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Hays- och vattenmyndighetens rapport Bedomning av sjalvrening 
och retention i mark vid provning av sma avlopp — smittskydd och 
fosfor 

Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 2 november 2017 
erhallit rubricerat arende for yttrande. Med anledning harav vill SGU 
framfora foljande: 

SGU ar expertmyndighet for grundvatten och ansvarig myndighet for 
miljokvalitetsmalet "Grundvatten av god kvalitet". Miljokvalitetsmalet 
innebar att grundvatten ska bidra till en saker och hallbar 
dricksvattenforsorjning. SGU utgar vid sina stallningstaganden bland 
annat fran sitt uppdrag att verka for skydd av grundvatten inom ramen for 
miljokvalitetsmalet. 

Skydd av grundvatten och halsomassiga aspekter 

SGU konstaterar att rapporten fokuserar pa sjalvrening och retention av 
fosfor medan smittskydd behandlas mer oversiktligt. SGU anser dock att 
halsomassiga aspekter och risken for fororenat dricksvatten (har.-  skydd 
av grundvatten) maste vagas in vid bedomning av lokaliseringspunkt av 
en avloppsaniaggning. Detta namns visserligen kort i diskussionen i 
rapporten men SGU befarar att det kan komma att uppsta en malkonflikt 
mellan skyddet av ytvatten (overgodning) och skydd av grundvatten 
(halsoaspekter kopplade till dricksvattenkvalitet) vid beslut om lokalisering 
av sma avlopp. SGU har tidigare framfort att en avloppsaniaggning inte 
bor tillatas fororena en dricksvattenbrunn vid nagot tillf ille eftersom detta 
kan medfora risk for sjukdom. Ur overgodningssynpunkt ar det istallet 
summan av alla utslapp som ar av betydelse. Detta innebar att det ar mer 
allvarligt om ett enstaka avlopp vid vissa tillfallen fororenar en brunn an 
om en mindre andel av de sma avloppen tidvis har en samre reningseffekt 
ayseende fosfor. 
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Naturlig fosforretention (sjalvrening) 

Rapporten presenterar ett verktyg for att bedoma markretentionen av 
fosfor fran sma avlopp i det enskilda fallet. Det ar rapportforfattarnas asikt 
att markens retention och sjalvrening av fosfor ar omfattande och att 
retentionen underskattas i de modeller som idag anvands for att berakna 
kallfordelad belastning pa ytvattenrecipienter. 

SGU anser liksom rapportforfattarna att det ar viktigt att beakta den 
naturliga fosforretention (sjalvrening) som kan formodas ske i landskapet 
mellan utslappspunkten fran en avloppsanlaggning och en 
ytvattenrecipient. Att inte to markens naturliga retentionskapacitet i 
beaktande (som i modellerna) kan resultera i en overvardering av de sma 
avloppens relativa betydelse som fosforkalla och att kommunerna som 
bedriver tillsyn pa de sma avloppsanlaggningarna staller krav som inte ar 
befogade ur miljosynpunkt. 

En viktig fraga att besvara ar i vilken omfattning den fosfor som fastlaggs i 
marken pa langre sikt kan komma att frigoras och da bidra till okat diffust 
lackage av fosfor. SGU efterlyser en mer nyanserad redogorelse av den 
oenighet som rader inom forskningen ayseende markens kapacitet att 
langsiktigt binda fosfor, och framforallt av den osakerhet som foreligger i 
fraga om fosforretention i den vattenmattade zonen. Det finns inom 
forskningen exempel pa studier (t.ex. Robertson, 2008) som indikerar att 
fosfor fran avloppsutslapp kan forbli mobil i artionden i den vattenmattade 
zonen. Det ar aven ett faktum att all typ av mark tacker fosfor till ytvatten 
och att markens fosformattnad har betydelse for storleken pa detta 
lackage. 

