 

och utan tillsyn under längre perioder för att uppnå en tillfredsställande tillförlitlighet och 

driftsäkerhet. Är fastighetsägaren inte hemma så uppfyller larmet ingen funktion. Pumpen ska 

rengöras och kontrolleras minst två gånger om året. Slamtömning bör ske två gånger om året men 

om det finns partiklar på utgående vatten eller det ser grått ut rekommenderas slamtömning oftare. 

I samband med slamtömning spolar fastighetsägaren eller servicetekniker av bärmaterialet samt 

kontrollerar pumpen. Rengöring av pumpen och byte av lösullsfilter skall göras med jämna 

mellanrum. Ett hushåll på fem personer beräknas förbruka 65 kg fällningskemikalier per år. 

Leverantören lämnar material- och produktionsgaranti på sina produkter. För elektriska 

komponenter 1 år, för pumpar 2 år och plastdelar 10 år.  
 

Alternativ 6 minireningsverket Ecobox Small är ett komplett minireningsverk där alla reningssteg 

är integrerade i en och samma behållare. Det behövs ingen separat trekammarbrunn eller några 

efterpoleringssteg samt inga kemikalier. Tekniken för minireningsverket bygger på passiva filter 

och självfall vilket ger en hög driftsäkerhet. Vattnet transporteras genom Ecobox med självfall 

således är verket oberoende av pumpar, reglersystem och elektronik. I vattenmiljön finns alltså 

inga givare eller pumpar som behöver underhållas. Luftpumpen som behövs för syresättning är 

placerad skyddad bredvid verket. Vid längre strömavbrott fortsätter reningen att fungera för att 

sedan långsamt avta. Fosfor och bakterierening är alltid aktiv. Leverantören lämnar en 3-års 

tillverkningsgaranti. Anläggningen kräver el och slamtömning bör ske en gång per år eller vid 

behov. Vid dålig genomsläpplighet av vatten i filtret är detta en indikation på att slamtömning bör 

kontrolleras samt att filtret måste rengöras eller eventuellt bytas ut. Under normala 

driftsförhållanden för enskilda hushåll bör fosforfiltret bytas ut med 2,5-5 års mellanrum. För att 

garantera hög rening även om flödena varierar har verket dubbla bioreaktorer. Syresättningen sker 

individuellt till båda biostegen från luftpumpen. Efter biostegen leds en liten mängd vatten tillbaka 

till slamavskiljaren för att rena kväve samt att underhålla näringstillförsel till biostegen när 

anläggningen inte används. Vid täckning av serviceavtal lämnar leverantören en funktionsgaranti 

på minireningsverket och servicepersonal besöker anläggningen två gånger per år. I denna tillsyn 

ingår filterbyte, byta av komponenter som har slitage och allmän drift- och funktionskontroll. Det 

finns även möjlighet till provtagning av utgående vatten som Ecotech analyserar själva. 

Leverantören lämnar en 3-års tillverkningsgaranti och generell livslängd är 40 år. Anläggningen är 

driftsäker och fastighetsägarens förpliktelse och upplevd arbetsbelastning är låg.  
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Tabell 17. Gradering av tillsyn och arbetsbelastning för kriteriet ”robusthet och 

användarvänlighet för de olika alternativen 

Alternativ Tillsyn och 

arbetsbelastning 

Gradering 

A1   

Slamavskiljare + 

markbädd 

Låg 5 

A2   

Slamavskiljare + 

markbädd + kemisk 

fällning 

Måttlig 3 

A3   

Slamavskiljare + 

markbädd + fosforfilter 

Måttlig-Låg 4 

A4   

Minireningsverk, BAGA Måttlig-Hög 2 

A5   

Minireningsverk, Green 

Rock 

Hög 1 

A6   

Minireningsverk, Ecobox Måttlig-Låg 4 

6. Utfall av multikriterieanalysen för de olika alternativen 
Medelvikterna W* och de procentuella medelvikterna W för kriterierna presenteras i Tabell 18. Ur 

resultatet från viktningen av kriterier kan en tydlig skillnad i fördelningen mellan vikterna utläsas.  

