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Vi ställer kretsloppskrav!

Karl-Axel Reimer
Gruppchef miljö och hälsa
karl-axel.reimer@sodertalje.se

Recipientfokus Systemfokus

mailto:karl-axel.reimer@sodertalje.se
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Kraven på ett hållbart VA-system?

• Ett bra smittskydd

• Skydda mot övergödning - miljöskydd

• Möjliggöra för kretslopp av näringsämnen. Fosfor – ändlig resurs

• Främja en giftfri miljö

• Robust 

- Fungerar praktiskt

- Dålig reningsfunktion upptäcks! 

- Barriärer som träder in när huvudprocessen störs

• Ekonomisk acceptans
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Södertälje kommun har i samverkan med LRF 
etablerat ett kretsloppssystem för avlopp

http://www.telge.se/vatten-avlopp/kretsloppsanlaggning/

Telge Nät äger hygieniseringsanläggningen

http://www.telge.se/vatten-avlopp/kretsloppsanlaggning/
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Bakgrunden i Södertälje

1. De övergödda

sjöarna Lillsjön och 

Kyrksjön i 

Södertälje kommun

4. Förstudie med 

LOVA-bidrag. 

Miljökontoret

5. Kretsloppspolicy

3. Politiskt 

intresse i 

Södertälje 

kommun

2. Initiativ via LRF

Mälardalen för att 

starta projekt kring 

våtkompostering. 

6. Investerings-

bidrag (LOVA)
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Resultatet av tillsynen sedan 2009

• Omkring 870 tillstånd utfärdade totalt, varav omkring 800 omfattar både grå- och 

svartvatten 

• Omkring 230 tillstånd för klosettvattensortering till tank, dvs. 29 % av utfärdade 

tillstånd för enskilt avlopp (toalett + BDT)

• 57 hushåll (25 %) har valt urinsorterande toalett som extremt snålspolande 

toalett
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Reflektioner efter 7 års tillsyn 

”mycket av tekniken och 

inställningen till kretslopp har 

”satt sig” då det visat sig att 

anläggningarna fungerar och 

entreprenörerna har lärt sig 

installera dessa på ett säkert 

sätt.”

”En del fastighetsägare är 

fortfarande irriterande att vi 

ställer krav på att de får bygga 

om huset med 

ledningsdragningar o dylikt”

”ibland hamnar vi i 

diskussioner om vad som är 

rimligt inom kunskapsområden 

vi inte har.”
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Tack! 

Karl-Axel Reimer

Gruppchef miljö och hälsa

karl-axel.reimer@sodertalje.se

mailto:karl-axel.reimer@sodertalje.se
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Var ligger fokus idag vid planering och 
utbyggnad av VA?

Enskilt VA
- Fastighetsägaren väljer teknisk lösning

- Fokus på praktisk funktion och investeringskostnad

- Kommunen ansvar för att ta hand om de restprodukter som uppkommer

- Ett antal kommuner etablerar system för återföring av källsorterat avlopp. 

Miljöbalken 2 kap 5 § - Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 

återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor 

användas. 
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Var ligger fokus idag vid planering och 
utbyggnad av VA?

Allmänt VA
- Källsortering av näringsrika avloppsflöden tillämpas normalt inte

- Ett antal kommuner har dock gjort ansatser för att inrätta allmänt VA-

område med källsortering

- Starkt fokus på uppkoppling till befintliga avloppsreningsverk

- Att välja en decentraliserad lösning är oftast inte önskvärt

- Kommunerna jämför taxenivåer

Lagen om allmänna vattentjänster – skall ordnas och drivas med hänsyn 

till intresset av en god hushållning med naturresurser
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