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Haninge kommun
• Skärgårdskommunkommun, 88 000 invånare

• Fastigheter med enskilda avlopp 8000, 4500 enskilt  främst 
Skärgården 

• Måttlig ekologiskstatus i Östersjön/uppnå god ekologisk status

• Brist på grundvatten/saltrisk

• Tunn jordmån

VA-rådgivning för enskilda och gemensamma anläggningar i Haninge och Nynäshamns 
kommuner

Man behöver odla minst 180 kg morötter på sin tomt för att inte bidra till 
övergödning vid eget omhändertagande av avloppsslam.

Källa: Baltic Sea2020-Rädda din vik.



Källseparerande avloppsanläggning

Sluten tank med extremt snålspolande toalett (<1L/spolning) 
kombinerat med BDT-anläggning
• Mycket bra  miljö- o hälsoskydd

• Robust teknik

• Vattensnål

• Låga driftkostnader

• Kretslopp av både kväve och fosfor

VA-rådgivning för enskilda och gemensamma anläggningar i Haninge och Nynäshamns 
kommuner



Uppstartprojekt, kretslopp HAV2015

• Politiken anmälde intresse

Material, slutna tankar

• Flera anläggningar a 1000 m3

Lantbrukare

• 2 intresserade  

Process”Avdödning”

• Två metoder våtkompost/Ureahygienisering



Ureahygienisering/Ammoniakbehandling

• Billigare, enklare, metod 

• Gammal kunskap -ny tillämpning

• Tillsätter > 0,5 % Urea

• Påskyndar avdödningsprocessen för smittämnen

• Tillsats höjer gödselvärdet

VA-rådgivning för enskilda och gemensamma anläggningar i Haninge och Nynäshamns kommuner



Projektbeskrivning” Avlopp i hållbart kretslopp”

Ansökan till Länstyrelsen för bidrag av hälften av kostnaderna

• LOVA-ansökan 2016, Länsstyrelsen , 4 mkr

• LOVA-tillägs ansökan 2018, Länsstyrelsen 2,5 mkr

Totalt 6,5 mkr

• Steg 1 : Pilotanläggning, ansvar och planering.

– Samverkansformer och ansvarsgränser

– Byggnation av pilotanläggning 

– pilotförsök

– Framtagning av process 

– Planera för anläggning i full skala.

• Steg 2 : Fullskaleanläggning

- En ny anläggning,1000 m3 Solberga, Haninge

- En befintlig anläggning, 600 m3, Nibblegård, Nynäshamn



Ansvarsförhållanden ”Enskilt avlopp”

VA-rådgivning för enskilt avlopp i  Haninge-, Nynäshamn- och Tyresökommun

Kommunen ;

• Avfall från enskilt avlopp ”Hushållsavfall ”Kommunen ansvarig

• SBN/ avlopp, vatten och avfall

Kommunen ansvarig hållbart

Fastighetsägare ägare            Kommunen /               Kommunen Kommunen certifiering

Smohf tillsynsansvarig  SRV transportansvarig Lantbrukare drift                    Lantbrukare spridning

Smohf tillsynsansvarig
L



Pilotanläggning

Två lagringstankar a 50 m3/st
Två containrar a 40 m3/st



Pilotkörning
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• Delvis stängd container
• Kvarn två gånger innan 1,8 % urea 
• omrörning under processtiden. 
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Pilotkörning

Tungmetaller Pilotkörning 
(mg/kg P)

Fors 
(mg/kg P)

Nötgödsel 
( mg/kg P)

Svingödsel  
(mg/kg P)

Bly 110 200 90 810

Kadmium 10 20 10 15

Koppar 4 460 6000 2900 14 400

Krom 140 450 230 350

Nickel 320 720 320 250

Zink 40 000* 18 000 18 000 55 000

SpCR178
År 2022 och framåt max 17 mg Cd/kg P



Pilotkörningar

3 körningar; 1% Urea i samtliga
Försök A, 2 ggr över skärande pump vidare till slutet lager utan omrörning.
Försök B, omrörning under lagring i container. 
Försök C, 1 ggr skärande pump samt lagring i container med omrörning



Anläggningens funktion

Urea
syra 



Solberga
En ny anläggning,1000 m3 Solberga, Haninge
Byggnation; 4,8 miljoner (dränering, el, vändplan, inhägnat, boom,  belysning, 
omrörare)
Sprids på intilliggande åkermark.



Solberga

2 batcher /år ; 
• 1 % Urea spridning höst
• 1,8 % Urea spridning vår

Fyllning; 3 månader,
Hygienisering; 2 månader 
Spridning ;1 månad

• Driftstart januari 2020



Vad har vi gjort?

• Steg 1: Pilotanläggning, ansvar och planering.

 samverkansformer och ansvarsgränser. 

 En pilotanläggning på 100 kubikmeter har byggts 

 Pilotförsök

 Framtagning av process 

 Planera för anläggning i full skala

• Steg 2 : Fullskaleanläggningar

 En befintlig anläggning, 600 m3, Nibblegård, Nynäshamn

 En ny anläggning,1000 m3 Solberga, Haninge

 Total  7,7 mkr (Ansökan 6,5 miljoner)



Källseparerande/kretsloppsanpassad  
avloppsanläggning

• Kretslopp, Styra teknikval

• Vid ansökan om wc; Första hands valet för fastighetsägare är en 
extremt snålspolandetoalett  (<1L/ spolning) till sluten tank 
kombinerat med en BDT-anläggning.

• 3-4 högre kapacitet



Sluten tank med extremt snålspolande 
toalett (<1L/spolning)

Vakuumtoaletter/ Kvarntoalett
• Vattenförbrukning 0,5-0,6 l/spolning
• Kräver inte fall till den slutna tanken

Urinsorterande WC-toalett
• Lilla hålet urin , stora latrin 
• Medel vattenförbrukning  ca 1 l/spolning
• Kräver bra fall till den slutna tanken



Torrtoaletter

• Tömning via kommunal slambil

• Främst urin



Hur har vi tänkt att anläggningen ska fungera i 
framtiden

fosforsyra

Urea 



Vinster med projektet

• Möter 13 av FN:s 17 globala mål

2018-03-21


