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1. Inledning
Det finns uppskattningsvis cirka 8400 fastigheter i Raseborgs glesbygd som ligger utanför avloppsnätverket.
På dessa fastigheter är det på ägarens ansvar att behandlingen av avloppsvattnet sker på ett korrekt sätt.
Miljöskyddslagen (527/2014 och dess ändring 19/2017) samt stadsrådets förordning (157/2017) reglerar
behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. Utöver det kan kommunerna ha egna bestämmelser angående
behandlingen av avloppsvattnet, ex. i planer, byggnadsbestämmelser och miljöskyddsbestämmelser. Det är
viktigt att behandla avloppsvattnet korrekt på områden som är speciellt känsliga för förorening, som strandoch grundvattenområden (bild 1).

Bild 1. Raseborgs grundvattenområden.

Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävade i samarbete med kommunerna att främja
behandlingen av avloppsvatten på glesbygden. I projektet deltog områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå,
Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansierades projektet av
Nylands NTM-central och projektet anslöts till miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. I västra
Nyland har samarbete kring glesbygdens avloppsvatten gjorts sedan 2004. Den nuvarande
avloppsvattenstrategin för glesbygden i kommunerna gäller för åren 2014–2021.
I rådgivningsprojektet har fastighetsvisa rådgivnings- och karteringsbesök gjorts med den sk.
”sotarmodellen”. Ett brev skickas till invånarna där det föreslås en tid för ett avgiftsfritt fastighetsbesök. I
brevet finns även information om rådgivningsverksamheten och lagstiftningen. Brevet skickas till alla
invånare och stugägare på området vars adressuppgifter har fåtts från kommunen. Fastighetsbesöket är
frivilligt och invånaren har möjlighet att föreslå en tidpunkt som passar hen bättre. 70–80 % av
rådgivningsområdets fastigheter brukar nås med sotarmodellen.
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Under åren 2009–2019 har avloppsrådgivning på glesbygden i Raseborg förverkligats med fastighetsvisa
karterings- och rådgivningsbesök. Under denna tid har besök erbjudits till 1656 fastigheter och det har
förverkligats på 1016 fastigheter. På invånares begäran har enskilda besök utanför områden även
förverkligats. Totalförverkligande av besöken var 61 %. De enskilda rådgivningsområden som har valts med
kommunen är 23 stycken. I Raseborg har rådgivningsområden varit strand- och grundvattenområden och
tätt bebodda glesbygdsområden.
Det bör beaktas att uppgifterna om fastigheterna är från den tiden då fastighetsbesöket utfördes. För en del
objekt kan situationen ha ändrats efter besöket och detta syns inte i rapporteringen. Karteringsuppgifterna
för varje objekt har dokumenterats utgående från uppgifterna av invånaren och det finns en del uppgifter
kan vara bristfälliga. Därav skiljer sig de presenterade antalen från antalet karterade objekt.

2.Rådgivningsområden och situationen med behandlingen av avloppsvatten
Karterings- och rådgivningsbesök har gjorts på 23 områden i Raseborg (tabell 1). I bild 2 presenteras var
rådgivningsområden är belägna och i bild 3 presenteras förnyelsebehovet för objekten där det uppstår
avloppsvatten och som är belägna på dessa områden. Totalt 1028 stycken fastighetsbesök har gjorts i
Raseborg varav majoriteten på rådgivningsområden och endast några enstaka besök har utförts på begär
utanför områden. På dessa fastigheter karterades situationen för behandlingen av avloppsvattnet på 1193
objekt där avloppsvatten uppstår. 60 % av objekten var i fritidsanvändning och 40 % var fastbosättning.
Tabell 1. Rådgivningsområden i Raseborg 2009–2019.
År

Område

2009
2009
2009
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2015/2016/2017
2016
2016
2016
2016
2017
2017/2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019

Grundsjö
Långstrand-Vimonböle-Öby
Sjösäng
Bredvik
Lillgård
Grabbskog
Kullasjö
Kvarnträsk, Karis
Kvigos
Raseborgs å
Gennarbyviken
Högbensjön
Tenala grundvattenområd
Brödtorp
Norrby
Antskog
Rågö
Tenala
Backgränd
Fredrikstad
Basarängen
Leksvall
Gamla Dalvägen
Totalt

Antalet fastigheter
på området, cirka
27
84
27
136
205
83
57
29
138
278
134
34
24
13
88
60
107
9
18
46
28
27
4
1656

Fastighetsbesök
, st.
13
18
8
106
7
68
44
26
91
203
113
18
22
10
51
43
78
5
14
32
23
20
3
1016

Förverkligan
de, %
48
21
30
78
3
82
77
90
66
73
84
53
92
77
60
72
73
56
78
70
82
74
75
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Bild 2. Rådgivningsområden i Raseborg.

