
BJÖRNÖFJÄRDENS AVRINNINGSOMRÅDE

I SAMARBETE MED

BALTIC SEA 2020
Box 50005, Lilla Frescativägen 4b

104 05 Stockholm

tel: 08-673 97 64

info@balticsea2020.org

 BalticSea2020

WWW.BALTICSEA2020.ORG

Har du andra frågor eller är intresserad av 
att förbättra ditt avlopp? 

Läs gärna mer på vår hemsida, 
www.balticsea2020.org/enskilda-avlopp, 
eller anmäl ditt intresse för VA-rådgivning 
via e-post avlopp@balticsea2020.org eller 

på telefon 076-934 23 05. 

Vi hoppas att du, precis som vi, vill bidra 
till en levande Östersjö, både på kort sikt 

och för kommande generationer.  

DECEMBER 2013

Erbjudandet är förlängt! Ansökan om tillstånd och 
avtal med entreprenör ska ha lämnats in senast 1 
juli 2014. 

5. Är min fastighet berättigad för subvention från 
Balticsea2020? De förutsättningar som krävs är att 
man väljer en av tre utvalda ”Guldlösningar” och att 
fastigheten ligger inom Björnöfjärdens avrinnings-
område (inom det röda området på kartan nedan). 
Vilka tekniklösningar som får bidrag beskrivs på 
projektets hemsida.

 



Projektet Levande kust arbetar under 2011 - 2017 
för att Björnöfjärden på Ingarö ska återfå en god 
vattenkvalitet. Fjärden har varit kraftigt övergödd 
till följd av ett stort läckage av näringsämnen 
från främst jordbruk och enskilda avlopp. En rad 
åtgärder genomförs på land och i vattnet för att 
minska övergödningen. Redan nu är vatten- 
kvaliteten mycket bättre. 

Det finns nästan 1 000 fastigheter i området runt 
Björnöfjärden. Övergödning och föroreningar 
kommer främst från de cirka 200 fastigheter som 
har WC till infiltration eller torrtoalett och eget 
omhändertagande av urin och latrin på tomten. 
Övriga cirka 800 fastigheter är antingen anslutna 
till Björnö-Långviks Avlopps ABs ledningsnät, har 
sluten tank för WC, förbränningstoalett eller latrin-
hämtning. Dessa avlopp bidrar inte till övergödning 
av fjärden.

Under de senaste två åren har Värmdö kommun 
och BalticSea2020 undersökt vad som orsakar 
övergödningen i Björnöfjärdens vatten och initie-
rat åtgärder för att minska utsläppen från både 
jordbruk och enskilda avlopp. Värmdö kommun har 
inventerat avloppen i flera områden och beslutat 
om nya principer för eget omhändertagande av 
latrin på den egna tomten. 

Delprojektet ”Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp” 
genomförs för att hjälpa fastighetsägare att snabbt 
förbättra sina avlopp. BalticSea2020 erbjuder en 
paketlösning med VA-rådgivning, upphandling av 
entreprenörer och utrustning, hjälp med ansökan 
om tillstånd och en subvention på mellan 5 000 och 
20 000 kr.

För att underlätta planering av åtgärder för  
berörda fastighetsägare, redovisar vi här nedan 
svar på de frågor som vi ofta får; 

1. När kommer kommunalt vatten och avlopp till 
vårt område? Värmdö kommun genomför en 
omfattande VA-utbyggnad efter principen inifrån 
Gustavsberg och ut till prioriterade förändrings- 
områden. I översiktsplan 2012-2030 har en tur- 
ordning lagts fast som följs upp genom politiska 
beslut i samband med VA-planering och projekte-
ring. Även om kommunalt VA diskuteras för områden 
som ligger relativt nära Björnöfjärden, kommer det 
sannolikt att dröja cirka 20 år innan VA-utbyggnad  
genomförs här. Fram till dess måste fastigheterna 
runt fjärden ha egna eller gemensamma lösningar 
av hög klass för att skydda dricksvattnet samt bibe-
hålla och förbättra vattnet i fjärden och förutsätt-
ningarna för  växt- och djurliv.

2. Jag har redan tillstånd, behöver jag göra något?
Det är alltid fastighetsägarens ansvar att ha en 
fullgod rening och bra omhändertagande av avlopp 
och latrin. Erfarenheter från projektet visar att äldre 
avloppslösningar och lokalt omhändertagande 
leder till att näringsämnen och föroreningar läcker 
ut i bäckar och sedan når fjärden. De tillstånd för 
t.ex. infiltration och markbädd som gavs fram till 

2008-2009 kommer därför inte att förnyas nästa 
gång bygg- och miljökontoret inventerar avlopp i 
området, vilket planeras ske senast 2019. Sanno-
likt måste alla fastighetsägare med enskilt avlopp 
som inte har en riktigt bra avloppsanläggning in-
vestera i sitt avlopp en gång till innan kommunalt 
VA blir verklighet.

3. Hur ska jag göra med min urin och latrin?
Idag komposterar de flesta med torrtoalett sin 
urin och latrin på tomten. I området kring Björnö-
fjärden där jordmånen är tunn och det är nära till 
vattnet, stannar inte näringen kvar, utan läcker 
ut och bidrar till övergödning och algblomning i 
Björnöfjärden. Denna hantering riskerar dessutom 
att förorena dricksvattnet med bakterier och virus. 
BalticSea2020 kommer ihop med Värmdö kom-
mun att erbjuda ett nytt system för att underlätta 
insamling av latrin och urin från torrtoaletter. 
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har dess-
utom bestämt att kommunen ska vara restriktiv 
med att tillåta eget omhändertagande av latrin 
runt Björnöfjärden.

4. Hur länge kan man få stöd och bidrag från 
Balticsea2020? BalticSea2020 ger VA-rådgivning 
och subvention till fastighetsägare i området som 
bygger riktigt bra avlopp, ”Guldlösningar”. 

HJÄLP DIN VIK - FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP


