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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2015/2343

Carin Södergren

10 oktober 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

GAMMELGARN HAUGSTAJNS 1:16
Ansökan om enskild avloppsanläggning.
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger ett tidsbegränsat tillstånd lämnas för
avloppsanläggning tillhörande sökanden Eva Frölander, personnummer 195810213222 på fastigheten GAMMELGARN HAUGSTAJNS 1:16. Anläggningen ska
utföras enligt inlämnade ansökningshandlingar och funktionsbeskrivning om inte
nedanstående villkor anger annat. Tillståndet avser anläggningens inrättande och
drift. Tillståndet gäller om anläggningen påbörjas inom två år och gäller till och med
2020-11-07.
1.

Avloppsanläggning med BDT avloppssystemet - Fibonacci ska utföras och
installeras enligt redovisade uppgifter gällande konstruktion och skötsel som
redovisats till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Anläggningen får enbart belastas av bad-, disk-, och tvättvatten.
3. Hela avloppsanläggningen ska vara tät, detta gäller även ledning från hus till den
vertikala bädden.
4. Avloppsanläggningens totala storlek ska vara minst 39 m3.
5. Avloppsanläggningen är dimensionerad för rening av BDT-vatten från 1 person
och får endast belastas med en begränsad mängd avloppsvatten. Belastningen
ska överensstämma med uppgifterna i funktionsbeskrivningen.
6. Avloppsanläggningen ska hägnas in.
7. Kemikalier, läkemedelsrester eller andra främmande föremål får inte slängas i
avloppet.
8. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanläggningen.
9. Anläggningen får inte tas i bruk förrän den besiktigats av
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan om besiktning ska ske i god tid.
Utförandeintyg lämnas ifyllt vid besiktningen.
10. Under projektperioden ska avloppsanläggningens funktion kontrolleras minst 1
gång per år av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
11. Provtagning av inkommande BDT-vatten i den vertikala bädden samt i sista
slutsteget (dammen) ska utföras vid minst 4 tillfällen, fördelat över året.
Provtagningsanalyserna ska ske vid ackrediterat laboratorium.
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12. Drift- och underhållsinstruktioner ska förvaras på fastigheten Gammelgarn
Haugstajns 1:16. Servicekontroller, drifthändelser, provtagning/resultat,
besiktningar m. m ska journalföras och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten
på begäran.
13. Om breddning av avloppsvatten sker, ska Samhällsbyggnadsförvaltningen
omedelbart kontaktas.
14. Anläggningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att
avsedd funktion upprätthålls.

Information

Hur man överklagar framgår av särskild bilaga.
Bakgrund

Projektet ”Biologisk Vattenrening AquaBrava”, har inkommit med ansökningar om
tidsbegränsade tillstånd från fem olika fastigheter. Projektet avser att under ett år
utföra provtagningar på alternativa avloppsanläggningar med biologisk vattenrening.
Dessa avloppsanläggningar är inte CE-märkta enligt harmoniserad standard från
Boverket.
Ansökan för fastigheten Gammelgarn Haugstajns 1:16 avser en avloppsrening vid
namn Fibonacci, för rening av BDT-vatten från 1 person, i ett hushåll.
Reningsanläggningen är utformad som en snäcka och omfattar 6 olika
reningssektioner och utformas enligt inskickad funktionsbeskrivning. Steg 1 utgörs av
en vertikal tät slamvassbädd. Ag (Cladium mariscus) kommer att växa fritt i ler och
bleke, som sedan övergår i bergkross och makadam. I sektion 1 till 4, sprids vattnet i
horisontella ag-bäddar med tät botten. Dammen med öppen vattenspegel utgör
anläggningens primära slutsteg. Dammen är belägen på den grundaste delen av
anläggningen. Återcirkulation från dammen till slamvassbädden (sektion 1) sker via
en fontän. Anläggningen omsluts av en jordvall, som stöd för anläggningens yttre
kanter. Avloppsanläggningens totala volym är 39 m3. Vattenförbrukningen bygger på
ag-växternas upptag av vatten och avdunstning. Hela avloppsanläggningen är
placerad på den egna fastigheten.
Nuvarande anläggning består av trekammarbrunn för WC och BDT-vatten, med
okänd efterföljande rening. Tidigare tillstånd saknas. Besök på fastigheten utfördes
2017-05-23.
Lagrum

Beslutet har fattats med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 - 7 §§, 9 kap. 7 §, samt 16 kap. 2 §
miljöbalken, och med hänvisning till 13 § och 18 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd
om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17), samt
föreskrifter om avfallshantering och lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2015/2343

Bedömning

Fastigheten är belägen inom område där normal skyddsnivå gäller. Inom sådant
område gäller funktionskrav som innebär minst 70 % reduktion av fosfor, minst 90
% reduktion av organiska ämnen (BOD7), samt att ett fullgott smittskydd uppnås.
Den föreslagna platsen för avloppsanordningen är belägen inom yttre buffertzon för
fornminne. Det kan därför finnas behov av att söka tillstånd från Länsstyrelsen för
grävningsarbeten i området.
Fastigheten ligger inom ett A3-område, där gemensamma avloppslösningar
förespråkas. Möjligheten till gemensam anläggning är inte möjlig, då grannar till
fastigheten redan har godkända avloppslösningar.
Vid besök på fastigheten uppmättes avstånd till dricksvattentäkt och platsens
lämplighet för placering av avloppsanordningen bedömdes.
Avloppsanläggningen ligger enskilt, risken för någon bakteriell påverkan på någon
vattentäkt i fall avloppsvatten skulle rinna ur avloppsanläggningen, bedöms som låg.
Avloppsanordningen ska hägnas in så att inte större djur kan komma att använda
vattnet i anläggningen som dricksvatten.
Eftersom något avloppsvatten inte ska släppas ut ur avloppsanläggningen, bedöms
det inte finnas någon risk för människors hälsa och miljön.
Slam kommer att brytas ned i den vertikala slamvassbädden, där fetter och organiska
partiklar blir kvar på ytan och bryts ned av solljus, luft och aerobiska
kompost/jordbakterier. Vid behov tillsätts särskilt kompostmedel med bakterier som
optimerar nedbrytning. Någon slamtömning är därför inte aktuell på denna
anläggning. Slamvassbädden bör fungera självständigt under året, men kommer
under projekttiden att kontrolleras några gånger per år. När agen vissnar på hösten
ska vasstråna inte tas bort, då de uppges bidra till isolering mot kylan och är ett skydd
mot torven under vintern. Det döda materialet uppges även gynna bakteriefloran i
bäddarnas rotzon. Vid eventuellt underhåll av ag-bäddarna ska materialet
komposteras och därefter användas för gödsling på åkermark.
Tillståndet är givet personligt till Eva Frölander och belastningen ska överensstämma
med uppgifterna i funktionsbeskrivningen. Storleken på avloppsanordningen bedöms
vara tillräckligt stor för att ta emot BDT-vatten från en person i ett hushåll som
brukar ca 100 liter/dygn. Uttag från dricksvattenbrunn till hushållet mäts med
flödesmätare för kontroll av mängden vatten som passerar in i anläggningen.
Mängden nederbörd kommer att mätas under hela projektperioden.
Hur funktionen hos avloppsanläggning kommer fungera är svårt att bedöma
eftersom det är en metod som inte tidigare prövats. Ett tidsbegränsat personligt
tillstånd kan godtas för att pröva denna testanläggning. Under projektets gång
kommer det att utföras provtagningar på inkommande vatten och vattnet i slutsteget
av anordningen. Tillsynsbesök på fastigheten kommer att ske minst en gång per år
under projekttidens gång av miljöskyddsinspektör hos
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för att säkerhetsställa att funktionen hos
avloppsanläggningen efterlevs. Vid eventuella driftstörningar så som bräddning av
avloppsvattnet, ska Samhällsbyggnadsförvaltningen omedelbart meddelas.
En utvärdering av oberoende sakkunnig ska utföras i slutet av projekttiden.
En ny ansökan ska sedan skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen, för
bedömning om ett icke tidsbegränsat tillstånd för anläggningen kan utfärdas.
Övriga villkor är av generell natur och motiveras därför inte närmare i detta beslut.
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Föreslagen lösning bedöms, tillsammans med villkoren i detta beslut, som godtagbar
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och förenlig med miljöbalkens hänsynsregler.

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Komplettering-Funktionsbeskrivning

2017-10-10
2017-04-19
2017-09-14

Avgift

Handläggningen av ärendet kommer att debiteras enligt taxa fastställd av
regionfullmäktige med 8 100 kr. Fakturering sker i separat utskick.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carin Södergren
Miljöskyddsinspektör

Bilagor:

Bilaga 1 Tjänsteskrivelse
Bilaga 2 Ansökan
Bilaga 3 Funktionsbeskrivning

Beslut ska delges:

Eva Frölander

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Anmälan/Ansökan - enskild
avloppsanläggning
Enligt 13-14 §§ förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

• En komplett ansökan handläggs fortare.
Fyll i sä utförligt som möjligt för att slippa
senare kompletteringar.

Region Gotland
Registrator MHN
621 81 Visby

• Bifoga situationsplan.
• Invänta tillstånd från oss innan ni gräver
avloppet.

1.Sökanden
Fastighetsägare:

Personnr/organisationsnr:

Eva Frölander

581021-3222

Telefon/mobiltelefon:

E-postadress:

073-7308910

eva@gammelgarn.se

Fakturaadress:

Fakturapostadress:

Gammelgarn Haugstajns 502

62367 Katthammarsvik

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

2. Anmälan/ansökan avser fastigheten
Fullständig fastighetsbeteckning (sockennamn först):

Gammelgarn Haugstajns 1:16
3. Entreprenör (kontaktuppgifter för kopia av beslut)
Firmanamn:

Telefon/mobiltelefon

Gustavssons gräv AB
Adress:

070-5953 184

E-postadress:

Kräklingbo Vidfälle
[x] Kontakt gällande ärendet kan ske direkt med entreprenören

4. Befintlig avloppsanläggning
Beskriv befintlig avloppsanläggning/befintligt avloppsutsläpp om sådant finns:

WC och trekammarbrunn

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0) 498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post registratnr-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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5. Ansökan om tillstånd/anmälan avser
D Anläggande av ny avloppsanläggning.
(Tidigare avloppsutsläpp saknas helt)

D WC + BDT (Bad, Disk Tvätt)

[x] Ändring/förbättring av befintligt avloppsutsläpp
D Anlägga en sluten tank med extremt snålspolande
WC < 1 liter/spolning. (Vid prövning av sluten tank
beaktas även standarden på BDT-anläggningen)

S Enbart BDT
Qövrigt:

6. Anläggningsbeskrivning
Antal hushåll på egna fastigheten Gemensam anläggning med följande fastigheter:
som ska anslutas till anläggningen:

1

Totalt antal hushåll som ska
anslutas till anläggningen:

st.

st.

Slamavskiljning
D Befintlig
[x] Betong

Antal slamavskiljare: 1

S Ny

Total våtvolym:

D Plast

st.
m

[x] slamavskiljare för enbart BDT

3

D slamavskiljare för både WC + BDT

Pumpbrunn
D Befintlig

M Ny

B Betong

d Gemensam

D Plast

D Larm

Sluten tank (Endast för WC)
D Befintlig

D Ny

D Betong

D Plast

D Gemensam

Volym:

D Larm

m3

Behandling (fylls med fördel i tillsammans med sakkunnig entreprenör)
D Infiltration

Upplyft:

cm

Förstärkt:

cm

Totalyta:

m2

] Annat, ex. tryckinfiltration, markbädd, minireningsverk etc. Beskriv kortfattat:

Kompost-toalett Compostera + Konstruerad våtmark för BDT (Fibonacci)- Äg system),
med noll-utsläpp. Slamagbädd, slamavskiljare.

7. Lokala förutsättningar (fylls med fördel i tillsammans med sakkunnig entreprenör)
D Provgropar har grävts för att få reda på platsens förutsättningar för infiltration, antal
Materialet i gropen domineras av Ej relevant

st. (minst 2 st. till 2 ca m djup)
_(sand, lera etc.)

Jordprovtagning med siktanalys har utförts på materialet representativt för provgropen Q Nej Q Ja, bifogas
[x] Djup till berg har uppmätts till 0.30 m
[x] Grundvattnets yta har uppmätts till 1.5 m m under marknivå

8. Bedömning av markförutsättningar (fylls med fördel /tillsammans med sakkunnig entreprenör)
D Vattennivån i provgropen bedöms något/tidvis hög eller det är nära till berg varför en upplyft infiltration behövs
D Materialet i provgropen bedöms något tätt (lera, silt etc.) varför en förstorad/förstärkt infiltrationsyta behövs
D Materialet i provgropen bedöms något grovt (sten, grus etc.) varför ett förstärkningslager behövs

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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9. Skyddsnivå Se www.gotland.se/vattenskydd eller kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen
[x] Normal skyddsnivå

D Särskilda områdeskrav

D Hög skyddsnivå

D Vattenskyddsområde

10. Vatten och bergvärmehål
D Kommunalt vatten

D Gemensamhetsanläggning

Antal vattentäkter/bergvärmehål inom 200m:
Skyddsavstånd till närmaste vattentäkt/bergvärmehål:

D Egen borrad brunn
_o
so

[x] Egen grävd brunn

D Planerad brunn

st.
m

Alla närliggande vattentäkter/bergvärmehål markeras på situationsplanen. Skyddsavstånd bör vara minst 50 meter.

11. Annan berörd markägare (sökanden ansvarar för att upprätta avtal med berörd markägare)
Ligger del av avloppsanläggningen på annans mark? D Ja [x] Nej Fastighet:

12. Övriga anteckningar
Reningsanläggning nr. 3 (av 4) i Leaderprojekt Biologisk Vattenrening Aquabrava

13. Underskrift av sökanden
l | Jag skriver under med e-legitimation och skickar in blanketten digitalt på www.gotland.se/75182
[Xl Jag skriver ut blanketten, skriver under och skickar in den med post
Ort och datum:

Namnunderskrift:

Gammelgarn 2017-04-18

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Information
Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. För taxa och mer information,
besök www.gotland.se/1782.
Kontrollera att ansökan/anmälan är fulltsändigt ifylld, underskriven av fastighetsägare samt
komplett med bilagor. OBS! Bifoga situationsplan.
Du som fastighetsägare är skyldig att inhämta eventuella andra tillstånd som krävs, exempelvis
avtal med markägare, dispenser, tillstånd enligt kulturmiljölagen med mera, samt att se till att
det finns framkomlig väg för slamtömningen.
Invänta alltid tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltningen innan ni anlägger ert avlopp.
Ansökan/anmälan kan skickas in med e-legitimation på www.gotland.se/75182. Bifoga i så fall
även situationsplan på den sidan.

Situationsplan
Lantmäteriets karta (se bild 4) saknar skalstock så uppgifterna anges här på fler kartor.
Bild 1.
Visar befintlig byggnad på fastigheten med befintlig ledning för nuvarande avlopp, som kommer att
användas även för den nya reningsanläggningen. Minifotografiet på kartan visar förslag på placeringen av
avloppsanläggningen och uppgiften om måttangivelsen är ca 11x9 m . Ingen utsläppspunkt markeras här
eftersom den planerade anläggningen har ett O-utsläpp. Grävd brunn inom 200 m från anläggningen är
markerad med en röd punkt. Diken markeras med blå streck och nivåkurvor anges på bild 3.
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1:14
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Bild. 2
Flygfoto över fastigheten med skalstock. Röd punkt markerar platsen för anläggningen och den blå punkten
markerar den brunnens placering.

•

Bild 3.
Karta med nivåkurvor där varje kurva anger l m. Röd pil visar fastighetens placering i landskapet och ett svart
kryss markerar husets placering. Den röda punkten markerar anläggningen för gråvatten och den blå punkten
visar vart den grävda brunnen med dricksvatten är belägen.

MVÉfcWOf med l m mellan \arje.
Röd pil visar \<u fastigheten finns.
S\ art kryss \ isar pi.Hsi-n fur huset.
Kod punkt markerar platsen för reningsanläggning
Blå punkt markerar grävd brunn (dricksvatten).