Bild 3. Förnyelsebehovet för avloppssystemet på rådgivningsområden i Raseborg.
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3. Uppfyllande av kraven
I 321 st (27 % av objekten) av de genomgångna objekten i Raseborg uppstod endast små mängder
avloppsvatten. Alla objekt förutom nio var i fritidsanvändning. I de ovan nämnda objekten gäller ett av
avloppsförordningen utfärdat krav om en sk. utredning. På 862 objekt (ca 73 % av objekten) uppstår större
mängder avloppsvatten. För dessa objekt gäller ett av miljöskyddslagen utfärdat reningskrav av
avloppsvatten samt krav på en utredning. I 7,6 % av de fastbosatta karterade objekten gällde
åldersundantaget.
Förnyelsebehovet av avloppsvattensystemen i förhållande till kraven i avloppsvattenförordningen
undersöktes på de fastigheter där det uppstod mer än små mängder avloppsvatten. Bedömningen gjordes
med ögonmått utgående från typ av system, dess ålder, skick och användningsändamål, dvs. inga prov togs
(Peuraniemi och Örnmark 2001). Enligt bedömningen var 15 % (173 st.) av systemen redan i skick, medan 39
% (460 st.) av systemen inte uppfyllde lagstiftningens reningskrav och systemet var därav i akut
förnyelsebehov. På 19 % av objekten (229 st.) blev slutsatsen den att avloppssystemet är i behov av
förbättringar och/eller uppföljning, men de möjliga förnyelseåtgärderna är inte akuta (bild 4).

Systemet bör förnyas
27 %
39 %

Systemet kräver
förbättringsåtgärder /
uppföljning
Systemet i skick

15 %

Små mängder vatten
19 %

Bild 4. Förnyelsebehovet av avloppssystemen för alla genomgångna objekt, n = 1183.

I nästan hälften av fritidsbosättningarna uppstod endast små mängder avloppsvatten (bild 5). I 22 % av
objekten uppfyllde avloppssystemet inte lagstiftningens reningskrav och 21 % kräver små förbättringar
och/eller uppföljning. Endast 13 % av systemen var i skick. I cirka 40 % av de fritidsbosättningar där det
uppstod mer än små mängder vatten uppfyllde avloppsystemet inte lagstiftningens reningskrav.
På nio fastbosatta objekt uppstod endast små mängder avloppsvatten. På de andra fastbosatta objekten
fanns det mer vattenutrustning i bruk. Två tredjedelar (65 %) av fastbosatta objektens avloppssystem
uppfyllde inte lagstiftningens reningskrav (bild 5). 17 % av systemen krävde små förbättringar och/eller
uppföljning. 17 % av systemen var i skick.
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Systemet bör förnyas
Systemet kräver
förbättringsåtgärder /
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Systemet i skick

44 %
17 %

21 %

65 %

Små mängder vatten
13 %
Fastbosättning, n = 472

Fritidsbosättning, n = 706

Bild 5. Avloppssystemens förnyelsebehov på fritids- och fastbosatta fastigheter.

I sin helhet har förnyelsebehovet på rådgivningsområden i Raseborg varierat väldigt mycket (bild 6).
Variationen beror på områdets storlek och hur fastigheterna delar sig mellan fast- och fritidsbosättning.
Variationen är störst mellan objekt som är i behov av förnyelse och de som består av små mängder vatten.
Speciellt vid sjöar som domineras av stugor (ex. Kullasjön och Högbensjön) består de flesta objekt av endast
små mängder avloppsvatten. På dessa områden har förnyelsebehovet därav varit litet. Andelen objekt som
är i behov av förnyelse är störst på områden där det finns mestadels fastbosättning, som Basarängen och
Fredrikstad.
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Bild 6. Variationen i avloppsystemens förnyelsebehov på rådgivningsområden.