 
Tabell 18. Vikter för de olika kriterierna. 

Kriterier Vikt, W* Vikt, W 

Reningsförmåga 91 25 % 

Energiförbrukning vid drift 61 17 % 

Potentiell återföring av 

näringsämnen 

74 21 % 

Kostnader 54 15 % 

Robusthet/Användarvänlighet 79 22 % 

 

Utifrån alternativens prestation gentemot kriterierna och graderingen kan en sammanställning 

presenteras i en prestationsmatris, tabell 19. Tabellen visar även de olika alternativens beräknade 

preferenspoäng och ranking. Samma beräkning har utförts när referensgruppens högsta och lägsta 

vikter har strukits. Skillnaden i den procentuella viktningen W blev maximalt två procent vilket 

innebar att den nya viktningen inte påverkade alternativens individuella ranking. 

 

  



 43 

Tabell 19. Gradering av alternativ mot kriterier och den totala viktade graderingen för 

alternativen samt deras ranking.  

   Alternativ     

Kriterier Vikt, W A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Reningsförmåga 25 % 3,3 3,8 4,3 5 4 4 

Energiförbrukning 

vid drift 

17 % 5 4,5 4,8 2 1 4,4 

Potentiell återföring 

av P 

21 % 1 4,8 4,8 5 4,8 4,8 

Kostnader 15 % 3,1 1 1,9 3,7 3,8 5 

Robusthet och 

användarvänlighet 

22 % 5 3 4 2 1 4 

 Preferens: 3,4 3,5 4,0 3,6 3,0 4,4 

 Ranking: 5 4 2 3 6 1 

 

Det alternativ som får högst preferens uppnår den högsta rankingen dvs. är det bästa alternativet. 

Resultatet från den summerade viktade graderingen visar att minireningsverket Ecobox Small fick 

den bästa preferensen och blev därmed det bästa alternativet.  

 

 

Alternativen fick följande ranking gentemot varandra: 

 

𝐴6 ≥  𝐴3 ≥ 𝐴4 ≥ 𝐴2 ≥ 𝐴1 ≥ 𝐴5 
 

 

Alternativet slamavskiljare och markbädd med efterföljande fosforfilter fick även en bra preferens 

och kan vara ett alternativ till att anlägga ett minireningsverk. Slamavskiljare och markbädd utan 

några fällningskemikalier eller filter fick en hög gradering gentemot kriterierna energiförbrukning 

vid drift samt robusthet och användarvänlighet. Alternativet presterade för lågt mot övriga kriterier 

för att anses vara den mest lämpliga tekniken. Minireningsverken presterade sinsemellan väldigt 

olika mot de angivna kriterierna.  

  



 44 

7. Diskussion 
Om man bortser från platsspecifika förutsättningar och bara tittar på det kriterier som framtagits i 

detta arbete så är minireningsverket Ecobox Small det bästa alternativet att anlägga. Detta 

alternativ presterade bra gentemot samtliga kriterier och fick således den bästa preferensen. Att 

anlägga ett minireningsverk är inte alltid möjligt beroende på geotekniska förutsättningar. 

Grundvattennivån kan vara för hög och det kan förekomma berg i marken. Att anlägga en 

markbädd har även sina begräsningar och bör inte anläggas i alla typer av jordarter eftersom vissa 

är flytbenägna. Val av teknik för rening av avloppsvatten bör alltid göras i samråd med 

leverantörer. Platsspecifika förutsättningar kan komma att vägas in.  

 

Fler kriterier och indikatorer kan undersökas vilket kan resultera i ett annat resultat. Det hade varit 

fördelaktigt att titta på fler kriterier i arbetet eftersom alternativen hade undersökts mer grundligt 

och varje kriterie hade inte fått lika stort inflytande på det slutgiltiga resultatet. Alternativens 

gradering gentemot kriterierna har för vissa kriterier kunnat fastställas med stor säkerhet då det har 

funnits värden på specifika indikatorer som för reningsförmåga, energiförbrukning vid drift och 

kostnader medan för de övriga kriterierna har en mer spekulativ analys vid gradering genomförts. 