Bild 4. Karta från lantmäteriet.
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Teknisk beskrivning för Compostera och konstruerad våtmark (Fibonacci).
Vattenbesparande komposttoalett - Compostera
WC ersätts av en långtidskomposterande toalett av modell Compostera för permanent bruk.
Länk för närmare beskrivning: http://www.kompostera.se/elegant.html

Klimatanpassat avlopp (konstruerad våtmark för rening av gråvatten).
Fastighetens avloppsledning föranleder ingen åtgärd och ska nyttjas för transport av gråvatten ut till en
sluten "pumpbrunn". De gamla cementringarna i fastighetens trekammarbrunn byts ut och ersätts istället
av täta ringar som saknar utlopp, där gråvattnet ifrån hushållet samlas upp.
Därifrån pumpas gråvattnet upp i en terrass-liknande anläggning som sänker sig 1-2 % för var etage.
Vattnet genomgår de första reningsstegen i "slam-ag-bäddarna" (1-2). För efterföljande gråvattenbehandling rinner vattnet vidare genom vart och ett av reningsstegen med ag-bäddar (3-5)för att slutligen
samlas upp i en tät damm utan växter (6). Överflödigt vatten som agens tillväxt och torv inte kunnat
tillgodogöra sig dunstar bort eller pumpas via en *fontän tillbaka till den första ag-bädden (1).
Anläggningen är dimensionerad för ett noll-utsläpp som inte avser ett vidare utsläpp till mark.

Yttre mur (pä skiss mörk grön)
Höjd: 0,5m
Längd ca 30 m
Inre mur (pä skiss mörkgrå)
Höjd: 0,5m
Längd: ca 8.5 m
Inre murar (på skiss färgade ljusgrå)
Höjd: 0.5m
Längd: ca 14 m

*Exempel på fontänpump med solceller

Principskiss (ansökan kompletteras senare med en utförlig ritning på anläggningen)

yii^e o.s m -1*^4* fit ytter HI^^N

Underlag för beräkning (mätvärden m.m.)
Konstruerad våtmark för rening av
Nr.

Diam.

Diam.

2
3

(yttre)
1,40 m
2,00m
2,40 m

(inre)
1,30 m
1,90m

4

3,14m

3,04m

S

4,00m

6
7

5,05 m

3,90m
4,95m
6,32 m

;

•

gråvatten (Fibonacci-modell)

Höjd

Radie

Area m2

Volym m3

0,5 m

(inre)
0,65

(inre)
1,32 av

(inre)
0,66

0,5 m
0,5 m

0,95

2,83 m:

1,42 m=
2,08

0,5m

1,52

7,25 m:

3,63 rr>3

1,95

11,93 nv

2,48
3,16

19,31 nv
43,96

9,66 m^
15,68

46, 80 m2

23,42 m3
39,10

•
0,5 m
0,5m

:

:i

Summa 1-6 =
ma 1-7

:

90,75 m

5,97

Lokal nederbörd (Östergarnslandet)
Högst
Lägst
Medel
Period år 2010-2016
Januari-April
149 mm
58 mm
212 mm
353 mm
270 mm
Maj-September
189 mm
Oktober-December
196 •
143 mm
80 mm
Beräkning utifrån lägsta och högsta värdet/månad (samt medelvärdet totalt)
Period år 1955-2002
Lägst
Högst
Medel
Maj-September
88,5 mm
321 mm
195,5 mm
Period år 2010-2016
Lägst
Högst
Medel
Januari-December
443 mm
649 mm
536 mm
Vattenförbrukning i hushåll ca 100 l/dag x 365 dagar = 3 650 m-/ år

Aquabrava BDT avlopps system försöks anläggningar
med Äg (ciadium mariscus) växtbäddar.

Systemet består av:
Utlopp från huset:
l

Eventuellt en pumpbrun.

Steg l

Slamvassbädd (med Äg) (vertikalströmmning)

Steg 2

Agbädd (horizontell strömmning)

Steg 3

Olika lösningar möjliga: Damm, Äg bädd eller/och Resorptions bädd (stenkista)

Slamvassbädden:
BDT avloppsvatten innehåller bara en liten % organisk material men mestadels vatten med upplösta
tvåler, tensider, fetter, växtoljor och hårvax. Det mesta (95 -99% ) är vatten. Om man ledar dessa till
en kall djup sump i marken (en sk. Slamavskiljare) så börja en bakteriologisk anaerobisk nedbrytning
som lukta rätt strk. BDT avloppsvatten innehåller ytterst lite näringsämne men det kan hända att
någon lite ecolibakterie finns med.
Vattnet från de sista sköljningar av tvätt maskinen eller diskmaskinen är oftast ganska rent och kan
användas att bevattna med direkt på växtodlingar.
Boverket i Danmark gjorde försök med separering av tvättmaskins vatten och blandade med
regnvatten till att vidare spola WCn i flerbostadshus.
Därför är lokalbehandling av BDTvatten ett samhällstjänst.
Gotland har brist på sötvatten och fördelen med detta ssytem kunde blir betydande:
1.

Ingen suglastbilskörning fram och tillbaka varje år minska miljöbelastning och C02 utsläpp.

2.

Minder kostnader för kommunen med administration

3. Färskvatten avlägsnas inte från området för att blandas med ännu värre förorenad vatten
och slängas ut i havet.
4. Vattnet kan även återföras till grundvattnet i renad skick, eller användas för bevattning, djur

mm.

4 (A)

Aquairis

BDT - Reningsträdgård

Teknisk specifikation

Flödesritning med de olika delar:

l .Slamvassbädd, med mull- och sandskikt. Gummiduk-tätning, Träram av lärk
2. Utlopp till dammen
3. Vassväxter och singelfilter
4. Flowform-vattentrappa
5. Pumpbrunn och bräddavlopp
6. Resorptionsbädd

Den rektangulära slamvassbädden byggs upp i marknivå och fylls runtom med den utgrävda
jorden från dammen. Slamvassbäddens övre del är ett mullskikt, som bidrar till
kompostering av organiskt material och fett. Nedre sandskiktet filtrerar ytterligare och
fungerar som fukthållare åt växterna.
Dammen är tätad med gummiduk, har recirkulation genom luftningstrappan, är belagd med
singel och planterad med många växter.

Aquairis BDT - Reningsträdgård

Flödesmängd BDT:

max 400 - 600 lit/dygn (för ett 5 persons-hushåll)

1: Vassbädd

Areal
Volym bädd:
Tätningsduk
Inlopp, diameter
Utlopp, diameter
Antal växter
2: Damm
Areal
Maxdjup
Dammvolym
Tätningsduk
Utloppsrör diam.
Cirkulationspump
Antal växter

1.8m x 1.3m =2.34m2
2.34m2 x 0,6m = 1.4 m3
EPDM gummiduk l.Omm
50mm0

75 mm 0
18 st småplugg

6.0m x 5.0 m
= 30 m2
0.9m
30 m2 x 0.9m = 27.0 m3
EPDM gummiduk l.Omm

75 mm 0
25 W, 230 v (alternativ 12v solar system)
50 st småplugg

3: Infiltrationsbädd
Storleken är beroende av jordmån och material.
Sand/grus-bädd:
c:a 10.0 m x 0.6m x 0.5m djup
Plastfilter-element:
se tillverkarens spec.

Snitt-vassbädd
1. Inlopp från pump.
2. Fyllnings-lager
3. Utlopps-provtagningsbrunn

Virbela Ateljé, Mölnbov 25K, 15332 Järna

Plan - hela anläggningen
1.

Slammvassbädd

2. Damm med vattentrappa
3. Resorptionsbädd

Tel: 08 551 50335.

Kretsloppsbolaget AB, Bäckvägen 116, 129 33 Hägersten Tel: 0708 44 222

Projekt Biologisk Vattenrening AquaBrava.
BDT avloppsreningssystem – Fibonacci.
Gammelgarn Haugstajns 1:16
Introduktion:
Det här är en av fyra anläggningar som prövas i projekt ”Biologisk Vattenrening Aquabrava”.
Med 1)Fibonacci-anläggningen undersöker projektet en metod som kan bidra till ökad
möjlighet för bebyggelse och en mera långsiktigt hållbar levnadsstil. Där en lösning är att
spara vattnet på den plats där förbrukning sker. Med Fibonacci-anläggningen prövas en
metod för att rena BDT avloppsvatten. BDT innehåller få näringsämnen och knappast
patogena bakterier, då innehållet mestadels består av organiskt material såsom fetter, tvål,
disk- och tvättmedel.
Hos biologiska reningsprocesser är effekten långsiktig

Det föreligger en väsentlig skillnad mellan en mekanisk lösning och för biologisk rening. Efter
installation av en mekanisk lösning uppnås full effekt, och resultatet kan prövas direkt.
Hos de biologiska reningsprocesserna är effekten mera långsiktig och förbättras efterhand
växterna etablerat sig. Men i gengäld är biologiska reningsprocesser mera hållbara ur ett
långsiktigt perspektiv. Vilket är värt att hålla i åtanke vid bedömning av resultat, särskild när
en långsiktig lösning prövas i ett projekt med begränsad tidsram.
Ag är väl anpassad till de gotländska klimatförhållanden

För reningsprocessen används växten ag (Cladium mariscus) med anledning av att den är
väl anpassad till klimatförhållandena på Gotland. Agen är en härdig växt som tål både torka
och riklig väta på grund av sin torvbildande förmåga. Dessutom har ag en rask tillväxt och
lång växtsäsong, vilket är lämpligt för en biologisk reningsanläggning med årstidsvariationer.
Variationer vid årstidens växlingar

Under vinterperioden är mängden nederbörd och dunstning till atmosfär som lägst.
Dunstning ökar under våren och sommaren, när mängden nederbörden också är som mest.
Anläggningen beräknas därför vara relativt torrlagd under sensommaren och hösten, för att
återigen fyllas på av hushållsvattnet under vinterperioden.

Fibonacci-anläggningens konstruktion är ämnad för flera syften.


Behålla vattnet lokalt på plats via utsläpp till omgivande atmosfär (mikroklimat).



Främja miljön genom att behov av slamtömning för anläggningen upphör helt. Vilket
för regionens del bidrar till färre transporter av slam och belastning vid reningsverk.

Fotnot:
1)
Leonardo Fibonacci är en matematiker som levde under 1170-talet. Namnet hänvisar inte till reningsprocessen, utan till den
formel som utgör grund för anläggningens form.



Projektet resultat kan ge indikationer på hur effektivt ag renar vatten. Några kritiker
har hävdat att anläggningen storlek är överdimensionerad, och att full effekt kan
uppnås för utsläpp till åkermark redan efter två eller tre delsteg. Projektets resultat
kan således utgöra grund för mer specificerad kunskap, om hur många reningssteg
som kan anses vara behövligt för ett hushåll med fem personer eller flera hushåll.



Rena gråvatten från ett hushåll och visa att biologisk vattenrening kan fungera under
hela året med växter som är väl anpassade för ett gotländskt klimat.
a) Storleken på anläggningen är anpassad för att under projektet rena BDT-vatten för
en person i ett hushåll. Med målsättning att endast det primära slutsteget, med
recirkulering och dunstning till atmosfär ska behöva nyttjas under projektetperioden.
b) Målsättningen är också att anläggningen ska bli godkänd för fler än en medlem i ett
hushåll. Därför är anläggningens konstruktion utformad så att det primära slutsteget
kan tillämpas för fler personer med en enkel tillbyggnad. Alternativt kan det
sekundära slutsteget användas istället, med utsläpp till dike som leder vidare till
åkermark om projektets resultat visat att anläggningen håller för de krav som ställs.

För Fibonacci-anläggningen ämnar projektet utföra följande mätningar:


Mängden nederbörd kommer att mätas under hela projektperioden.



Uttag från dricksvattenbrunn till hushållet mäts med flödesmätare för kontroll av
mängden vatten som passerar in i anläggningen. Detta mätvärde kan också utgöra
underlag för fler beräkningar gällande anläggningens kapacitet.



Projektets ämnar utföra provtagning på vattnets kvalitet i anläggningens inlopp,
mellansteg och utlopp. Vid tre tillfällen; maj, juli och augusti med följande analyser:
Analyser för avloppsvatten:
Kemisk analys av näringsämnena kväve och fosfor
Analys av syreförbrukande ännen (BOD7)
Mikrobiologisk analys av E. coli-bakterier
pH



Projektets ämnar utföra provtagning på vattnets kvalitet i två närliggande brunnar.
Vid tre tillfällen; maj, juli och augusti
Analys för dricksvatten:
Fysikaliska/kemiska Analyser:
COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
Anjoner:
Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat
Närsalter:
Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor
Metaller:
Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Aluminium,
Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
Mikrobiologiska analyser:
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier

Projektet ämnar inte utföra följande mätningar:


Projektets begränsade resurser medger inte mätning av effekten för varje delsteg i
anläggningens reningsprocess. Men eftersom anläggningen är ämnad att hållas
öppen för fler forskningsprojekt kan varje delsteg prövas i ett senare skede.



Projektets begränsade resurser medger inte mätning av hur stor mängd koldioxid
CO2. som lagras i anläggningen av agens torvbildande förmåga.



Projektet kan visa indikationer på agens vattenhållande förmåga. Men projektet avser
inte att mäta hur stor mängd som dunstar ifrån anläggningen till omgivande atmosfär.



Projektet avser inte heller pröva hur UV strålningen från solen påverkar bakterier i
anläggningens slutsteg, i den del av anläggningen som har öppen vattenspegel.

Följande personer har konsulterats för Fibonacci-anläggningen:
Studiecirkel ABF ”Planera för biologiskt avlopp
”Ekonomisk förening Jordgumman:

Ina Eskilsson
Ingegerd Sahlsten

”Projekt Biologisk Vattenrening Aquabrava”
Ideell förening Aquabrava:

Per-Martin Andersson
Ola Klöfvermark
Wolfgang Brünner
Konsulter:

Stanislaw Lazarec, Carex of Sweden
Hanna Canholm, SLU och Uppsala universitet
Kjell Gustavsson, Gustavssons gräv AB
Per-Åke Nilsson, Follingbo Sten & Anläggning
Nigel Wells, Virbela ateljé
Thomas Fågelberg, Stånga Cement AB
Andreas Granbäck, CC Infra Luleå
Ebba af Petersens, WRS Uppsala
Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala
Litteratur:

Alexandra Sjöstrand, Uppsala universitet
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:159152/FULLTEXT01.pdf

Projekt Biologisk Vattenrening AquaBrava.
BDT avloppsreningssystem – Fibonacci.
Gammelgarn Haugstajns 1:16
Funktions beskrivning:
Steg 1 Vertikal slamvassbädd
Steg 2 Horisontella Ag-bäddar
Steg 3 Damm med två alternativ för slutsteg
Skötselråd för användare av det biologiska avloppet

Steg 1. Vertikal slamvassbädd med - Ag (Cladium mariscus)
Konstruktion:

Tät betongbehållare med aerobisk vertikal strömningstyp på en plan areal (1,33 m2).
Djupet är 2,5 m och bottenskiktet består av 1,85 m makadam (16-32) mm toppad
med 0,10 m bergkross (0-16 mm). Det översta skiktet i bädden består av grusblandat
med ler och bleke där en makrofyt. ”Ag” (Cladium mariscus) kan utbreda sig fritt.
Utlopp sker via ett isolerat T-rör som leder vattnet ifrån botten i slamvassbädden till
den första horisontella bädden.

Funktion:

Via avloppet för BDT-vatten sker en stillsam spridning över ytan på slamvassbädden.
När vattnet därefter filtreras genom bädden blir fetter och organiska partiklar kvar på
ytan och bryts ner av ljus, luft och aerobiska kompost/jord-bakterier. Det vattnet som
filtreras vidare genom torvskiktet samlas i botten på bädden. Där bildas anaerobiska
bakterier som bidrar till omsättning för resterande slam, som kvävehaltiga föreningar,
fosfor och biologiskt syreförbrukande ämnen etc.

Skötsel:

Inloppet till bädden skyddas från frost via det isolerade inloppsröret och genom att
själva inloppet sker så tätt intill bädden. Slamvassbädden bör fungera självständigt
under hela året, men för ökad säkerhet bör bädden kontrolleras några gånger per år.
Vid behov tillsätts särskilt kompostmedel med bakterier som optimerar nedbrytning.