Små mängder vatten

Sammanfattning av
Raseborgs karterings- och
rådgivningsbesök

4. Avloppssystemen i användning och deras åldersfördelningen
En stor variation av olika avloppsvattensystem påträffades under genomgångna objekt i Raseborg (bild 7). På
objekt där det uppstod större mängder avloppsvatten kunde dock urskiljas tre vanligaste avloppssystem. De
vanligaste systemen är slamavskiljare som har utlopp i dike eller jordmånen (33 %, 284 st.), sluten tank för
allt avloppsvatten (11 %, 96 st.) samt enkel markbehandling för grått vatten (14 %, 124 st.).

Slambrunn för svart- och gråvatten

12 %

Slambrunn för gråvatten
Sluten tank + infiltration

33 %

14 %

Sluten tank + slambrunn
Sluten tank + markbädd
Sluten tank för allt avloppsvatten

4%

Sluten tank + enkel markbehandling

3%
4%
11 %

7%
4%

Minireningsverk för allt avloppsvatten
Enkel markbehandling för gråvatten

8%
Övrigt

Bild 7. De vanligaste avloppssystemen i objekt med större mängder avloppsvatten (både fast- och fritidsbosättning) (n
= 858). Till de övriga avloppssystemen som finns på 12 % av objekten hör ex. infiltrering och markbädd för allt vatten,
markbädd
och
infiltrering
för
grått
vatten
samt
gråvattenfilter.

Avloppssystemet ålder har kartlagts för objekt där det uppstår mer än små mängder avloppsvatten och där
det är möjligt att utreda åldern på avloppssystemet (810 st.). Två tredjedelar av systemen är byggda före
2000, dvs. före den nuvarande lagstiftningens krav om rening av avloppsvatten (bild 8).

39.8
32.2

28.0

före 1980

1980−2000

efter 2000

Bild 8. Åldersfördelningen i procent bland de avloppssystem på objekt där det uppstår mer än små mängder
avloppsvatten (både fast- och fritidsbosättning) (n = 810).

Sammanfattning av
Raseborgs karterings- och
rådgivningsbesök

5. Vattenanskaffning
Under en tiondedel av de karterade objekten i Raseborg är kopplade i vattenledningsnät (bild 9). Borrbrunnar
är vanligaste på de objekt där vattenanskaffningen grundar sig på egen brunn. På en del objekt finns
gemensamma brunnar. Dessa finns ofta hos 2–3 grannfastigheter ring- eller borrbrunnar, beroende på läget.
På en del fritidsfastigheter finns det ingen vattenledning eller hushållsvattenbrunn. På dessa objekt hämtas
vattnet annanstans ifrån och/eller så utnyttjas naturvatten.

Anslutat till ledning

7% 7%
8%

Borrbrunn
Ringbrunn

27 %

Gemensam brunn

51 %

Inte ledning/egen brunn, vanligen bara
inbärad vatten

Bild 9. Vattenanskaffningen i de karterade objekten (n = 1228). På en del objekt finns flera olika
vattenanskaffningssätt.

6. Känsliga områden
Två tredjedelar av de karterade objekten i Raseborg är belägna på områden som är känsliga för förorening
(bild 10). Dessa känsliga områden är grundvatten- och strandområden. Korrekt behandling av
avloppsvatten är speciellt viktigt på känsliga områden och dessutom har dessa områden ofta strängare krav
på behandlingen av avloppsvattnet.
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Bild 10. Fördelningen av de karterade objekten på känsliga områden.
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Övergångsperioden för förnyelsen av avloppsystemen enligt lagstiftningen för glesbygdens avloppsvatten var
fram till 31.10.2019. Denna övergångsperiod gällde för fastigheter som är belägna på områden som är
känsliga för förorening. Dessa är strandområden med maximalt 100 meter från vattendrag eller hav samt
grundvattenområden. Av de karterade objekten på strandområde var 21 % och på grundvattenområden 58
% i behov av förnyelse (bild 11). Avloppssystemen på dessa objekt borde ha förnyats under
övergångsperioden. På nästan hälften av objekten på strandområde och en tiondedel av de på
grundvattenområde uppstod det endast små mängder avloppsvatten. Lagstiftningens reningskrav gäller inte
på de objekt där det endast uppstår små mängder vatten, eftersom man betraktar att det inte uppstår någon
fara för förorening av miljön. På dessa objekt räcker det med att de små mängderna vatten infiltreras
kontrollerat i jordmånen. En femtedel av avloppssystemen på grundvatten- och strandområden var i nuläget
i skick.
9%