Reningsgrader för de tre olika minireningsverken kommer från samtal med leverantörerna samt 

deras hemsidor. Hade varit fördelaktigt att få oberoende värden som bekräftar leverantörens egna 

värden. För att uppnå en tillfredställande reningsgrad förbrukas olika mängder fällningskemikalier 

för minireningsverket BAGA Easy och Green Rock IISI S6. Förbrukningsmängd och vilken 

fällningskemikalie som bör användas för respektive minireningsverk kommer via samtal med 

leverantörerna. Leverantören av markbäddslösningar Fann har inte kunnat meddela hur stor mängd 

fällningskemikalier som normalt används för ett enskilt hushåll. Värden på konsumtionen av 

kemikalier har därför tagits från en jämförelse mellan kemisk fällning och fosforfilter utförd av 

leverantören Polonite, värdet kan anses högt. 

 

Referensgruppens individuella viktning är av stor betydelse i denna multikriterieanalys. 

Viktningsmetoden med parvis jämförelse av kriterierna kan vara svår att förstå utan god förståelse 

för metodiken. För optimalt analysresultat bör därför ett referensgruppsmöte anordnas där 

multikriterieanalys med dennes viktning förklaras mer ingående. Diskussioner kring den 

individuella viktningen kan även hållas där varje deltagare får motivera sina vikter. Personerna i 

denna grupp kan även vara med och diskutera alternativens gradering för de olika kriterierna. 

Alternativens slutgiltiga rankning beror inte enbart på viktningen utan påverkas även av 

graderingen av kriterierna. Därför är det viktigt att viktningen och graderingen genomförs på ett 

korrekt sätt och att slutgiltiga vikter, graderingar och kriterier noga motiveras för att ett bra 

beslutsunderlag ska kunna säkerställas. Om andra intressegrupper hade kontaktats hade viktningen 

kunnat falla ut annorlunda med ett annat slutresultat som följd. Referensgruppen som valts i detta 

arbete kommer från skilda intresseområden men har en stor samlad kompetens inom detta ämne. 

Samma ranking erhölls för alternativen även när de högsta och lägsta värdena hade strukits från 

referensgruppen. 
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8. Slutsatser  
Genomförande av multikriterieanalysen gick ut på att relevanta kriterier för ett antal uppsatta mål 

utformades och att olika tekniker för rening av små avlopp bedömdes mot dessa kriterier. 

Resultaten från arbetet innebar att en rankning av alternativen erhölls. De undersökta alternativen 

rankades enligt följande: minireningsverk Ecobox Small, slamavskiljare/markbädd/fosforfilter, 

minireningsverk BAGA Easy, slamavskiljare/markbädd/kemisk fällning, slamavskiljare/markbädd 

och minireningsverk Green Rock IISI S6. Multikriterieanalys kan fungera som ett bra verktyg vid 

bedömning. Kriterierna och indikatorerna som på ett systematiskt sätt har tagits fram i detta arbete 

kan användas som underlag även i andra studier. Den metodik som tillämpas i detta arbete, där en 

målbild för respektive kriterie med tillhörande indikatorer fastställs, utarbetas och viktas anses som 

en god metod att använda. I prestandamatrisen som är multikriterieanalysens slutprodukt får man 

en bra överblick hur de olika alternativen har presterat gentemot de olika kriterierna samt deras 

slutgiltiga preferens och ranking. Ett ökat deltagande av intressenter vid genomförande av 

multikriterieanalysen kan medföra ett bättre beslutsunderlag vid val av teknik. Vidare studier bör 

genomföras där andra tekniker för rening av små avlopp studeras samt fler kriterier tas fram och 

undersöks. I framtiden finns möjligheten att skapa en databas som privatpersoner och kommuner 

kan tillgå vid val av olika tekniker. Flera tekniker kan då jämföras samtidigt gentemot ett specifikt 

kriterium som anses vara av stor vikt och teknikernas slutgiltiga preferens visas.  Även om en 

teknik presterar bäst i multikriterieanalysen kanske tekniken måste uteslutas på grund av för låg 

reningsgrad eller för dålig prestation gentemot något annat kriterium som anses vara av stor 

betydelse.  
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