Bild 1. Fibonacci-anläggningen, längd 8 m och bredd 6,5 m.

Steg 2. Horisontella Ag-bäddar (Cladium mariscus)
Konstruktion:

Utlopp från (steg 1) sker från botten i slamvassbädden till den första horisontella
bädden, där vattnet sprider sig över ytan på ag-bädden och passerar vidare genom
torv, bergkross och makadam ned till botten av bädden. Därefter leds vattnet på
samma sätt vidare från den första horisontella ag-bädden till nästa ag-bädd osv.
I de horisontella ag-bäddarna med tät botten leds vattnet via frost skyddade T-rör.
Vattennivån i de horisontella bäddarna regleras med utloppsrörens höjd. Med ett rör i
varje bädd som håller ett fall på ca 1-2 % (5 cm för varje steg). T-rören i bäddarna
underlättar även för både provtagning och flödeskontroll.
Djupet i de horisontella ag-bäddarna är 1 m och totala arealen är 19 m2. Bäddarna är
inredda med 0,35 m makadam (16-32 mm) och 0,10 m bergkross (0-16 mm), samt
toppade med grusblandat ler och bleke där agens fina rotsystem lätt kan etablera sig.

Funktion:

Ag har en lång växtsäsong, torvbildande förmåga och rask tillväxt (ca 1 cm per dygn).
Vilket tillsammans med recirkuleringen av vattnet i anläggningen kan anses vara fullt
tillräckligt för reningsprocessen. När agens rötter växer ner i makadam och bergkross
tar de upp näring ur vattnet samt bidrar med luft och enzymer. I rot-zonen sker
således den nedbrytningsprocess som via samverkan mellan bakterier och enzymer
från växtrötterna behandlar kväve, fosfor och biologiskt syreförbrukande ämnen.

Skötsel:

När agen vissnat på hösten ska vasstråna inte tas bort. De bidrar som isolering mot
kylan och är ett skydd för torven under vintern. Det döda materialet gynnar även
bakteriefloran i bäddarnas rotzon, vilka är aktiva för reningsprocessen i anläggningen.
Ag-bäddarna bör kunna underhålla sig själva även på längre sikt. Men projektets
provresultat av vattenkvalitén utvisar om övriga skötselåtgärder kan vara behövligt.
I det fall någon del i bäddarna skulle behöva förnyas så rekommenderas att
materialet komposteras och därefter används för gödsling på åkermark.

Bild 2. Schematisk beskrivning av vattenflödet i anläggningen.

Steg 3. Slutsteg, Damm med öppen vattenspegel.
Konstruktion:

Dammen med öppen vattenspegel utgör anläggningens primära slutsteg.
Den är 1 m djup, har en areal på 15 m2 och är belägen på en något lägre nivå än de
horisontella bäddarna. Dess placering är i riktning mot söder, i ett utsatt läge som är
helt oskyddat från vinden. Återcirkulation från dammen till slamvassbädden (steg 1)
sker via en fontän som är kopplad till en dränkbar pump med solceller (30 w).
Anläggningens sekundära slutsteg utgörs av ett utloppsrör vars mynning är placerad
0,10 m under dammens övre kant som leder det renade vattnet ut till en åkermark.
Anläggningen omsluts av en 0,5 m hög jordvall, som stöd för dess yttre kanter.
Jordvallen som svagt sluttar ut mot omgivningen bidrar till att anläggningen på ett
naturligt sätt ”smälter in” i landskapsbilden.

Funktion:

Dammens är en reservoar där det renade vattnet samlas, sätts i rörelse av vinden
och bestrålas vid solsken med UV-strålning.
I det primära slutsteget sker en återcirkulation till slamvassbädden (steg 1) samt ett
utsläpp via dunstning till omgivande atmosfär.
Vid sekundärt slutsteg leds renat överskottsvatten till utsläpp i dike och åkermark.

Skötsel:

Vid alg-tillväxt bör dammen hållas ren ifrån alger och eventuellt bör också pumpen
som driver fontänen kontrolleras emellanåt.

Skötselråd för användare av Fibonacci-avloppet:

Användning av miljövänliga hygienprodukter och rengöringsmedel rekommenderas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2013/4494

Anneli Viberg

10 oktober 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

LÄRBRO NORRVANGE 1:49
Klart Vatten - information om avlopp

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ett tidsbegränsat tillstånd lämnas för
avloppsanläggning tillhörande sökanden Ina Eskilsson, personnummer 196003123228 på fastigheten LÄRBRO NORRVANGE 1:49. Anläggningen ska utföras enligt
inlämnade ansökningshandlingar om inte nedanstående villkor anger annat.
Tillståndet avser anläggningens inrättande och drift. Tillståndet gäller om
anläggningen påbörjas inom två år och gäller till och med 2020-11-07.
Följande villkor ska gälla:
1. Avloppsanläggning för BDT-avlopp, ”Biorena” ska utföras och installeras enligt
redovisade uppgifter gällande konstruktion och skötsel som redovisats till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Anläggningen får enbart belastas med bad-, disk-, och tvättvatten.
3. Hela anläggningen ska vara tät, detta gäller från husvägg till infiltration, de två
vassbäddarna ska vara tätade med gummiduk i botten.
4. Avloppsanläggningens totala volym ska vara minst 14 m3
5. Efter andra vassbädden pumpas vatten till en infiltration.
6. Infiltrationen ska ha en sammanlagd yta om minst 10 m².
7. Spridningsledningarna ska ligga 100 cm över högsta grundvattennivå eller berg.
8. Under spridningslagret ska ett förstärkningslager av grusig sand läggas.
9. Slamvassbädd, vassbädd och brunnar ska förläggas i enlighet med tillverkarens
läggningsbeskrivning.
10. Kemikalier, läkemedelsrester eller andra främmande föremål får inte slängas i
avloppet.
11. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta
avloppsanläggningen.
12. Anläggningen får inte tas i bruk förrän den besiktigats av
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan om besiktning ska ske i god tid.
Utförandeintyg lämnas ifyllt vid besiktningen.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2013/4494

13. Under projektperioden ska avloppsanläggningens funktion kontrolleras minst 1
gång per år av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
14. Provtagning av inkommande BDT-vatten till slamvassbädden och efter sista
vassbädden, i pumpbrunnen ska utföras vid minst 4 tillfällen, fördelat över året.
Provtagningsanalyserna ska ske vid ackrediterat laboratorium.
15. Drift och underhållningsinstruktioner ska förvaras på fastigheten Lärbro
Norrvange 1:49. Servicekontroller, drifthändelser, provtagning/resultat,
besiktningar m.m. ska journalföras och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten
på begäran.
16. Om breddning av avloppsvatten sker, ska Samhällsbyggnadsförvaltningen
omedelbart kontaktas.
17. Anläggningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att
avsedd funktion upprätthålls.

Information

Hur man överklagar framgår av särskild bilaga.
Bakgrund

Projektet ”Biologisk Vattenrening Aqua Brava”, har inkommit med ansökningar om
tidsbegränsade tillstånd från fem olika fastigheter. Projektet avser att under ett år
utföra provtagningar på alternativa avloppsanläggningar med biologisk vattenrening.
Dessa avloppsanläggningar är inte CE-märkta enligt harmoniserad standard från
Boverket.
Ansökan för fastigheten Lärbro Norrvange 1:49 avser en avloppsanläggning vid
namn Biorena, för rening av BDT-vatten från ett hushåll. Reningsanläggningen är
utformad med två vassbäddar, en pumpbrunn och en infiltration.
Den första bädden, en slamvassbädd tätad med gummiduk och ett lager av grå lera.
Bädden har en total areal på 2,7 m2 ( 1,8 x 1,5 x 0,60 m) I bädden läggs olika lager av
grus, sand och mull med olika växter som etablerar sig.
Via avloppet för BDT-vatten sker en spridning till slamvassbädden. När vattnet
därefter filtreras genom bädden blir fetter och organiska partiklar kvar på ytan och
bryts ner av ljus, luft och aerobiska kompost/jord-bakterier. Det filtrerade vattnet
samlas i botten på bädden.
Utlopp från slamvassbädden sker via röret till den andra horisontella bädden. Där
vattnet uppehålls på samma vis som i en damm. Den horisontella vassbädden har en
total areal på 4,5 m2 ( 3,0 x 1,5 x 0,60 m) och är uppbyggd på liknande sätt som
slamvassbädden. I den horisontella vassbädden tar växternas rötter upp närsalter
samt bidrar med luft och enzymer. Där sker även en process där sjukdomsalstrande
bakterier dör (hygienisering).
Utlopp sker via ett T-rör som leder vattnet ifrån botten i vassbädden till en
pumpbrunn och vidare till en infiltration på 10 m3 med spridarledning. Via
pumpbrunnen sker provtagning för vattenkvalitet.
Nuvarande anläggning består av rening i stenkista för BDT-vatten. Tidigare beslut
saknas.
.
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Lagrum

Beslutet har fattats med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 - 7 §§, 9 kap. 7 §, samt 16 kap. 2 §
miljöbalken, och med hänvisning till 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små
avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17), samt föreskrifter om
avfallshantering och lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Bedömning

Fastigheten är belägen inom område där normal skyddsnivå gäller. Inom sådant
område gäller funktionskrav som innebär minst 70 % reduktion av fosfor, minst 90
% reduktion av organiska ämnen (BOD7), samt att ett fullgott smittskydd uppnås.
Fastigheten är enskilt belägen med en stor areal. Markförutsättningarna är enligt
jordartskarta och sårbarhetskarta, grus och djupare än 1 meter till berg. Infiltrationen
ska förstärkas och anläggas så att kravet på 1 meter till berg eller högsta
grundvattennivå säkras.
Avstånd från infiltrationen till närmaste vattentäkt är, enl. ansökan ca 60 meter, vilket
gör att risken för bakteriell påverkan av dricksvatten kan ses som liten.
Slam kommer att brytas ned i den vertikala slamvassbädden, där fetter och organiska
partiklar stannar kvar på ytan och bryts ner av solljus, luft och aerobiska kompost
och jord bakterier. Någon slamtömning är därför inte aktuell på denna anläggning.
Slamvassbädden bör fungera självständigt under året. Den kan behöva täckas med
halm vintertid för att hindra frysning tills det att växterna etablerats och då skyddas
bädden av de vissnade växterna. Bäddarna bör kontrolleras några gånger per år samt
att pumpen fungerar.
Tillståndet är givet personligt till Ina Eskilsson och belastningen av
avloppsanläggningen ska överensstämma med uppgifterna i funktionsbeskrivningen.
Storleken på avloppsanordningen bedöms vara tillräcklig för att ta emot BDT-vatten
från ett hushåll.
Hur avloppsanläggning kommer fungera är svårt att bedöma eftersom det är en
metod som inte tidigare prövats. Ett tidsbegränsat personligt tillstånd kan godtas för
att pröva denna test anläggning. Under projektets gång kommer det att utföras
provtagningar på inkommande vatten och vattnet i slutsteget av anordningen.
Tillsynsbesök på fastigheten kommer att ske minst en gång per år under
projekttidens gång av miljöskyddsinspektör hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, för
att säkerhetsställa att funktionen hos avloppsanläggningen efterlevs. Vid eventuella
driftstörningar så som bräddning av avloppsvattnet, ska
Samhällsbyggnadsförvaltningen omedelbart meddelas.
En utvärdering av oberoende sakkunnig ska utföras i slutet av projekttiden.
En ny ansökan ska sedan skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen, för
bedömning om ett icke tidsbegränsat tillstånd för anläggningen kan utfärdas.
Övriga villkor är av generell natur och motiveras därför inte närmare i detta beslut.
Föreslagen lösning bedöms, tillsammans med villkoren i detta beslut, som godtagbar
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och förenlig med miljöbalkens hänsynsregler.
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Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Komplettering- Funktionsbeskrivning

2017-10-10
2015-11-12
2017-10-10

Avgift

Handläggningen av ärendet kommer att debiteras enligt taxa fastställd av
regionfullmäktige med 7200 kr. Fakturering sker i separat utskick.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anneli Viberg
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:
Ina Eskilsson
Lärbro Norrvange 1905
624 53 Lärbro

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Anmälan/Ansökan - enskild
avloppsanläggning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enligt 13-14 §§ förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

o
2075 -1J- f ?
En komplett ansökan handläggs fortare.
Fyll i sä utförligt som möjligt för att slippa
senare kompletteringar.

Region Gotland
Registrator MHN
62181 Visby

Bifoga situationsplan.
Invänta tillstånd från oss innan ni gräver
avloppet.

1.Sökanden
Personnr/organisationsnr:

Fastighetsägare:

Ina Eskilsson
E-postadress:

Telefon/mobiltelefon:

J

0735701635

1 .

i nu. • e >i j(//s s onfoDfit•it m &< / , c om
Fakturapostadress:

Fakturaadress:

Lärbro Norrvange 1905, 624 53 Lärbro
Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

2. Anmälan/ansökan avser fastigheten
Fullständig fastighetsbeteckning (sockennamn först):

1:49 + 1:76
3. Entreprenör (kontaktuppgifter för kopia av beslut)
Telefon/mobiltelefon: P.Q

Firmanamn:

CCA

i-/-\ooir

Uo ool oUooo

Virbela Ateljé
Adress:

E-postadress:

Mölnbov. 25K, 153 32 Järna

virbela@flowforms.se

S Kontakt gällande ärendet kan ske direkt med entreprenören

4. Befintlig avloppsanläggning
Beskriv befintlig avloppsanläggning/befintligt avloppsutsläpp om sådant finns:

Stenkista för BDT

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0) 498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

REGION GOTLAND

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland
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5. Ansökan om tillstånd/anmälan avser
D Anläggande av ny avloppsanläggning.
(Tidiqare avloppsutsläpp saknas helt)

DWC + BDT(Bad, Disk, Tvätt)

[x] Ändring/förbättring av befintligt avloppsutsläpp
D Anlägga en sluten tank med extremt snålspolande
WC < 1 liter/spolning. (Vid prövning av sluten tank
beaktas även standarden på BDT-anläggningen)

|x] Enbart BDT
D Övrigt:

6. Anläggningsbeskrivning
Antal hushåll på egna fastigheten
som ska anslutas till anläggningen:

1

Gemensam anläggning med följande fastigheter:

Totalt antal hushåll som ska
anslutas till anläggningen:
st.

.st.

Slamavskiljning
D Befintlig

Antal slamavskiljare: 1

[x] Ny

Total våtvolym: n/a
D Betong

st.

[x] slamavskiljare för enbart BDT

m3

D slamavskiljare för både WC + BDT

D Plast

Pumpbrunn

D Befintlig

[x] Ny

D Betong

[x] Plast

D Gemensam

D Larm

Sluten tank (Endast för WC)

D Befintlig

D Ny

D Betong

D Plast

D Gemensam

Volym:

D Larm

m3

Behandling (fylls med fördel i tillsammans med sakkunnig entreprenör)
D Infiltration

cm

Upplyft:

Förstärkt:

cm

Totalyta:

[x] Annat, ex. tryckinfiltration, markbädd, minireningsverk etc. Beskriv kortfattat:
Aquairis Konstruerad Våtmark för BDT med Slamvassbädd (gummidukstätad) (motsvarande slamavskiljare)
vassbädd (gummidukstätad), mark resorbtions dike/stenkista. Multoa system för fekalier och urin.

7. Lokala förutsättningar (fylls med fördel i tillsammans med sakkunnig entreprenör)
D Provgropar har grävts för att få reda på platsens förutsättningar för infiltration, antal
Materialet i gropen domineras av

st. (minst 2 st. till 2 ca m djup)

Jsand, lera etc.)

Jordprovtagning med siktanalys har utförts på materialet representativt för provgropen G Nej D Ja, bifogas
D Djup till berg har uppmätts till
D Grundvattnets yta har uppmätts till

m
m under marknivå

8. Bedömning av markförutsättningar (fylls med fördel i tillsammans med sakkunnig entreprenör)
D Vattennivån i provgropen bedöms något/tidvis hög eller det är nära till berg varför en upplyft infiltration behövs
D Materialet i provgropen bedöms något tätt (lera, silt etc.) varför en förstorad/förstärkt infiltrationsyta behövs
D Materialet i provgropen bedöms något grovt (sten, grus etc.) varför ett förstärkningslager behövs

REGION GOTLAND

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

L^ Ij ~

9. Skyddsnivå Se www.gotland.se/vattenskydd eller kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen
[x] Normal skyddsnivå

D Särskilda områdeskrav

D Hög skyddsnivå

G Vattenskyddsområde

10. Vatten och bergvärmehål
D Kommunalt vatten

D Gemensamhetsanläggning [x] Egen borrad brunn D Egen grävd brunn

Antal vattentäkter/bergvärmehål inom 200m:
Skyddsavstånd till närmaste vattentäkt/bergvärmehål:

J
_ep

D Planerad brunn

st.
m

Alla närliggande vattentäkter/bergvårmehål markeras på situationsplanen. Skyddsavstånd bör vara minst 50 meter.

11. Annan berörd markägare (sökanden ansvarar för att upprätta avtal med berörd markägare)
Ligger del av avloppsanläggningen på annans mark? D Ja [x] Nej Fastighet:

12. Övriga anteckningar
Se bifogade bilagor 1,2,3,4

13. Underskrift av sökanden
l l Jag skriver under med e-legitimation och skickar in blanketten digitalt på www.gotland.se/75182
[Xl Jag skriver ut blanketten, skriver under och skickar in den med post
Ort och datum:

Namnunderskrift:

IÖK-I/-II
Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Information
Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. För taxa och mer information,
besök www.gotland.se/1782.
Kontrollera att ansökan/anmälan är fulltsändigt ifylld, underskriven av fastighetsägare samt
komplett med bilagor. OBS! Bifoga situationsplan.
Du som fastighetsägare är skyldig att inhämta eventuella andra tillstånd som krävs, exempelvis
avtal med markägare, dispenser, tillstånd enligt kulturmiljölagen med mera, samt att se till att
det finns framkomlig väg för slamtömningen.
Invänta alltid tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltningen innan ni anlägger ert avlopp.
Ansökan/anmälan kan skickas in med e-legitimation på www.gotland.se/75182. Bifoga i så fall
även situationsplan på den sidan.
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Situationsplan
En situationsplan ska alltid bifogas ansökan/anmälan.
Situationsplanen ska vara en skalenlig skiss (minst i A4-format och lämpligen i skala ca 1:500) där hela
avloppsanläggningen är inritad. Även provgroparnas plats ska markeras och vara numrerade. En grundkarta kan fås
från exempelvis Lantmäteriet.
Kontrollera att följande finns med på situationsplanen:
•

Befintliga och planerade byggnader på fastigheten.

•

Förslag på placering av avloppsanläggningen med måttangivelser, inklusive ledningsdragning från byggnad
fram till utsläppspunkt eller sluten tank.

•

Placering av provgropar. Numreras på situationsplanen.

•

Dricksvattenbrunnar inom 200 m från anläggningen, befintliga och planerade (även de som inte används).

•

Borrhål för bergvärme inom 200 m från anläggningen och ytjordvärme inom egen fastighet.

•

Utsläppspunkt.

•

Diken, vattendrag och annat ytvatten inom 100 m från anläggningen.

•

Uppställningsplats för slamtömningsfordon.

•

Marklutning i form av nivåkurvor eller pilar.

•

Skalstock med lämplig skala och norrpil.

Övriga bilagor
Vid prefabrikat eller andra tekniska lösningar ska även följande bifogas:
•

En teknisk beskrivning som beskriver avloppsanläggningens funktion, dimensionering, läge i förhållande Ull
grundvatten etc.

•

Oberoende funktionstest som visar anläggningens reningskapacitet avseende fosfor (Ptot), kväve (Ntot),
biokemiskt syreförbrukande ämnen (BOD7) samt smittämnen i avloppsvattnet.

•

Serviceavtal med leverantör.

•

Beskrivning av skötsel och eventuell egenkontroll.

Exempel på Situationsplan (skicka iA4-formatellerstörre)

11000

Fastigheten 1:23

N

O
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Projekt Biologisk Vattenrening AquaBrava.
BDT avloppsreningssystem – Biorena.
Lärbro Norrvange 1:49
Introduktion:
Det här är en av fyra anläggningar som prövas i projekt ”Biologisk Vattenrening Aquabrava”.
Med Biorena anläggningen undersöker projektet en metod som kan bidra till ökad möjlighet för
bebyggelse och en mera långsiktigt hållbar levnadsstil. Med en lösning där kompstoalett ersätter
traditionellt wc för att spara och bevara vattnet på den plats där förbrukning sker. Med Biorenaanläggningen prövas en metod för att rena BDT avloppsvatten. BDT innehåller få näringsämnen
och knappast patogena bakterier, då innehållet mestadels består av organiskt material såsom
fetter, tvål, disk- och tvättmedel.
Hos biologiska reningsprocesser är effekten långsiktig

Det föreligger en väsentlig skillnad mellan en mekanisk lösning och för biologisk rening.
Efter installation av en mekanisk lösning uppnås full effekt, och resultatet kan prövas direkt.
Hos de biologiska reningsprocesserna är effekten mera långsiktig och förbättras efterhand
växterna etablerat sig. Men i gengäld är biologiska reningsprocesser mera hållbara ur ett
långsiktigt perspektiv. Vilket är värt att hålla i åtanke vid bedömning av resultat, särskild när en
långsiktig lösning prövas i ett projekt med begränsad tidsram.

Biorena-anläggningens konstruktion är ämnad för flera syften.
•

Behålla vattnet lokalt på plats.

•

Främja miljön genom att behov av slamtömning inte är behövlig. Vilket för regionens del
bidrar till färre transporter av slam och belastning vid reningsverk.

•

Rena gråvatten från ett hushåll och visa att biologisk vattenrening kan fungera under
hela året med växter.

För Biorena-anläggningen ämnar projektet utföra följande mätningar:

•

Projektets ämnar utföra provtagning på vattnets kvalitet i anläggningens inlopp,
mellansteg och utlopp. Vid tre tillfällen; maj, juli och augusti med följande analyser:
Analyser för avloppsvatten:
Kemisk analys av näringsämnena kväve och fosfor
Analys av syreförbrukande ännen (BOD7)
Mikrobiologisk analys av E. coli-bakterier
pH

•

Projektets ämnar utföra provtagning på vattnets kvalitet i närliggande brunn.
Vid tre tillfällen; maj, juli och augusti
Analys för dricksvatten:
Fysikaliska/kemiska Analyser:
COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
Anjoner:
Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat
Närsalter:
Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor
Metaller:
Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Aluminium,
Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran
Mikrobiologiska analyser:
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn), Escherichia coli, Koliforma bakterier

Följande personer har konsulterats för Biorena-anläggningen:
Studiecirkel ABF ”Planera för biologiskt avlopp
”Ekonomisk förening Jordgumman:

Eva Frölander
Ingegerd Sahlsten
”Projekt Biologisk Vattenrening Aquabrava”
Ideell förening Aquabrava:

Per-Martin Andersson
Ola Klöfvermark
Wolfgang Brünner
Konsulter:

Lindqvist Gräv AB
Nigel Wells, Virbela ateljé
Torbjörn Frisö, Virbela ateljé
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Projekt Biologisk Vattenrening AquaBrava.
BDT avloppsreningssystem – Biorena.
Lärbro Norrvange 1:49
Funktions beskrivning:
Steg 1 Vertikal slamvassbädd
Steg 2 Horisontella Vassbädd
Steg 3 Slutsteg - Infiltrationsanläggning

Steg 1. Vertikal slamvassbädd - Vass (Phragmites).
Konstruktion:
Avloppet leder BDT-vatten ifrån hushållet ut till den första bädden, en slamvassbädd av
aerobisk vertikal strömningstyp, tätad med gummiduk och ett lager av grå lera. Bädden
har en total areal på 2,7 m2, med längden 1,8 m x bredden 1,5 m och har ett djup som är
0,60 m. Bottenskiktet består av makadam (8-11 mm) toppad med finare makadam (4-8
mm) samt mursand (0-6 mm) Det översta skiktet i bädden består av barkmull där
makrofyterna Vass (Phragmites), Jättegröe (Glyceria maxima), Rörflen (Phalaris
arundinacea) etablerar sig fritt. ” Utlopp sker via ett rör som leder vattnet ifrån botten i
slamvassbädden till nästa horisontella bädd.

Funktion:
Via avloppet för BDT-vatten sker en spridning till slamvassbädden. När vattnet därefter
filtreras genom bädden blir fetter och organiska partiklar kvar på ytan och bryts ner av
ljus, luft och aerobiska kompost/jord-bakterier. Det filtrerade vattnet samlas i botten på
bädden. Där bildas anaerobiska bakterier som bidrar till omsättning för av kvävehaltiga
föreningar, (fosfor) och biologiskt syreförbrukande ämnen etc.

Skötsel:
De första vintrarna bör bädden och inloppet täckas med halm till dess vasstillväxten blivit
tillräcklig för att själv isolera. Slamvassbädden bör fungera självständigt under hela året,
men för ökad säkerhet bör bädden kontrolleras några gånger per år.

Steg 2. Horisontell vassbädd.
(Vass (Phragmites), Gul iris (Iris pseudacorus) Jättegröe (Glyceria maxima),
Rörflen (Phalaris arundinacea).

Konstruktion:
Utlopp från slamvassbädden sker via röret till den horisontella bädden. Där vattnet
uppehålls på samma vis som i en damm. Den horisontella vassbädden har en total areal
på 4,5 m2, med längden 3,0 m x bredden 1,5 m och har ett djup som är 0,60 m.
Bottenskiktet består av makadam (8-11 mm) toppad med finare makadam (4-8 mm) samt
mursand (0-6 mm) där makrofyterna Vass (Phragmites), Jättegröe (Glyceria maxima),
Rörflen (Phalaris arundinacea) etablerar sig fritt. ” Utlopp sker via ett T-rör som leder
vattnet ifrån botten i vassbädden till en grusbädd med spridarledning.
Via toppen av T-röret sker provtagning för vattenkvalitet.

Funktion:
I den horisontella vassbädden tar växternas rötter upp närsalter samt bidrar med luft och
enzymer. Där sker även en process där sjukdomsalstrande bakterier dör (hygienisering).

Skötsel:
De första vintrarna bör bädden och inloppet täckas med halm till dess vasstillväxten blivit
tillräcklig för att själv isolera. Slamvassbädden bör fungera självständigt under hela året,
men för ökad säkerhet bör bädden kontrolleras några gånger per år.

Bild 1. Schematisk beskrivning av anläggningen.

Steg 3. Slutsteg - Infiltrationsanläggning.
Från den horisontella vassbädden leds vattnet till en pumpbrunn som pumpar vattnet till
en infiltration som är 10 m2 med 1 m infiltrerbart material under en spridningsledning i
marknivå.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2015/2502
Datum

Sara Florén

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

GAMMELGARN MATTSARVE 1:53
Gammelgarn Mattsarve 1:53 - Ansökan om enskild
avloppsanläggning.

Förslag till beslut

Tidsbegränsat tillstånd lämnas för avloppsanläggning tillhörande GAMMELGARN
MATTSARVE 1:53. Anläggningen ska utföras enligt inlämnade
ansökningshandlingar om inte nedanstående villkor anger annat. Tillståndet avser
anläggningens inrättande och drift. Tillståndet gäller om anläggningen påbörjas inom
två år och gäller till och med 2020-11-07.
Följande villkor ska gälla:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Avloppsanläggningen med Treewell ska utföras och installeras enligt
tillverkarens anvisningar. Alla delar av avloppet som inte är garanterat täta ska
bytas. Detta innefattar även ledning från hus till Treewell-moduler.
Avloppsanläggningen får ej läggas närmare än 50 meter från närmaste vattentäkt.
Dammarna ska ha en minsta total volym på 700 m3.
Dammarna ska utföras så de är helt täta.
Dammarna ska hägnas in.
Vattnet i dammarna ska ha en minsta lagringstid på sex månader.
Treewell-systemet ska vara dimensionerad för WC + BDT-vatten för 2 hushåll.
Treewell-modulerna ska anläggas frostfritt så att funktionen kan garanteras även
under den kalla perioden.
Treewell-modulerna ska slamtömmas minst var 10 år eller med tätare intervaller
efter behov.
Befintliga slamavskiljare ska slutömmas av Region Gotland och antingen tas bort
eller fyllas igen.
Treewell-moduler i plastmaterial ska förankras i berg eller i betongfundament,
eller förläggas i enlighet med tillverkarens läggningsbeskrivning.
En provtagningsbrunn ska installeras mellan Treewell-modulerna och
dammarna.
Pumpbrunnar i betong ska skyddas invändigt mot korrosion.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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14. Kemikalier, läkemedelsrester eller andra främmande föremål får inte slängas i
avloppet.
15. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta
Treewell-anläggningen men får ledas till dammarna.
16. Avloppsanläggningen ska utföras så att möjlighet finns att kontrollera
anläggningens funktion genom provtagning efter Treewell-modulerna.
17. Regelbunden provtagning ska ske löpande, minst 4 gånger per år. Provtagning
ska ske med jämna mellanrum spritt över året. Provtagning ska ske före och
efter efterföljande rening. Provtagningsanalyserna ska ske vid ackrediterat
laboratorium.
18. Anläggningen får inte tas i bruk förrän den besiktigats av
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan om besiktning ska ske i god tid.
19. Utförandeintyg ska fyllas i och skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, senast
1 månad efter utförandet. Ny situationsplan ska bifogas utförandeintyget. Ange
ärendenummer enligt ovan.
20. Drift- och underhållsinstruktioner ska förvaras på fastigheten Gammelgarn
Mattsarve 1:65. Kontroller, drifthändelser, slamtömning, provtagning/resultat,
besiktningar m.m. ska journalföras och kunna visas upp vid inspektion.
21. Serviceavtal skall tecknas med fackman gällande tillsyn av Treewell-modulerna.
Service ska ske årligen i samband med byte av fosforfilter.
22. Anläggningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att
avsedd funktion upprätthålls.

Information

Hur man överklagar framgår av särskild bilaga.

Bakgrund

Projektet ”Biologisk Vattenrening AquaBrava”, har inkommit med ansökningar om
tidsbegränsade tillstånd från fem olika fastigheter. Projektet avser att under ett år
utföra provtagningar på alternativa avloppsanläggningar med biologisk vattenrening.
Dessa avloppsanläggningar är inte CE-märkt enligt harmoniserad standard från
Boverket.
Ansökan avser ändring av befintlig avloppsanläggning för rening av WC och BDTvatten från 1 hushåll. Avloppsvattnet kommer att pumpas från den egna fastigheten
Gammelgarn Mattsarve 1:53 till fastigheten Gammelgarn Mattsarve 1:65.
Avloppsanläggningen kommer att omfatta två stycken Treewell-moduler med
tillhörande fosforfilter, dimensionerade för två hushåll med efterföljande rening i två
avloppsdammar. Anläggningen kommer att förses med en provtagningsbrunn, efter
den andra Treewell-modulen. Ett breddavlopp ska installeras efter den andra
dammen. Hela anläggningen kommer att placeras på fastigheten Gammelgarn
Mattsarve 1:65. Nuvarande anläggning består av sluten tank för både WC-vatten och
BDT-vatten.
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Ansökan avser gemensam anläggning med fastigheterna: Gammelgarn Mattsarve 1:53
och Gammelgarn Mattsarve 1:65.
Lagrum

Beslutet har fattats med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 - 7 §§, 9 kap. 7 §, samt 16 kap. 2 §
miljöbalken, och med hänvisning till 13 § och 18 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd
om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17), samt
föreskrifter om avfallshantering och lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön.
Bedömning

Fastigheten är belägen inom område där normal skyddsnivå gäller. Inom sådant
område gäller funktionskrav som innebär minst 70 % reduktion av fosfor, minst 90
% reduktion av organiska ämnen (BOD7), samt att ett fullgott smittskydd uppnås.
Ansökan gäller en ny typ av avloppslösning som består av två Treewell-moduler med
efterföljande rening i två avloppsdammar. Treewell är ett biologiskt system som
bygger på rötprocesser i olika steg. Anläggningen består av två separata moduler. I
den första modulen sker sedimentering av oorganiskt material samt slamnedbrytning
under syrefria förhållanden med hjälp av tillsatta mikrober. Modulen innehåller även
en biobädd med tillsatta bakterier och biofilmsbärare som verkar för att reducera
halten av nitrater i avloppsvattnet. Från modul 1 rinner avloppsvattnet över till
modul 2. Modul 2 innehåller ett fosforfilter som byts en gång per år. Filtermassan är
biologisk nedbrytbar och kan direkt återföras till jorden. I modulen planteras även
växter som tillsammans med ympade mikroorganismer bryter ner organiskt material
under syrerika förhållanden. Växterna i Treewell-systemet skördas aldrig. Utgående
vatten från modulerna ska enligt tillverkare ha en kvalité som motsvarar vattnet i
naturligt näringsfattiga sjöar. Treewell-systemet är ett biologiskt system och är av den
anledningen inte CE-märkt enligt harmoniserad standard från Boverket.
Dammarna ska ha en minsta yta på 700 m3 för behandling a avloppsvatten från två
hushåll samt insamlat regnvatten och eventuellt dräneringsvatten från egna
fastigheten. Avloppsvattnet kommer hygieniseras i minst sex månader för att
säkerställa att fullgod rening samt nedbrytning av smittämnen sker. Det hygieniserade
vattnet kommer sedan att användas för bevattning på fastighetens egna
odlingsmarker. Ett breddavlopp kommer att installeras efter den andra dammen. Vid
skyfall eller höga vattenflöden kan således avloppsvattnet vid behov breddas för att
rinna ut i ett närliggande dike. Detta görs för att minska risken för översvämning.
Breddningsutloppet ska vara stängd under normala omständigheter.
Anläggningen kommer att utformas som en testanläggning där fastighetsägaren
under tre år, som längst till och med 2020-11-07, får tillfälle att undersöka om den
här typen av anläggning uppfyller dagens krav på rening. Under testperioden ska
anläggningen noga övervakas och provtas för att kunna säkerställa att inget utsläpp
till recipienten sker som överstiger de kravnivåer som ställs för normal skyddsnivå.
Service på avloppsanläggningen kommer att ske minst en gång per år under
projekttidens gång av fackman, för att säkerhetsställa att funktionen hos
avloppsanläggningen efterlevs. Vid eventuella driftstörningar ska
Samhällsbyggnadsförvaltningen omedelbart meddelas. En utvärdering av oberoende
sakkunnig ska utföras i slutet av projekttiden. En ny ansökan ska sedan skickas in till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för bedömning om ett icke tidsbegränsat tillstånd
för anläggningen kan utfärdas.
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För att säkra fullgod vattenkvalitet på vattnet från närliggande brunnar får ej
infiltrationen placeras närmare vattentäkter än 50 meter. Dammarna ska utföras som
helt täta för att eliminera risken för att orenat avloppsvatten kan tränga ner i marken
och ut i grundvattnet och därmed riskera att förorena egen och andras vattentäkter.
Dammarna ska hägnas in av säkerhetsskäl så inga människor eller djur kan komma
till skada. Avloppsvatten som ska användas för bevattning av odlingsmark ska
hygieniseras i minst 6 månader innan användning är tillåten på grund av att minska
risken för spridning av ämnen som kan utgöra en fara för hälsa och miljö.
Modulerna ska slamtömmas minst var tionde år för att anläggningens funktion och
drift ska säkerställas.
Övriga villkor är av generell natur och motiveras därför inte närmare i detta beslut.
Föreslagen lösning bedöms, tillsammans med villkoren i detta beslut, som godtagbar
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och förenlig med miljöbalkens hänsynsregler.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Funktionsbeskrivning Treewell

2017-10-09
2017-08-25
2017-08-28

Avgift

Avgift för handläggning av detta ärende kommer att debiteras enligt
regionfullmäktige fastställd taxa med 3600 kronor. Fakturering sker i separat utskick.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Florén
Miljöskyddsinspektör

Bilagor:

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Beslut ska delges:
Anna Lienhart & Jacob Lienhart
Villagatan 23
11432 Stockholm

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Kompletteringar funktionsbeskrivningar Treewell

Anmälan/Ansökan – enskild
avloppsanläggning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enligt 13-14 §§ förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

• En komplett ansökan handläggs fortare.
Fyll i så utförligt som möjligt för att slippa
senare kompletteringar.

Region Gotland
Registrator MHN
621 81 Visby

• Bifoga situationsplan.
• Invänta tillstånd från oss innan ni gräver
avloppet.

1. Sökanden
Fastighetsägare:

Personnr/organisationsnr:

Anna Lienhart + Jacob Lienhart

581020-0021 + 610321-0057

Telefon/mobiltelefon:

E-postadress:

0733-660301

anna.lienhart@halvarsson.se

Fakturaadress:

Fakturapostadress:

Anna Lienhart, Villagatan 23

114 32 Stockholm

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

2. Anmälan/ansökan avser fastigheten
Fullständig fastighetsbeteckning (sockennamn först):

Gammelgarn Mattsarve 1:53
3. Entreprenör (kontaktuppgifter för kopia av beslut)
Firmanamn:

Telefon/mobiltelefon:

Adress:

E-postadress:

Kontakt gällande ärendet kan ske direkt med entreprenören

4. Befintlig avloppsanläggning
Beskriv befintlig avloppsanläggning/befintligt avloppsutsläpp om sådant finns:
Inget utsläpp sker, avlopp samlas i sluten tank för wc och bdt. Vid installationen i slutet av 1960-talet gav Byggnadsnämnden direktiv, efter inspektion och
besiktning på plats att detta var enda tillåtna alternativet givet tomtens utseende och beskaffenhet. Rördragning och installationer in- och utvändigt har
anpassats efter detta. Fastigheten är välbevarat kalkstenshus från 1800-talets början, används som fritidshus under sommarhalvåret. Huset är inte
vinterbonat, saknar uppvärmning och vatten vintertid. Ingen mark finns att tillgå utöver själva tomten, omgivande mark är jordbruksfastighet. Det är mycket
låg vattentillgång (sämre sedan nya fastigheter tillkommit på senare år).

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339–8328

Postadress SE–621 81 Visby

Postgiro 18 97 50–3

Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2 (4)

Region Gotland

5. Ansökan om tillstånd/anmälan avser
Anläggande av ny avloppsanläggning.
(Tidigare avloppsutsläpp saknas helt)

WC + BDT (Bad, Disk, Tvätt)
Enbart BDT

Ändring/förbättring av befintligt avloppsutsläpp
Anlägga en sluten tank med extremt snålspolande
WC < 1 liter/spolning. (Vid prövning av sluten tank
beaktas även standarden på BDT-anläggningen)

Övrigt:

6. Anläggningsbeskrivning
Antal hushåll på egna fastigheten
som ska anslutas till anläggningen:
1
st.

Gemensam anläggning med följande fastigheter:

Totalt antal hushåll som ska
anslutas till anläggningen:
2
st.

Gammelgarn Mattsarve 1:65

Slamavskiljning
Befintlig
Betong

Antal slamavskiljare:

Ny

Total våtvolym:

Plast

2 Trewell-brunnar

m

st.

slamavskiljare för enbart BDT

3

slamavskiljare för både WC + BDT

Pumpbrunn
Befintlig

Ny

Betong

Plast

Gemensam

Larm

Sluten tank (Endast för WC)
Befintlig

Ny

Betong

Plast

Gemensam

Volym: 3

Larm

m3

Behandling (fylls med fördel i tillsammans med sakkunnig entreprenör)
Infiltration

Upplyft:

cm

Förstärkt:

cm

Totalyta:

m²

Annat, ex. tryckinfiltration, markbädd, minireningsverk etc. Beskriv kortfattat:
Ekosystembaserad lösning för enskilda avlopp, Treewell, med två separata tankar. I första tanken, en sluten tank, sker den huvudsakliga nedbrytningen genom en
anaerob process som bryter ned det organiska materialet. Vattnet pumpas vidare till en andra tank där specifika växter och mikrobsamhällen bryter ned näringsöverskottet
i en hög aerob miljö som en förfinad rening. Det renade vattnet är fritt från närsalter enligt gällande regler. Vattnet leds sedan till en tät damm och kommer under
sommartid att användas för bevattning av jordbruksmark för att sedan rinna ut i dike och återgå till naturens kretslopp. Trewells avloppslösning är ett slamfritt system.

7. Lokala förutsättningar (fylls med fördel i tillsammans med sakkunnig entreprenör)
Provgropar har grävts för att få reda på platsens förutsättningar för infiltration, antal

st. (minst 2 st. till 2 ca m djup)

Materialet i gropen domineras av

(sand, lera etc.)

Jordprovtagning med siktanalys har utförts på materialet representativt för provgropen

Nej

Djup till berg har uppmätts till
Grundvattnets yta har uppmätts till

Ja, bifogas

m
m under marknivå

8. Bedömning av markförutsättningar (fylls med fördel i tillsammans med sakkunnig entreprenör)
Vattennivån i provgropen bedöms något/tidvis hög eller det är nära till berg varför en upplyft infiltration behövs
Materialet i provgropen bedöms något tätt (lera, silt etc.) varför en förstorad/förstärkt infiltrationsyta behövs
Materialet i provgropen bedöms något grovt (sten, grus etc.) varför ett förstärkningslager behövs

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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9. Skyddsnivå Se www.gotland.se/vattenskydd eller kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen
Normal skyddsnivå

Särskilda områdeskrav

Hög skyddsnivå

Vattenskyddsområde

10. Vatten och bergvärmehål
Kommunalt vatten

Gemensamhetsanläggning

Antal vattentäkter/bergvärmehål inom 200m:
Skyddsavstånd till närmaste vattentäkt/bergvärmehål:

Egen borrad brunn
7 st

Egen grävd brunn

Planerad brunn

st.
m

Alla närliggande vattentäkter/bergvärmehål markeras på situationsplanen. Skyddsavstånd bör vara minst 50 meter.

11. Annan berörd markägare (sökanden ansvarar för att upprätta avtal med berörd markägare)
Ligger del av avloppsanläggningen på annans mark?

Ja

Nej Fastighet: Gammelgarn Mattsarve 1:65 (ansökan om gemensam anläggning)

12. Övriga anteckningar
Referenser:
Stanislaw Lazarek - professor i limniska våtmarker
Ebba Maria Olsson - Mossagården
Ingegerd Rosborg - forskare KTH inom vattenfrågor
Eva Johansson - civilingenjör i mikrobiologi

13. Underskrift av sökanden
Jag skriver under med e-legitimation och skickar in blanketten digitalt på www.gotland.se/75182
Jag skriver ut blanketten, skriver under och skickar in den med post
Ort och datum:

Namnunderskrift:

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Information
Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. För taxa och mer information,
besök www.gotland.se/1782.
Kontrollera att ansökan/anmälan är fulltsändigt ifylld, underskriven av fastighetsägare samt
komplett med bilagor. OBS! Bifoga situationsplan.
Du som fastighetsägare är skyldig att inhämta eventuella andra tillstånd som krävs, exempelvis
avtal med markägare, dispenser, tillstånd enligt kulturmiljölagen med mera, samt att se till att
det finns framkomlig väg för slamtömningen.
Invänta alltid tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltningen innan ni anlägger ert avlopp.
Ansökan/anmälan kan skickas in med e-legitimation på www.gotland.se/75182. Bifoga i så fall
även situationsplan på den sidan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Situationsplan
En situationsplan ska alltid bifogas ansökan/anmälan.
Situationsplanen ska vara en skalenlig skiss (minst i A4-format och lämpligen i skala ca 1:500) där hela
avloppsanläggningen är inritad. Även provgroparnas plats ska markeras och vara numrerade. En grundkarta kan fås
från exempelvis Lantmäteriet.
Kontrollera att följande finns med på situationsplanen:
•

Befintliga och planerade byggnader på fastigheten.

•

Förslag på placering av avloppsanläggningen med måttangivelser, inklusive ledningsdragning från byggnad
fram till utsläppspunkt eller sluten tank.

•

Placering av provgropar. Numreras på situationsplanen.

•

Dricksvattenbrunnar inom 200 m från anläggningen, befintliga och planerade (även de som inte används).

•

Borrhål för bergvärme inom 200 m från anläggningen och ytjordvärme inom egen fastighet.

•

Utsläppspunkt.

•

Diken, vattendrag och annat ytvatten inom 100 m från anläggningen.

•

Uppställningsplats för slamtömningsfordon.

•

Marklutning i form av nivåkurvor eller pilar.

•

Skalstock med lämplig skala och norrpil.

Övriga bilagor
Vid prefabrikat eller andra tekniska lösningar ska även följande bifogas:
•

En teknisk beskrivning som beskriver avloppsanläggningens funktion, dimensionering, läge i förhållande till
grundvatten etc.

•

Oberoende funktionstest som visar anläggningens reningskapacitet avseende fosfor (Ptot), kväve (Ntot),
biokemiskt syreförbrukande ämnen (BOD7) samt smittämnen i avloppsvattnet.

•

Serviceavtal med leverantör.

•

Beskrivning av skötsel och eventuell egenkontroll.

Exempel på situationsplan (skicka i A4-format eller större)
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Vattenskyddsområden

March 7, 2017

0

Vattenskyddsområden

Förslag vattenskyddsområden

Grundvattenkarta

Primärt

Förslag primärt

Något högre vattentillgång

Låg vattentillgång

Sekundärt

Förslag sekundärt

Lite bättre vattentillgång

Mycket låg vattentillgång

Något bättre vattentillgång

0.05

Ganska låg vattentillgång
0

0.05 0.1

Gis Region Gotland
GIS Region Gotland

1:7,123

0.1

0.2 km

0.2 mi

PRODUKT BESKRIVNING
TreeWell – ett helt biologiskt system för rening och återanvändning av avloppsvatten.
Processer i systemet bygger på mikrobiell biofilm utveckling och samverkan mellan
mikrober, växter och mikrodjur i ett slutet näringsväv. Det innebär att inga restprodukter
(inget slam) bildas i systemet och näringsämnen från avloppet återförs till jorden kontinuerligt
på naturliga vägar utan tillsatser. Anläggningen är estetiskt tilltalande och kräver minimalt
underhåll.
TreeWell är en 5:e generations system som har utvecklats kontinuerligt i Polen, Frankrike,
USA och Sverige sedan 1995 i takt med allt mer skärpta miljökrav och intresse för hållbar
hantering av avlopp och återanvändning av vatten.
Processer och funktion av systemet bygger på mångåriga erfarenheter från tvärvetenskapliga
miljöprojekt i olika delar av världen. Det är harmonisering av flöde, temperatur (termostat
effekten), turbulens och flotation av partiklar som tillsammans med växter och mikrober
garanterar systemets prestanda. Driftsättningen av systemet kräver initial tillförsel av
mikroorganismer i särskilda sammansättningar som är unika för den syrefattiga och för den
syrerika modulen. Kunskaper om optimering av systemet garanterar att helheten fungerar året
runt oberoende av skiftande avloppsflöde.

En komplett utrustning för hushållsavlopp består av två robusta cylindriska behållare med
vardera lika mått (höjd 220 cm x toppdiameter 200 cm, bottendiameter 220 cm, total vikt för
leveransen är ungefär 450 kg). Behållarna tillverkas i Sverige av ett lätt kompositmaterial med
unika termiska egenskaper. Materialet är godkänt för hantering av dricksvatten och livsmedel.
Boverket saknar idag harmoniserad standard för CE-märkning av biologiska system, liknande
TreeWell. Systemet kan således inte direkt märkas mot byggproduktförordningen
TreeWell har två äldre modeller med lagliga namn ekopan och phytosystem. Det senaste i
form av prototyper finns installerade i bl.a. Alnarp och Ilstorp utanför Brösarp, Österlen.
Prototypen i Alnarp var det enda installationen av den typen i Sverige som år 2008 utvärderats
av Lunds universitet samt Institutionen för jordbruk och miljöteknik JTI under perioden 20102011.
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Systemet är dimensionerat och optimerat för flöde från 1 till 12 m3/dygn, exakt
dimensionering för enskilda system bestäms under projekteringsfasen.
Behållaren I. Dynamisk förbehandlingsmodul består av tre enheter med följande funktioner:
•
•
•

•

Sedimentering av inert oorganiskt material, partikel separation och flotation av
organiskt och lättare oorganiskt material.
Initial mikrobiell nedbrytning av organiska föreningar under syrefattiga förhållanden.
Effektiv kvävereducering i en biobädd med ympade bakterier och biofilmbärare under
syrefattiga förhållanden samt återcirkulation av en del av det renade vattnet för att
reducera halten av nitrater (NO3).
Dosering av förbehandlat avloppsvatten till behållaren II.