SGU bedomer dock att rapportforfattarna gor skaliga antaganden vad 
galler fosforretentionen for de fyra olika marktyperna (A-D) i Tabell 10 
(kap 3.5). Forfattarna har valt ett konservativt forhallningssatt och de 
angivna nivaerna ar lagt satta (baserat pa litteraturdata) for att undvika 
overskattningar av markretentionen. 

Daremot staller sig SGU mer fragande nar det galler den retention som i 
Tabell 11 (kap. 3.5) ansatts for diken. SGU noterar att for diken har 
angetts en fbrhallandevis hog fosforretention jamfort med mark, och att 
retentionen i diken har baserats pa ett synnerligen begransat 
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dataunderlag (endast tva referenser, se Tabell 8, kapitel 3.4). SGU 
noterar att andra publikationer inom amnesomradet (bl.a. Eveborn och 
Djodjic, 2015) rapporterat stor osakerhet ifraga om dikens kapacitet att 
16ngsiktigt ayskilja fosfor. Enligt vad SGU erfar har forskning visat att 
dikessediment kan fungera bade som kalla och f illa for fosfor i 
jordbruksdominerade omraden (ex. Sallade och Sims, 1997a, b; Nguyen 
och Sukias, 2002; Vaughan m.fl., 2007; Smith, 2009). 

SGU staller sig fragande till om de varden ayseende fosforretention som 
anges for diken i Tabell 11 verkligen ar representativa och speglar den 
samlade forskningen inom amnesomradet. Detsamma galler 
resonemanget om retention genom vaxtupptag och skord av biomassa 
som vad SGU forstar baseras pA ett begransat dataunderlag (endast tva 
referenser, se Tabell 9, kapitel 3.4). 

Rapportens andamal och behov av vagledning 

SGU noterar att det under Arens lopp skrivits manga rapporter om sma 
avlopp, med delvis olika uppfattningar om den naturliga retentionens 
(sjalvreningens) betydelse for IAngsiktig ayskiljning av fosfor i landskapet. 
SGU anser att det foreligger ett stort behov av samsyn och handfast 
vagledning vid bedomning av skyddsnivaer for miljoskydd vid provning av 
sma avlopp. SGU anser darfor att det ar viktigt att Hays- och 
vattenmyndigheten ar tydliga med hur den aktuella rapporten ar tankt att 
anvandas i tillstands- och tillsynsarbetet och vilken status den ar tankt att 
ha i forhAllande till andra vagledande instrument (s6 som nuvarande 
handbok till allmanna rad, flertalet kunskapssammanstallningar och GIS-
verktyg m.m.). Om aysikten ar att rapporten ska fungera som vagledning 
for handlaggare pa kommuner skulle instruktionen sannolikt behova bli 
mer kortfattad och tydlig. SGU vill i detta sammanhang annu en gang 
poangtera att grundvattenskydd kopplat till halsoaspekter och 
dricksvattenkvalitet mAste vagas in i provningen. 

Beroende pa hur rapporten ar aysedd att anvandas kan det vara viktigt att 
belysa och utvardera vilka effekter den foreslagna metodiken far i 
praktiken, till exempel ayseende: 

• 1 vilken omfattning befintliga avloppsanlaggningar som tidigare 
ansetts undermaliga kommer att bli betraktade som godkanda. 



SGU 
Sveriges geologiska undersokning 
Geological Survey of Sweden 

• Hur f6rdelningen av olika avloppstekniker bedbms bli bland 
nytillkomna anlaggningar och vilka typer av avloppssystem som 
kan komma att minska respektive 6ka i anvandning. 

• Hur vattenkvaliteten i enskilda brunnar kan komma att paverkas. 
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Beslut i detta arende har fattats av U. avdelningschef Helena Kjellson. 

I den slutliga handlaggningen av arendet har aven statsgeolog Lena 
Maxe, geolog David Eveborn samt hydrogeolog Lars Rosenqvist, den 
senare foredragande, deltagit. 
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