Systemet bör förnyas

21 %
Systemet kräver
förbättringsåtgärder/up
pföljning
Systemet i skick

18 %

41 %

58 %

21 %
15 %

Små mängder vatten

17 %
Strandområde, n = 543

Grundvattenområde, n = 159

Bild 11. Förnyelsebehovet av avloppssystemen på känsliga områden.

Raseborg har inga ikraftvarande miljöskyddsföreskrifter där det regleras om behandlingen av avloppsvattnet
på glesbygden. I ett skilt KRAV-projekt har det dock uppgjorts en zonering som styr behandlingen av
avloppsvatten på områden som är känsliga. Då ett nytt avloppssystem byggs bör dessa KRAV-klassifikationer
beaktas. I klassificeringen är Raseborg delat i fem zoner som grundar sig på läge samt ekologiska värdet för
vattendraget som tar emot belastningen av avloppsvattnet. I Raseborgs karttjänst finns information och
zonerna med deras bestämmelser. I zonkartan finns information om de olika reningskraven på kommunens
olika områden samt bedömningsprinciperna angående val av avloppssystem.

7. Sammanfattning och slutsatser
Salpausselkä med sina grundvattenområden går genom Raseborg. Den långa och varierande havskusten
formar de utbredda strandområden som till viss del är tätt bebyggda. Genom kommunen strömmar även två
åar, Svartån och Raseborgs ån. Med andra ord finns det många områden som är känsliga för förorening. I
Raseborg finns även många tätare bebyggda områden på glesbygden. Dessa områden befinner sig inte på
känsliga områden, men en korrekt behandling av avloppsvattnet har betydelse för kvalitéten i
hushållsvattenbrunnarna samt närmiljöns renlighet och trivsamhet.
I Raseborg har det erbjudits karterings- och rådgivningsbesök till cirka en femtedel av fastigheterna på
glesbygden. En stor del av rådgivningsområden har varit strand- eller grundvattenområden. Förverkligande
för de erbjudna besöken är på måttlig nivå, med ett resultat där 61 % av de erbjudna besöken förverkligades.
Totalförverkligandet sjunker på grund av att fastigheterna närmades på ett annat sätt än sotarmodellen
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under de första åren. Fastighetsägarna på dessa områden skulle själv boka in en tid för fastighetsbesök. Detta
sänkte förverkligande av besöken betydligt. Om förverkligande på dessa områden inte beaktas är
totalförverkligande 74 %, vilket är en god nivå. Objekt där det uppstår större mängder avloppsvatten har ett
betydande behov att effektivera behandlingen av avloppsvatten. I endast 21 % av dessa objekt bedömdes
avloppssystemet i dagsläge vara i skick. I över hälften (53 %) av objekten uppfyllde avloppssystemet inte
lagstiftningens reningskrav och är i behov av reparationer. Denna andel är i samma nivå som medelnivån i
kommunerna i västra Nyland (över 50 % är i förnyelsebehov). 26 % av objekten med större mängder
avloppsvatten är i behov av mindre reparationer och/eller uppföljning.
Under de senaste åren har avloppsnätverket inte i någon större grad utvidgas på glesbygden. Fastigheterna
som är i förnyelsebehov har alltså inte på det sättet fått en lösning på behandlingen av sitt avloppsvatten. I
allmänhet har förnyelser på avloppssystemen gjorts i en liten grad, men i slutet av övergångsperioden under
2019 kunde en liten ökning i förnyelsen urskiljas. För att få ärendet att framskrida bör glesbygdens invånare
informeras om en utbredning av kommunaltekniken i god tid. Fastighetsvisa lösningar och uppmuntring bör
ges åt fastigheter som blir utanför möjligheten att koppla sig till avloppsnätverket för att de ska förnya sitt
avloppssystem.
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Källor
Peuraniemi och Örnmark (2011). LINKKI 2011. Neuvontatyön vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen.
(Loppuraportti).