Behållaren I placeras vanligtvis under markytan för att skapa självrinnande inflöde av avlopp.
Vid längre avstånd från avloppskällan kan hävertsystem tillämpas istället för pumpar eller s.k.
lågtryck avlopp kombinerat med en skärande pump.
I förbehandlingsmodulen sker sedimentering av inert oorganiskt material som sand och
insamling av material som plast, gummi och metall. De tillsatta mikroorganismerna och
dynamiskt vätskeflöde gör att enbart det oorganiska och svårt nedbrytbara materialet behöver
tömmas var 20:e år beräknad på avloppsflöde 6 m3/dygn.
Från behållare I doseras avloppsvattnet med hjälp av doseringspump till behållaren II, Växtmikrobiell modul som består av följande enheter:
•

•
•
•

Sektion för slutbehandling av renat vatten med inbyggd mikrobiell reduktion av
fosfor. Som option finns möjligheten att ta vara på fosforrik biomassa genom en intern
återvinningsprocess för fosfater (PO4) i det renade vattnet (patent ansökt).
Integrerad biologisk bädd med funktionella växter och ympade mikroorganismer.
Samverkan och näringsomsättning mellan bakterier, protozoer, insekter och växter.
Komplex nätstruktur med egenskaper som utökar flotation av partiklar, skapar önskad
vertikal stratifiering av syrehalten och vatten flöde.
Mammutpumpen som skapar designat hydrauliskt flöde, turbulens, partikel flotation
och optimerat syresättning.
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Biobädden består av ett komplext fyllnadsmaterial med exakt dimensionerad nätstruktur.
Biobädden kompletteras med utvalda funktionella växter, vars rötter skapar många hektar av
bioaktiv yta för mikrobiell biofilm, protozoer och invertebrater som kontinuerligt konsumerar
organiska partiklar och mikroorganismer. Enzymatiska nedbrytningsprocesser sker i naturligt
växlande syrerika miljöer och syrefattiga mikrozoner.
Slutbehandling av renat vatten kan kompletteras med en intern process som bygger på en
mikrobiell påväxt med förmåga att anrika fosfor ur det redan renade vattnet även vid låga
temperaturer. Behållaren med fosforrik biomassa byts ut en gång om året. Den värdefulla
biomassan kan återföras till jorden eller kompost. Detta är aktuellt i områden med jordar och
vattendrag som är känsliga för övergödning och i så kallade högskyddsområde till exempel
kring Östersjön.
Behållaren med växtmodulen är vanligtvis nedgrävt så att ¼ del ovanför grundnivå kan
formas som en kulle. På så sätt skapas förhållande för jämt självutflöde av renat vatten.
Kullen blir också en naturlig migrationsväg mellan land och vatten för olika organismer. Efter
en säsong förenas systemet med omgivande landskap och blir en permanent estetisk och
funktionell del av ett lokalt ekosystem. Systemet bidrar till utökat biologisk mångfald.
Systemet dimensioneras och laddas invändigt efter vilken typ av avlopp och hur stora volymer
som skall renas. Fler fastigheter eller enheter kan på detta sätt kopplas till ett och samma
system.
TreeWell kan drivas med alternativ energi, oberoende av elnät. Beräknat för 6 m3 avlopp per
dygn, är den årliga energiförbrukningen under 300 kWh. Systemet kräver minimalt underhåll
(byte av fosfor-behållare, rening av luftmembran) och är helt slamfri då slammet är en
proteinrik föda åt mikroorganismer i ett slutet kretslopp.
Fosfor-behållare (c:a 1 kg) består av naturligt material och fosforanrikad mikrobiell biomassa
då kan det kvantifieras och direkt återföras till jorden.
Systemet är i viloläge när inget avlopp doseras under långa perioder. Systemet behåller sin
funktion under minst 3 veckor vid strömavbrott eller om luftpumpen stannat.
Doseringspumpen och luftpumpen har 3 års garanti. Övrigt material och funktioner är med 20
års garanti.
Växtligheten ska aldrig skördas i ett TreeWell system som används för rening av
hushållsavlopp. Biomassan tjänar flera viktiga funktioner i systemet och är en viktig
näringskälla för diverse invertebrater och mikrober året runt.
Utgående renat vatten får bättre standardparametrar än myndigheternas krav för denna typ av
enskilda avloppsrening i Sverige.

3

Vattnet som lämnar systemet har biologiskt kvalité motsvarande vattnet i naturliga
näringsfattiga sjöar. Garanterade kontinuerligt uppmätta resultat som medelvärde över året:
BOD7 < 3 mg/l
TSS (totalt suspenderat material) 2-10 mg/l
Totalt - N (kväve) - c:a 10 – 15 mg/l (huvudsakligen NO3)
Totalt – P (fosfor) < 0.5 mg/l.
Det renade vattnet kan återanvändas på många olika sätt eller återföras till jorden direkt
varvid spår av näringsämnena snabbt tas upp av växtligheten. Vattnet kan också återföras till
naturliga eller anlagda vattendrag t.ex. via en stenlagd vattentrappa (bilden nedan).
Övergödning av naturliga vattendrag hindras helt.

I det renade vattnet finns inga organiska rester kvar som kan bidra till tillväxten av
smittsamma mikroorganismer. Vid behov, då extra bakteriologisk säkerhet krävs, kan
systemet kompletteras med beprövad enkel desinfektion utan restprodukter som tar bort virus
och parasiter och garanterar dricksvatten kvalité.
Systemet är robust och helt luktfritt. Det klarar klimat- och väderleksförhållanden i hela
Sverige. Bullernivån (luft-pumpen) är mycket låg och ligger under 20 dB på en meters
avstånd.
Varje installerad system registreras med kod och kan visualiseras på PC eller på mobilen.
I de flesta fall behövs landskapsarbete för att förena och harmonisera anläggningen med
omgivningen. Detta ingår inte i vår standardoffert.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

GAMMELGARN MATTSARVE 1:65
Klart vatten - information om avlopp

Förslag till beslut

Tidsbegränsat tillstånd lämnas för avloppsanläggning tillhörande GAMMELGARN
MATTSARVE 1:65. Anläggningen ska utföras enligt inlämnade
ansökningshandlingar om inte nedanstående villkor anger annat. Tillståndet avser
anläggningens inrättande och drift. Tillståndet gäller om anläggningen påbörjas inom
två år och gäller till och med 2020-11-07.

Information

Hur man överklagar framgår av särskild bilaga.
Bakgrund

Projektet ”Biologisk Vattenrening AquaBrava”, har inkommit med ansökningar om
tidsbegränsade tillstånd från fem olika fastigheter. Projektet avser att under ett år
utföra provtagningar på alternativa avloppsanläggningar med biologisk vattenrening.
Dessa avloppsanläggningar är inte CE-märkt enligt harmoniserad standard från
Boverket.
Ansökan avser ändring av befintlig avloppsanläggning för rening av WC och BDTvatten från 1 hushåll. Avloppsanläggningen kommer att omfatta två stycken
Treewell-moduler med tillhörande fosforfilter, dimensionerade för två hushåll med
efterföljande rening i två avloppsdammar. Anläggningen kommer att förses med en
provtagningsbrunn, efter den andra Treewell-modulen. Ett breddavlopp ska
installeras efter den andra dammen. Hela anläggningen kommer att placeras på
fastigheten Gammelgarn Mattsarve 1:65. Nuvarande anläggning består av
slamavskiljare med efterföljande rening i äldre markbaserad anläggning.
Ansökan avser gemensam anläggning med fastigheterna: Gammelgarn Mattsarve 1:53
och Gammelgarn Mattsarve 1:65.
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Lagrum

Beslutet har fattats med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 - 7 §§, 9 kap. 7 §, samt 16 kap. 2 §
miljöbalken, och med hänvisning till 13 § och 18 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd
om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17), samt
föreskrifter om avfallshantering och lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön.
Bedömning

Fastigheten är belägen inom område där normal skyddsnivå gäller. Inom sådant
område gäller funktionskrav som innebär minst 70 % reduktion av fosfor, minst 90
% reduktion av organiska ämnen (BOD7), samt att ett fullgott smittskydd uppnås.
Ansökan gäller en ny typ av avloppslösning som består av två Treewell-moduler med
efterföljande rening i två avloppsdammar. Treewell är ett biologiskt system som
bygger på rötprocesser i olika steg. Anläggningen består av två separata moduler. I
den första modulen sker sedimentering av oorganiskt material samt slamnedbrytning
under syrefria förhållanden med hjälp av tillsatta mikrober. Modulen innehåller även
en biobädd med tillsatta bakterier och biofilmsbärare som verkar för att reducera
halten av nitrater i avloppsvattnet. Från modul 1 rinner avloppsvattnet över till
modul 2. Modul 2 innehåller ett fosforfilter som byts en gång per år. Filtermassan är
biologisk nedbrytbar och kan direkt återföras till jorden. I modulen planteras även
växter som tillsammans med ympade mikroorganismer bryter ner organiskt material
under syrerika förhållanden. Växterna i Treewell-systemet skördas aldrig. Utgående
vatten från modulerna ska enligt tillverkare ha en kvalité som motsvarar vattnet i
naturligt näringsfattiga sjöar. Treewell-systemet är ett biologiskt system och är av den
anledningen inte CE-märkt enligt harmoniserad standard från Boverket.
Dammarna ska ha en minsta yta på 700 m3 för behandling a avloppsvatten från två
hushåll samt insamlat regnvatten och eventuellt dräneringsvatten från egna
fastigheten. Avloppsvattnet kommer hygieniseras i minst sex månader för att
säkerställa att fullgod rening samt nedbrytning av smittämnen sker. Det hygieniserade
vattnet kommer sedan att användas för bevattning på fastighetens egna
odlingsmarker. Ett breddavlopp kommer att installeras efter den andra dammen. Vid
skyfall eller höga vattenflöden kan således avloppsvattnet vid behov breddas för att
rinna ut i ett närliggande dike. Detta görs för att minska risken för översvämning.
Breddningsutloppet ska vara stängd under normala omständigheter.
Anläggningen kommer att utformas som en testanläggning där fastighetsägaren
under tre år, som längst till och med 2020-11-07, får tillfälle att undersöka om den
här typen av anläggning uppfyller dagens krav på rening. Under testperioden ska
anläggningen noga övervakas och provtas för att kunna säkerställa att inget utsläpp
till recipienten sker som överstiger de kravnivåer som ställs för normal skyddsnivå.
Service på avloppsanläggningen kommer att ske minst en gång per år under
projekttidens gång av fackman, för att säkerhetsställa att funktionen hos
avloppsanläggningen efterlevs. Vid eventuella driftstörningar ska
Samhällsbyggnadsförvaltningen omedelbart meddelas. En utvärdering av oberoende
sakkunnig ska utföras i slutet av projekttiden. En ny ansökan ska sedan skickas in till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för bedömning om ett icke tidsbegränsat tillstånd
för anläggningen kan utfärdas.
För att säkra fullgod vattenkvalitet på vattnet från närliggande brunnar får ej
infiltrationen placeras närmare vattentäkter än 50 meter. Dammarna ska utföras som
helt täta för att eliminera risken för att orenat avloppsvatten kan tränga ner i marken
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och ut i grundvattnet och därmed riskera att förorena egen och andras vattentäkter.
Dammarna ska hägnas in av säkerhetsskäl så inga människor eller djur kan komma
till skada. Avloppsvatten som ska användas för bevattning av odlingsmark ska
hygieniseras i minst 6 månader innan användning är tillåten på grund av att minska
risken för spridning av ämnen som kan utgöra en fara för hälsa och miljö.
Modulerna ska slamtömmas minst var tionde år för att anläggningens funktion och
drift ska säkerställas.
Övriga villkor är av generell natur och motiveras därför inte närmare i detta beslut.
Föreslagen lösning bedöms, tillsammans med villkoren i detta beslut, som godtagbar
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och förenlig med miljöbalkens hänsynsregler
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Funktionsbeskrivning Treewell
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Avgift

Avgift för handläggning av detta ärende kommer att debiteras enligt
regionfullmäktige fastställd taxa med 3600 kronor. Fakturering sker i separat utskick.
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Tjänsteskrivelse
Ansökan
Kompletteringar funktionsbeskrivningar Treewell

Beslut ska delges:
Per-Martin Andersson & Maja Wikström
Gammelgarn Mattsarve 128
62367 Katthammarsvik

PRODUKT BESKRIVNING
TreeWell – ett helt biologiskt system för rening och återanvändning av avloppsvatten.
Processer i systemet bygger på mikrobiell biofilm utveckling och samverkan mellan
mikrober, växter och mikrodjur i ett slutet näringsväv. Det innebär att inga restprodukter
(inget slam) bildas i systemet och näringsämnen från avloppet återförs till jorden kontinuerligt
på naturliga vägar utan tillsatser. Anläggningen är estetiskt tilltalande och kräver minimalt
underhåll.
TreeWell är en 5:e generations system som har utvecklats kontinuerligt i Polen, Frankrike,
USA och Sverige sedan 1995 i takt med allt mer skärpta miljökrav och intresse för hållbar
hantering av avlopp och återanvändning av vatten.
Processer och funktion av systemet bygger på mångåriga erfarenheter från tvärvetenskapliga
miljöprojekt i olika delar av världen. Det är harmonisering av flöde, temperatur (termostat
effekten), turbulens och flotation av partiklar som tillsammans med växter och mikrober
garanterar systemets prestanda. Driftsättningen av systemet kräver initial tillförsel av
mikroorganismer i särskilda sammansättningar som är unika för den syrefattiga och för den
syrerika modulen. Kunskaper om optimering av systemet garanterar att helheten fungerar året
runt oberoende av skiftande avloppsflöde.

En komplett utrustning för hushållsavlopp består av två robusta cylindriska behållare med
vardera lika mått (höjd 220 cm x toppdiameter 200 cm, bottendiameter 220 cm, total vikt för
leveransen är ungefär 450 kg). Behållarna tillverkas i Sverige av ett lätt kompositmaterial med
unika termiska egenskaper. Materialet är godkänt för hantering av dricksvatten och livsmedel.
Boverket saknar idag harmoniserad standard för CE-märkning av biologiska system, liknande
TreeWell. Systemet kan således inte direkt märkas mot byggproduktförordningen
TreeWell har två äldre modeller med lagliga namn ekopan och phytosystem. Det senaste i
form av prototyper finns installerade i bl.a. Alnarp och Ilstorp utanför Brösarp, Österlen.
Prototypen i Alnarp var det enda installationen av den typen i Sverige som år 2008 utvärderats
av Lunds universitet samt Institutionen för jordbruk och miljöteknik JTI under perioden 20102011.
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Systemet är dimensionerat och optimerat för flöde från 1 till 12 m3/dygn, exakt
dimensionering för enskilda system bestäms under projekteringsfasen.
Behållaren I. Dynamisk förbehandlingsmodul består av tre enheter med följande funktioner:
•
•
•

•

Sedimentering av inert oorganiskt material, partikel separation och flotation av
organiskt och lättare oorganiskt material.
Initial mikrobiell nedbrytning av organiska föreningar under syrefattiga förhållanden.
Effektiv kvävereducering i en biobädd med ympade bakterier och biofilmbärare under
syrefattiga förhållanden samt återcirkulation av en del av det renade vattnet för att
reducera halten av nitrater (NO3).
Dosering av förbehandlat avloppsvatten till behållaren II.

