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LEVANDE KUST HAR FÖRBÄTTRAT BJÖRNÖFJÄRDENS VATTEN

BalticSea2020s projekt Levande Kust har genomfört en rad åtgärder för att förbättra vattnet 
i Björnöfjärden, bland annat genom aluminiumbehandling som binder fosfor i vikens botten-
sediment. Dessutom åtgärdas nu jordbrukets utsläpp och det byggs en våtmark - s k ”gädd-
fabrik”, för att få mer rovfisk i fjärden. Björnöfjärdens vattenkvalitet är sedan i somras bättre än 
på mycket länge, men för att åtgärderna ska ha effekt på sikt, måste nu också de återstående 
bristfälliga enskilda avloppen minska sina utsläpp. Det är drygt 200 fastigheter av 1 000 i  
området som orsakar störst problem, övriga har antingen sluten tank för toalettvattnet eller  
gemensam avloppsrening. Som en första åtgärd byggdes redan i somras slutna tankar för torr-
dassen vid Björnö naturreservat , så att näringen från dessa transporteras bort och inte rinner 
ut i viken.

NU FÖRBÄTTRAS AVLOPPEN KRING BJÖRNÖFJÄRDEN
De dåliga avloppen står för mer än 40 % av närings-
utsläppen till Björnöfjärden och bidrar också till 
utsläpp av bakterier och virus som hotar att förorena 
dricksvattenbrunnar i området. Utsläppen kommer 
huvudsakligen från fastigheter som har en avlopps-
anläggning där latrin och urin inte transporteras 
bort från tomten, utan släpps ut på eller i marken, till 
exempel WC till infiltration/markbädd eller torrtoalett 
med eget omhändertagande. Dessa avloppslösningar 
är inte lämpliga i kustområden med tunn jordmån och 
små tomter, eftersom näringen inte stannar i marken 
utan läcker ut till viken. Utsläppen kommer både från 
avlopp som helt saknar rening och från anläggningar 
som tidigare fått godkänt av Värmdö kommun.  
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Hjälp din vik – förbättra ditt avlopp är en 
satsning där BalticSea2020 erbjuder stöd 
till alla fastighetsägare som behöver för-
bättra sitt avlopp. Erbjudandet ges under 
2013 till personer som har fastigheter inom 
Björnöfjärdens avrinningsområde. För att 
Björnöfjärdens vattenkvalitet inte ska för-
sämras igen måste så många som möjligt av 
de 200 dåliga avloppen förbättras inom ett 
par år.  

NU BÖRJAR FASTIGHETSÄGARNA  
FÖRBÄTTRA SINA AVLOPP

Projektet ger inte bara stöd utan också 
bidrag till dig som bygger särskilt utvalda 
”Guldlösningar”, dvs den för miljön bästa 
avloppstekniken. Projektets första Guldlös-
ningar har byggts under augusti–september.   
I Skälsmara, Mjölknäset och Ingarö-Evlinge 
har både vakuumtoaletter till sluten tank, 
förbränningstoaletter och BDT-rening instal-
lerats. Många fler väntar på tillståndsbeslut 
så att byggnation kan börja.

VÅR  
VA-RÅDGIVARE  
JOHANNA  
HJÄLPER ER FRÅN 
START TILL MÅL
Ta chansen att boka 
in vår VA-rådgivare 
för rådgivning på 
plats eller via telefon. 
Tillsammans kom-
mer ni fram till om 
ni behöver förbättra 
avloppet och hur 

det kan gå till. Projektet ger er under hös-
ten professionellt projektstöd genom hela 
processen, t ex hjälp med tillståndsansökan, 
upphandling av entreprenör och utrustning  
och en ekonomisk subvention beroende på 
tekniklösning. Du kan också komma till  
öppet hus eller temakvällar på Säby säteri,  
se datum i kalendariet nedan. 

 
 

Vill du boka rådgivning eller veta mer?  
E-posta avlopp@balticsea2020.org,  
eller ring 076-934 23 05/ 076-769 63 40.   
 
Vill du läsa mer eller se bilder och läsa mer 
om olika avloppslösningar så gå in på  
projektets hemsida:  
www.balticsea2020.org/enskilda-avlopp.

DET HÄR HÄNDER HÖSTEN 2013

Öppna rådgivningskvällar mellan kl. 15.00 och 19.00
1 oktober – Säby säteri / 24 oktober – se lokal på hemsidan  / 12 november – Säby säteri  / 3 december – Säby säteri.   
Ni är välkomna på öppet hus och träffa våra VA-rådgivare och entreprenörer och få hjälp med tillståndsansökan. Kom 
på drop-in eller boka en tid i förväg! 

Temakväll 24 oktober kl. 18.00 (se lokal på hemsidan)  
Hur ska jag göra med urin och latrin, och hur renas mitt BDT-avlopp?
Tillsammans med Värmdö kommun berättar vi om vilka krav som ställs på eget omhändertagande och om hur du ska 
göra för att minska utsläppen och få en enkel hantering.  Anmäl dig i förväg och få boken  Handbok för köksträd-
gården av Lena Israelsson.

Temakväll 3 december kl. 18.00 på Säby säteri 
Dricksvatten – Hur ska jag skydda min brunn från bakterier och försaltning?
Inbjudna experter och Värmdö kommun berättar om risker för ditt dricksvatten och vad du kan göra för att säkra god 
dricksvattenkvalitet. Anmäl dig i förväg och få en gratis analys av ditt dricksvatten. 

I samband med dessa temakvällar erbjuder vi också öppen VA-rådgivning.

Inbjudan och mer information om temakvällarna  kommer annonseras på projektets hemsida,  
www.balticsea2020.org/enskilda-avlopp.

BOKA EGEN VA-RÅDGIVNING