Behållaren I placeras vanligtvis under markytan för att skapa självrinnande inflöde av avlopp.
Vid längre avstånd från avloppskällan kan hävertsystem tillämpas istället för pumpar eller s.k.
lågtryck avlopp kombinerat med en skärande pump.
I förbehandlingsmodulen sker sedimentering av inert oorganiskt material som sand och
insamling av material som plast, gummi och metall. De tillsatta mikroorganismerna och
dynamiskt vätskeflöde gör att enbart det oorganiska och svårt nedbrytbara materialet behöver
tömmas var 20:e år beräknad på avloppsflöde 6 m3/dygn.
Från behållare I doseras avloppsvattnet med hjälp av doseringspump till behållaren II, Växtmikrobiell modul som består av följande enheter:
•

•
•
•

Sektion för slutbehandling av renat vatten med inbyggd mikrobiell reduktion av
fosfor. Som option finns möjligheten att ta vara på fosforrik biomassa genom en intern
återvinningsprocess för fosfater (PO4) i det renade vattnet (patent ansökt).
Integrerad biologisk bädd med funktionella växter och ympade mikroorganismer.
Samverkan och näringsomsättning mellan bakterier, protozoer, insekter och växter.
Komplex nätstruktur med egenskaper som utökar flotation av partiklar, skapar önskad
vertikal stratifiering av syrehalten och vatten flöde.
Mammutpumpen som skapar designat hydrauliskt flöde, turbulens, partikel flotation
och optimerat syresättning.
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Biobädden består av ett komplext fyllnadsmaterial med exakt dimensionerad nätstruktur.
Biobädden kompletteras med utvalda funktionella växter, vars rötter skapar många hektar av
bioaktiv yta för mikrobiell biofilm, protozoer och invertebrater som kontinuerligt konsumerar
organiska partiklar och mikroorganismer. Enzymatiska nedbrytningsprocesser sker i naturligt
växlande syrerika miljöer och syrefattiga mikrozoner.
Slutbehandling av renat vatten kan kompletteras med en intern process som bygger på en
mikrobiell påväxt med förmåga att anrika fosfor ur det redan renade vattnet även vid låga
temperaturer. Behållaren med fosforrik biomassa byts ut en gång om året. Den värdefulla
biomassan kan återföras till jorden eller kompost. Detta är aktuellt i områden med jordar och
vattendrag som är känsliga för övergödning och i så kallade högskyddsområde till exempel
kring Östersjön.
Behållaren med växtmodulen är vanligtvis nedgrävt så att ¼ del ovanför grundnivå kan
formas som en kulle. På så sätt skapas förhållande för jämt självutflöde av renat vatten.
Kullen blir också en naturlig migrationsväg mellan land och vatten för olika organismer. Efter
en säsong förenas systemet med omgivande landskap och blir en permanent estetisk och
funktionell del av ett lokalt ekosystem. Systemet bidrar till utökat biologisk mångfald.
Systemet dimensioneras och laddas invändigt efter vilken typ av avlopp och hur stora volymer
som skall renas. Fler fastigheter eller enheter kan på detta sätt kopplas till ett och samma
system.
TreeWell kan drivas med alternativ energi, oberoende av elnät. Beräknat för 6 m3 avlopp per
dygn, är den årliga energiförbrukningen under 300 kWh. Systemet kräver minimalt underhåll
(byte av fosfor-behållare, rening av luftmembran) och är helt slamfri då slammet är en
proteinrik föda åt mikroorganismer i ett slutet kretslopp.
Fosfor-behållare (c:a 1 kg) består av naturligt material och fosforanrikad mikrobiell biomassa
då kan det kvantifieras och direkt återföras till jorden.
Systemet är i viloläge när inget avlopp doseras under långa perioder. Systemet behåller sin
funktion under minst 3 veckor vid strömavbrott eller om luftpumpen stannat.
Doseringspumpen och luftpumpen har 3 års garanti. Övrigt material och funktioner är med 20
års garanti.
Växtligheten ska aldrig skördas i ett TreeWell system som används för rening av
hushållsavlopp. Biomassan tjänar flera viktiga funktioner i systemet och är en viktig
näringskälla för diverse invertebrater och mikrober året runt.
Utgående renat vatten får bättre standardparametrar än myndigheternas krav för denna typ av
enskilda avloppsrening i Sverige.
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Vattnet som lämnar systemet har biologiskt kvalité motsvarande vattnet i naturliga
näringsfattiga sjöar. Garanterade kontinuerligt uppmätta resultat som medelvärde över året:
BOD7 < 3 mg/l
TSS (totalt suspenderat material) 2-10 mg/l
Totalt - N (kväve) - c:a 10 – 15 mg/l (huvudsakligen NO3)
Totalt – P (fosfor) < 0.5 mg/l.
Det renade vattnet kan återanvändas på många olika sätt eller återföras till jorden direkt
varvid spår av näringsämnena snabbt tas upp av växtligheten. Vattnet kan också återföras till
naturliga eller anlagda vattendrag t.ex. via en stenlagd vattentrappa (bilden nedan).
Övergödning av naturliga vattendrag hindras helt.

I det renade vattnet finns inga organiska rester kvar som kan bidra till tillväxten av
smittsamma mikroorganismer. Vid behov, då extra bakteriologisk säkerhet krävs, kan
systemet kompletteras med beprövad enkel desinfektion utan restprodukter som tar bort virus
och parasiter och garanterar dricksvatten kvalité.
Systemet är robust och helt luktfritt. Det klarar klimat- och väderleksförhållanden i hela
Sverige. Bullernivån (luft-pumpen) är mycket låg och ligger under 20 dB på en meters
avstånd.
Varje installerad system registreras med kod och kan visualiseras på PC eller på mobilen.
I de flesta fall behövs landskapsarbete för att förena och harmonisera anläggningen med
omgivningen. Detta ingår inte i vår standardoffert.
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GAMMELGARN ÄNGMANS 2:1
Ansökan om enskild avloppssanläggning.

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge ett tidsbegränsat tillstånd lämnas för
avloppsanläggning tillhörande GAMMELGARN ÄNGMANS 2:1. Anläggningen ska
utföras enligt inlämnade ansökningshandlingar om inte nedanstående villkor anger
annat. Tillståndet avser anläggningens inrättande och drift. Tillståndet gäller om
anläggningen påbörjas inom två år och gäller till och med 2020-11-07.
Följande villkor ska gälla:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Avloppsanläggningen med Treewell ska utföras och installeras enligt
tillverkarens anvisningar. Avloppsanläggningen ska anläggas så att den är tät
fram till markbädden. Alla delar av avloppet som inte är garanterat täta ska bytas.
Detta innefattar även ledning från hus till Treewell-moduler.
Avloppsanläggningen får ej läggas närmare än 50 meter från närmaste vattentäkt.
Markbädden ska ha en sammanlagd yta om minst 15 m².
Spridningsledningarna ska ligga minst 30 cm över marknivå.
Under spridningslagret ska ett minst 100 cm tjockt förstärkningslager av grusig
sand läggas.
Minsta avstånd mellan spridarledningar och utgående ledning ska vara 1 meter.
Markbädden ska ha erforderlig luftning.
Minsta avstånd mellan utloppsrör och högsta grundvattennivå och eller bergyta
ska vara 1 meter.
Markbädden ska placeras minst 3 meter ifrån befintlig markbädd.
Träd, buskar och annan växtlighet som kan bilda större rotsystem ska rensas
bort och kontinuerligt hållas efter på och, minst en meter runt om markbädden.
Treewell-systemet ska vara dimensionerad för WC + BDT-vatten för 1 hushåll.
Treewell-modulerna ska anläggas frostfritt så att funktionen kan garanteras även
under den kalla perioden.
Treewell-modulerna ska slamtömmas minst var 10 år eller med tätare intervaller
efter behov.
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14. Befintliga slamavskiljare ska slutömmas av Region Gotland och antingen tas bort
eller fyllas igen.
15. Treewell-moduler i plastmaterial ska förankras i berg eller i betongfundament,
eller förläggas i enlighet med tillverkarens läggningsbeskrivning.
16. Pumpbrunn och fördelningsbrunn i betong ska skyddas invändigt mot
korrosion.
17. Kemikalier, läkemedelsrester eller andra främmande föremål får inte slängas i
avloppet.
18. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas till eller på annat sätt belasta
avloppsanläggningen.
19. Avloppsanläggningen ska utföras så att möjlighet finns att kontrollera
anläggningens funktion genom provtagning före och efter rening. En
provtagningsbrunn ska installeras mellan Treewell-modulerna och
fördelningsbrunnen samt efter markbädden.
20. Regelbunden provtagning ska ske löpande, minst 4 gånger per år. Provtagning
ska ske med jämna mellanrum spritt över året. Provtagning ska ske före och
efter efterföljande rening. Provtagningsanalyserna ska ske vid ackrediterat
laboratorium.
21. Anläggningen får inte tas i bruk förrän den besiktigats av
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan om besiktning ska ske i god tid.
22. Utförandeintyg ska fyllas i och skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, senast
1 månad efter utförandet. Ny situationsplan ska bifogas utförandeintyget. Ange
ärendenummer enligt ovan.
23. Drift- och underhållsinstruktioner ska förvaras på fastigheten Gammelgarn
Ängmans 2:1. Kontroller, drifthändelser, slamtömning, provtagning/resultat,
besiktningar m.m. ska journalföras och kunna visas upp vid inspektion.
24. Serviceavtal skall tecknas med fackman gällande tillsyn av Treewell-modulerna.
Service ska ske årligen i samband med byte av fosforfilter.
25. Anläggningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att
avsedd funktion upprätthålls.

Information

Hur man överklagar framgår av särskild bilaga.
Bakgrund

Projektet ”Biologisk Vattenrening AquaBrava”, har inkommit med ansökningar om
tidsbegränsade tillstånd från fem olika fastigheter. Projektet avser att under ett år
utföra provtagningar på alternativa avloppsanläggningar med biologisk vattenrening.
Dessa avloppsanläggningar är inte CE-märkt enligt harmoniserad standard från
Boverket.
Ansökan avser ändring av befintlig avloppsanläggning för rening av WC och BDTvatten från 1 hushåll. Anläggningen kommer att omfatta två stycken Treewellmoduler med tillhörande fosforfilter, med efterföljande rening i en mindre
markbädd. Anläggningen kommer att förses med två stycken provtagningsbrunnar,
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en efter den andra Treewell-modulen och en efter markbädden. Markbäddens utlopp
kommer gå till ett dike som mynnar ut i en våtmark cirka 1 km nedströms.
Nedströms våtmarken finns en badvik. Nuvarande anläggning består av
slamavskiljare med efterföljande rening i äldre markbädd med utlopp i dike.
Lagrum

Beslutet har fattats med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 - 7 §§, 9 kap. 7 §, samt 16 kap. 2 §
miljöbalken, och med hänvisning till 13 § och 18 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd
om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17), samt
föreskrifter om avfallshantering och lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön.
Lagrum

Lägg till aktuella lagrum.
Bedömning

Fastigheten är belägen inom område där normal skyddsnivå gäller. Inom sådant
område gäller funktionskrav som innebär minst 70 % reduktion av fosfor, minst 90
% reduktion av organiska ämnen (BOD7), samt att ett fullgott smittskydd uppnås.
Ansökan gäller en ny typ av avloppslösning som består av två Treewell-moduler med
efterföljande rening i mindre markbädd med utsläpp i dike. Diket mynnar ut i en
våtmark som mynnar ut i Ängmansviken. Treewell är ett biologiskt system som
bygger på rötprocesser i olika steg. Anläggningen består av två separata moduler. I
den första modulen sker sedimentering av oorganiskt material samt slamnedbrytning
under syrefria förhållanden med hjälp av tillsatta mikrober. Modulen innehåller även
en biobädd med tillsatta bakterier och biofilmsbärare som verkar för att reducera
halten av nitrater i avloppsvattnet. Från modul 1 rinner avloppsvattnet över till
modul 2. Modul 2 innehåller ett fosforfilter som byts en gång per år. Filtermassan är
biologisk nedbrytbar och kan direkt återföras till jorden. I modulen planteras även
växter som tillsammans med ympade mikroorganismer bryter ner organiskt material
under syrerika förhållanden. Växterna i Treewell-systemet skördas aldrig. Treewellsystemet är ett biologiskt system och är av den anledningen inte CE-märkt enligt
harmoniserad standard från Boverket.
Utgående vatten från modulerna ska enligt tillverkare ha en kvalité som motsvarar
vattnet i naturligt näringsfattiga sjöar. Då recipienten bedöms som relativt känslig
görs bedömningen att ett reningssteg behövs efter Treewell-modulerna för att
säkerställa att inget utsläpp till recipienten sker som kan påverka miljö och hälsa. Det
saknas skyddande lager i diket vilket medför att det utgående vattnet stora delar av
året kan antas infiltrera i diket och vidare ner i berggrunden och grundvattnet. På
grund av Gotlands känsliga grundvattensituation behövs den extra säkerheten i form
av efterföljande rening i en mindre markbädd.
Anläggningen kommer att utformas som en testanläggning där fastighetsägaren
under tre år, som längst till och med 2020-11-07, får tillfälle att undersöka om den
här typen av anläggning uppfyller dagens krav på rening. Under testperioden ska
anläggningen noga övervakas och provtas för att kunna säkerställa att inget utsläpp
till recipienten sker som överstiger de kravnivåer som ställs för normal skyddsnivå.
Service på avloppsanläggningen kommer att ske minst en gång per år under
projekttidens gång av fackman, för att säkerhetsställa att funktionen hos
avloppsanläggningen efterlevs. Vid eventuella driftstörningar ska
Samhällsbyggnadsförvaltningen omedelbart meddelas. En utvärdering av oberoende
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sakkunnig ska utföras i slutet av projekttiden. En ny ansökan ska sedan skickas in till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för bedömning om ett icke tidsbegränsat tillstånd
för anläggningen kan utfärdas.
Provgropsbesiktning på fastigheten gjordes 2012-03-02, visade infiltrerbara jordarter,
mestadels sand. Gropen var 1,2 meter djup och grundvattenytan uppmättes till 0,7
meter under marknivå. Förutsättningarna för infiltration bedöms som godtagbara
men för att säkra att skyddsavstånd till högsta grundvattennivå uppnås ska
markbädden lyftas upp. En markbädd ska anläggas för att avloppsvattnet ska kunna
provtas före och efter rening. Ett skyddsavstånd till befintlig markbädd ska hållas för
att uppnå och säkra fullgod rening, då marken under befintlig avloppsanläggning
anses vara mättad. För att förhindra rotinträngning som kan komma att förstöra
markbäddens funktion, ska träd och andra växter med större rötter rensas bort från
infiltrationsområdet och kontinuerligt hållas efter. För att säkerställa att fullgod
rening sker samt att hela bäddens yta används för infiltrering av avloppsvatten ska
pumpning av avloppsvattnet ske. Anläggningen kommer ligga ovan mark och kräver
då pumpbrunn.
Fastigheten ligger inom ett A3-område, där gemensamma avloppslösningar
förespråkas. Möjligheten till gemensam anläggning är inte möjlig, då grannar till
fastigheten redan har godkända avloppslösningar. Markbädden kommer att placeras i
ett värdefullt kulturlandskap. Avloppsanläggningens placering bedöms inte störa
varken landskapsbilden eller det allmänna friluftslivet. Därför godkänns den
planerade markbäddens läge.
Övriga villkor är av generell natur och motiveras därför inte närmare i detta beslut.
Föreslagen lösning bedöms, tillsammans med villkoren i detta beslut, som godtagbar
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och förenlig med miljöbalkens hänsynsregler.

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Funktionsbeskrivning Treewell

2017-10-09
2017-10-11
2017-10-02

Avgift

Handläggningen av ärendet kommer att debiteras enligt taxa fastställd av
regionfullmäktige med 8100 kronor. Fakturering sker i separat utskick.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Florén
Miljöskyddsinspektör

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilagor:

Tjänsteskrivelse
MHN 2015/2612

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Tjänsteskrivelse
Ansökan
Kompletteringar funktionsbeskrivningar Treewell

Beslut ska delges:
Ola Klöfvermark & Agneta Bendelin
Gammelgarn Engmans 523
62367 Katthammarsvik

Ola Klöfvermark
0498-523 35 ; mob. 070 570 50 34
Gammelgarn Engmans 523

Gammelgarn 2017 08 09

Fastighet Ängmans 2:1
2017 -08-10
Nuvarande va. reningssystem är 3-kammarbrunn med markinfiltration i markplan
REGION GOTLAND
Vi söker projektmedel vid Leader för ett Trewell system, enligt bilagor.
Blir inte fallet så, får jag återkomma med annan lösning.
Jag är inte intresserad av en upphöjd bädd med elpump utan funderar på ett system med
dammar i följd med växtlighet efter en markinfiltration i markplan med bibehållen 3
kammarbrunn.
Men det finns andra spännande system och i grunden vill jag/vi komma bort från dessa
miljömässigt värdelösa slamtranspoirter med åtföljande deponiproblem.
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PRODUKT BESKRIVNING
TreeWell – ett helt biologiskt system för rening och återanvändning av avloppsvatten.
Processer i systemet bygger på mikrobiell biofilm utveckling och samverkan mellan
mikrober, växter och mikrodjur i ett slutet näringsväv. Det innebär att inga restprodukter
(inget slam) bildas i systemet och näringsämnen från avloppet återförs till jorden kontinuerligt
på naturliga vägar utan tillsatser. Anläggningen är estetiskt tilltalande och kräver minimalt
underhåll.
TreeWell är en 5:e generations system som har utvecklats kontinuerligt i Polen, Frankrike,
USA och Sverige sedan 1995 i takt med allt mer skärpta miljökrav och intresse för hållbar
hantering av avlopp och återanvändning av vatten.
Processer och funktion av systemet bygger på mångåriga erfarenheter från tvärvetenskapliga
miljöprojekt i olika delar av världen. Det är harmonisering av flöde, temperatur (termostat
effekten), turbulens och flotation av partiklar som tillsammans med växter och mikrober
garanterar systemets prestanda. Driftsättningen av systemet kräver initial tillförsel av
mikroorganismer i särskilda sammansättningar som är unika för den syrefattiga och för den
syrerika modulen. Kunskaper om optimering av systemet garanterar att helheten fungerar året
runt oberoende av skiftande avloppsflöde.

En komplett utrustning för hushållsavlopp består av två robusta cylindriska behållare med
vardera lika mått (höjd 220 cm x toppdiameter 200 cm, bottendiameter 220 cm, total vikt för
leveransen är ungefär 450 kg). Behållarna tillverkas i Sverige av ett lätt kompositmaterial med
unika termiska egenskaper. Materialet är godkänt för hantering av dricksvatten och livsmedel.
Boverket saknar idag harmoniserad standard för CE-märkning av biologiska system, liknande
TreeWell. Systemet kan således inte direkt märkas mot byggproduktförordningen
TreeWell har två äldre modeller med lagliga namn ekopan och phytosystem. Det senaste i
form av prototyper finns installerade i bl.a. Alnarp och Ilstorp utanför Brösarp, Österlen.
Prototypen i Alnarp var det enda installationen av den typen i Sverige som år 2008 utvärderats
av Lunds universitet samt Institutionen för jordbruk och miljöteknik JTI under perioden 20102011.
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Systemet är dimensionerat och optimerat för flöde från 1 till 12 m3/dygn, exakt
dimensionering för enskilda system bestäms under projekteringsfasen.
Behållaren I. Dynamisk förbehandlingsmodul består av tre enheter med följande funktioner:
•
•
•

•

Sedimentering av inert oorganiskt material, partikel separation och flotation av
organiskt och lättare oorganiskt material.
Initial mikrobiell nedbrytning av organiska föreningar under syrefattiga förhållanden.
Effektiv kvävereducering i en biobädd med ympade bakterier och biofilmbärare under
syrefattiga förhållanden samt återcirkulation av en del av det renade vattnet för att
reducera halten av nitrater (NO3).
Dosering av förbehandlat avloppsvatten till behållaren II.

Behållaren I placeras vanligtvis under markytan för att skapa självrinnande inflöde av avlopp.
Vid längre avstånd från avloppskällan kan hävertsystem tillämpas istället för pumpar eller s.k.
lågtryck avlopp kombinerat med en skärande pump.
I förbehandlingsmodulen sker sedimentering av inert oorganiskt material som sand och
insamling av material som plast, gummi och metall. De tillsatta mikroorganismerna och
dynamiskt vätskeflöde gör att enbart det oorganiska och svårt nedbrytbara materialet behöver
tömmas var 20:e år beräknad på avloppsflöde 6 m3/dygn.
Från behållare I doseras avloppsvattnet med hjälp av doseringspump till behållaren II, Växtmikrobiell modul som består av följande enheter:
•

•
•
•

Sektion för slutbehandling av renat vatten med inbyggd mikrobiell reduktion av
fosfor. Som option finns möjligheten att ta vara på fosforrik biomassa genom en intern
återvinningsprocess för fosfater (PO4) i det renade vattnet (patent ansökt).
Integrerad biologisk bädd med funktionella växter och ympade mikroorganismer.
Samverkan och näringsomsättning mellan bakterier, protozoer, insekter och växter.
Komplex nätstruktur med egenskaper som utökar flotation av partiklar, skapar önskad
vertikal stratifiering av syrehalten och vatten flöde.
Mammutpumpen som skapar designat hydrauliskt flöde, turbulens, partikel flotation
och optimerat syresättning.
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Biobädden består av ett komplext fyllnadsmaterial med exakt dimensionerad nätstruktur.
Biobädden kompletteras med utvalda funktionella växter, vars rötter skapar många hektar av
bioaktiv yta för mikrobiell biofilm, protozoer och invertebrater som kontinuerligt konsumerar
organiska partiklar och mikroorganismer. Enzymatiska nedbrytningsprocesser sker i naturligt
växlande syrerika miljöer och syrefattiga mikrozoner.
Slutbehandling av renat vatten kan kompletteras med en intern process som bygger på en
mikrobiell påväxt med förmåga att anrika fosfor ur det redan renade vattnet även vid låga
temperaturer. Behållaren med fosforrik biomassa byts ut en gång om året. Den värdefulla
biomassan kan återföras till jorden eller kompost. Detta är aktuellt i områden med jordar och
vattendrag som är känsliga för övergödning och i så kallade högskyddsområde till exempel
kring Östersjön.
Behållaren med växtmodulen är vanligtvis nedgrävt så att ¼ del ovanför grundnivå kan
formas som en kulle. På så sätt skapas förhållande för jämt självutflöde av renat vatten.
Kullen blir också en naturlig migrationsväg mellan land och vatten för olika organismer. Efter
en säsong förenas systemet med omgivande landskap och blir en permanent estetisk och
funktionell del av ett lokalt ekosystem. Systemet bidrar till utökat biologisk mångfald.
Systemet dimensioneras och laddas invändigt efter vilken typ av avlopp och hur stora volymer
som skall renas. Fler fastigheter eller enheter kan på detta sätt kopplas till ett och samma
system.
TreeWell kan drivas med alternativ energi, oberoende av elnät. Beräknat för 6 m3 avlopp per
dygn, är den årliga energiförbrukningen under 300 kWh. Systemet kräver minimalt underhåll
(byte av fosfor-behållare, rening av luftmembran) och är helt slamfri då slammet är en
proteinrik föda åt mikroorganismer i ett slutet kretslopp.
Fosfor-behållare (c:a 1 kg) består av naturligt material och fosforanrikad mikrobiell biomassa
då kan det kvantifieras och direkt återföras till jorden.
Systemet är i viloläge när inget avlopp doseras under långa perioder. Systemet behåller sin
funktion under minst 3 veckor vid strömavbrott eller om luftpumpen stannat.
Doseringspumpen och luftpumpen har 3 års garanti. Övrigt material och funktioner är med 20
års garanti.
Växtligheten ska aldrig skördas i ett TreeWell system som används för rening av
hushållsavlopp. Biomassan tjänar flera viktiga funktioner i systemet och är en viktig
näringskälla för diverse invertebrater och mikrober året runt.
Utgående renat vatten får bättre standardparametrar än myndigheternas krav för denna typ av
enskilda avloppsrening i Sverige.
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Vattnet som lämnar systemet har biologiskt kvalité motsvarande vattnet i naturliga
näringsfattiga sjöar. Garanterade kontinuerligt uppmätta resultat som medelvärde över året:
BOD7 < 3 mg/l
TSS (totalt suspenderat material) 2-10 mg/l
Totalt - N (kväve) - c:a 10 – 15 mg/l (huvudsakligen NO3)
Totalt – P (fosfor) < 0.5 mg/l.
Det renade vattnet kan återanvändas på många olika sätt eller återföras till jorden direkt
varvid spår av näringsämnena snabbt tas upp av växtligheten. Vattnet kan också återföras till
naturliga eller anlagda vattendrag t.ex. via en stenlagd vattentrappa (bilden nedan).
Övergödning av naturliga vattendrag hindras helt.

I det renade vattnet finns inga organiska rester kvar som kan bidra till tillväxten av
smittsamma mikroorganismer. Vid behov, då extra bakteriologisk säkerhet krävs, kan
systemet kompletteras med beprövad enkel desinfektion utan restprodukter som tar bort virus
och parasiter och garanterar dricksvatten kvalité.
Systemet är robust och helt luktfritt. Det klarar klimat- och väderleksförhållanden i hela
Sverige. Bullernivån (luft-pumpen) är mycket låg och ligger under 20 dB på en meters
avstånd.
Varje installerad system registreras med kod och kan visualiseras på PC eller på mobilen.
I de flesta fall behövs landskapsarbete för att förena och harmonisera anläggningen med
omgivningen. Detta ingår inte i vår standardoffert.

2015-09-01
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Lisa Tunegård
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum för miljö- och hälsoskyddsnämnden
2018

Förslag till beslut

Sammanträdesplan 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställs enligt förslag.

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2018


6 februari



20 mars



17 april



19 juni



18 september



6 november



18 december

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
2017-10-18
Sammanträdesplan för
MHN och BN
2017-10-11
Sammanträdesplan MHN 2017-10-11

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803
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E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lisa Tunegård
Nämndsekreterare
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Registrator-rs@gotland.se

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/4516

Förslag Sammanträdesdagar 2017 - MHN
Januari

Februari

1

1

2
3

RS

Mars

April

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

7

7

7

8

8

9

MHN Beredning 9

MHN

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6

6

7

7

8

8

9

6

MHN AU

Oktober

November

December

1

1

1

2

MHN Beredning 2

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

MHN AU

MHN AU

MHN AU

MHN

6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

MHN

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

Delår 1

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

MHN Beredning 20

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

MHN Beredning 22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

MHN Beredning 26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

28

28

MHN Beredning 28

28

28

28 MHN Beredning 28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

23

MHN AU

MHN

31

MHN

31

MHN

31

MHN AU

MHN AU

30
31

MHN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/4686

Martin Ekepil Ringelid

24 oktober 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Internbudget 2018
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner internbudgeten för 2018.

Bakgrund

Enligt reglerna för ekonomisk styrning och kontroll ska anslagsbindningen kopplas
till nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd. Regionfullmäktige fastställer
årsbudgeten vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska sedan göra
en detaljfördelning av anvisade medel och upprättar en internbudget årligen.
Detaljfördelningen innebär att budgeten bryts ned på ekonomiskt ansvariga.
Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ekonomiska nettoram är 10 899 tkr för 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen i
nedanstående tabeller. Internbudgetens ramfördelning redovisas per ansvar.
Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden
Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden, ZZ1510

Budget 2018
intäkter tkr

Budget 2018
kostnader tkr

Netto 2018 tkr
(ram)

10 899

865

‐10 034

Enhet Miljö‐ och hälsoskydd, ZZ1561

1 713

1 713

0

Miljöskydd, ZZ1566

3 120

4 653

1533

Hälsoskydd, ZZ1567

1 343

2 209

866

Vatten, ZZ1568

5 430

8 331

2 901

Lantbruk, ZZ1569

1 370

2 339

969

Livsmedel, ZZ1570

3 650

5 082

1 432

Tillstånd för alkohol och tobak, ZZ1571

2 813

2813

0

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, ZZ1573

219

219

0

Förebyggande räddningstjänst, ZZ6650

900

3 233

2 333

31 457

31 457

0

Totalt

(figur 1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/4686

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från prognosen
för året med justering för kända förändringar och verksamhetsmål inför 2018.
I nedanstående tabell redovisas ramfördelningen 2017, prognos 2017, föreslagen ny
ram 2018,förändringen i ram mellan 2017 och 2018 samt självfinansieringsgraden.

Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden
Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden, ZZZ1510

Ram
Prognos
2017, tkr 2017, tkr

965

Livsmiljö ,ZZ 1560
Enhet Miljö‐ och hälsoskydd, ZZZ1561

822

Ny ram
2018, tkr

Förändring jmf
med 2017 års
ram, tkr

865

‐100
0

‐250

Självfinansieringsgrad,
(nämnden
undantagen)

0

‐6

‐123

0

Miljöskydd, ZZ1566

1585

1438

1533

‐52

67%

Hälsoskydd, ZZ1567

1084

724

866

‐218

61%

Vatten, ZZ1568

2697

2856

2901

204

65%

Lantbruk, ZZ1569

783

712

969

186

59%

Livsmedel, ZZ1570

1857

2738

1432

‐425

72%

0

‐267

0

0

100%

Tillstånd för alkohol och tobak, ZZZ1571
Enhet livsmedel & alkoholtillstånd, ZZ1573

0

‐132

0

0

Förebyggande räddningstjänst, ZZ6650

2 100

2114

2 333

233

Totalt

11 065

10 652

10 899

28%
67%

(figur 2)
Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgeterade kostnader på 865 tkr består i kostnader
för arbetskraft, förbrukningsmaterial, telefon/data abonnemang, resor, kurser och
servicetjänster för administration.
Personalstyrkan inom respektive verksamhetsområde är styrd utifrån tillsynsplanerna
som ska möta upp emot verksamhetsplan. Personalkostnaden är den enskilt största
kostnaden. Utifrån enheternas olika förutsättningar när det gäller
självfinansieringsgrad, har en ramfördelning gjorts för att täcka upp nettokostnaderna.
Under 2018 ligger en satsning på bristyrken inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, det
handlar om 400 tkr och skall fördelas emellan yrkeskategorierna brandingenjörer och
miljöskyddsinspektörer. Denna pott är inte med i ram fördelningen inför 2018 utan
ska under våren 2018 fördelas utifrån vad som förhandlas fram.
Team vatten har fått en utökad ram för att på så sätt möta upp de arbetsuppgifter som
teamet inte kan debitera för. Man ser en ökning av remisser samt framtagande av
rapporter och program.
Enhet livsmedel och enhet tillstånd för alkohol och tobak har budgeterat lägre
overheadkostnaderna inför 2018, då man har minskat ett chefsled och har idag en
delad chefstjänst med enhet förvaltningsstöd.
Förebyggande räddningstjänst har en utökad ram för att möta upp de ökade
kostnaderna man fått i och med en mer korrekt fördelning av overheadkostnader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Beslut ska delges:
Regionfullmäktige

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/4686

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/2192

Mattias Edsbagge

27 oktober 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Åtgärdsprogram för PM10

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen.

Bedömning

Av miljö och hälsoskyddsnämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för
arbetet med miljökvalitetnormer för luft.
Vid mätningar som miljö och hälsoskyddsnämnden genomfört har det framkommit
att miljökvalitetsnorm med avseende på partiklar (pm10) kommer att överskridas.
Som en följd av antalet överskridanden är Region Gotland skyldig att ta fram ett
åtgärdsprogram för miljökvalitetnorm för luft. Syftet med åtgärdsprogrammet är att
identifiera källor och föreslå åtgärder som gör att miljökvalitetsnorm för luft inte
överskrids.
Region Gotland har haft en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från
regionstyrelseförvaltning, teknikförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen som
har arbetat med frågan. Förarbetet har omfattat provtagning, analyser av prover samt
mindre omfattande åtgärder inom väghållningsområdet. Av det som hittills
framkommit har bedömningen gjorts att det fodras specialkompetens för att ta fram
de mest effektiva förslag så att luftkvalitetsnorm gällande pm10 ska uppnås.
Sedan juni 2017 arbetar SWECO på uppdrag av miljö och hälsoskyddsnämnden med
att ta fram ett åtgärdsprogram med avseende på partiklar (pm10). Av bifogad tidsplan
framgår hur arbetet kommer att genomföras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Enhetschef

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

