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Sammanfattning råd till kommuner för hantering av fosforfilter för 
enskilda avlopp 
 

Fosforfilter – bakgrund och utgångspunkter 
• I jämförelse med andra metoder är fosforfilter en samtidigt robust och miljövänlig lösning 

för effektiv fosforfångst vid enskilda avlopp.  
• Fosforfilter ger dessutom en hållbar kretsloppsmöjlighet av fosfor, något som regering och 

riksdag definierat som en prioritet i det svenska miljöarbetet 
• Kommunernas hantering bör anpassas för att detta alternativ ska uppfattas som attraktivt 

för FÄ med enskilda avlopp; nyckelfaktorerna är en hög servicegrad och attraktiv 
kostnadsnivå 
 

Råden nedan är sammanfattade av Polonite Nordic AB, men är i harmoni med 
det som Avfall Sverige anger i sin Guide #19.  

Tillståndsgivning 
• Se till att typ av fosforfilter dokumenteras i kommunens system (register/databas). 
• Sträva alltid efter att största möjliga informationsutbyte mellan Miljö och Renhållning. 
• Säkerställ att filter så långt som möjligt placeras enl de maxavståndsgränser som anges 

(för att kranbil enkelt ska kunna genomföra bytet; 10 m för 500 kg-filter och 5 m för 1,000 
kg-filter). 
 

Rättidiga byten  
• För bästa kretsloppsfunktion och samtidigt god ekonomi för fastighetsägare ska byten ske 

vid rätt tid – inte för tidigt (resurshushållning) och inte för sent (recipientskydd).  
• Av logistik- och kostnadsskäl bör byten genomföras som ”kampanjer”, t ex vår och höst. 

Viktigt att dessa planeras och kommuniceras till fastighetsägarna med framförhållning. 
Vid en kampanj tas alla fastigheter med som sedan föregående kampanj passerat 
kriterierna för byte (se nedan).  
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Avsättning 

De mättade fosforfiltren består av granulerat kalkmaterial med några procent fosfor i. Undersök de 
bästa möjligheterna för att nyttja denna resurs i just din kommun. Beroende på vilka volymer det 
handlar om kan några av följande alternativ övervägas: 

• Användning av insamlat material som jordförbättringsmedel vid produktion av 
planteringsjord. 

• Identifiera lantbrukare som är intresserade av att sprida materialet direkt på sina jordar 
(beställ gärna vår guide om hur lämplig giva beräknas) 

• Träffa ett avtal med något av de “kretsloppsföretag” som etablerar sig med lantbruksnära 
verksamhet, typ ”Biototal AB”. 

 
Byteskriterier 
Byte bör ske enl följande principer – nämnda i prioritetsordning. Fastighetsägare som inte kan 
redovisa enl kraven för grupp 1 hamnar automatiskt i grupp 2 o.s.v. 
 

Grupp 1 – serviceavtal eller egenkontroll finns och utförs 

FÄ ansvarar för att resultat av serviceavtal eller egenkontroll sparas av fastighetsägaren och 
rapporteras till kommunen på begäran 

§ Själva mätningen görs antingen som en pH-mätning:  
§ När pH närmar sig 9 bör pH-mätning göras var 3:e månad. pH 9 eller högre 

betyder att filtret med säkerhet fungerar på en hög skyddsnivå. Om pH ligger 
under 9 ska verifierande vattenanalys redovisas eller filtret betraktas som 
moget för utbyte. 

§ Samma logik gäller för en Normal skyddsnivå men då med pH 8 som 
riktvärde 

§ Alternativt görs en mätning av utgående fosforhalt baserad på fastighetens 
skyddsnivå och givet tillstånd 
 

Grupp 2 – Fasta bytesintervall baserat på antal boende i hushållet: 

§ Skriv in i miljötillståndet hur många som bor i hushållet och att 
fastighetsägaren ansvarar för att rapportera in när förändringar av antal 
boende sker. 

§ Byte ska ske enl rekommendation från filtermaterialets tillverkare (se bif 
exempel) 
 

Grupp 3 – Fasta bytesintervall där antalet boende är okänt: 

§ Byte ska ske vartannat år om annat inte framgår från miljötillståndet 
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Prissättning 
• Fasta taxor – inte timtaxor (kommunallagens likabehandlingsprincip) 
• Basera de fasta taxorna på att det är ett rimligt stort antal användare, antalet ökar hela 

tiden 
• Som riktmärke för den fasta taxan kan kommunens slamsugningstaxa användas 

alternativt kostnaden för hämtning av storsäck 
 

Upphandling 
• Det är att rekommendera att använda sig av rätt typ av entreprenör – att byta fosforfilter 

är ett väldigt annorlunda hantverk än att slamsuga, och kräver helt andra typer av fordon. 
• De flesta entreprenörer som har erfarenhet av att hantera Polonite-filter är mindre 

företag. Därför bör upphandlingen inte göras mer komplicerad än vad som är absolut 
nödvändigt; undvik formaliteter som lätt kan diskvalificera mindre, men effektiva, firmor.  

• Välj enklast möjliga upphandlingsform, till exempel ”direktupphandling”. Konsultera gärna 
Avfall Sveriges Guide #19 

• Av både miljö- och kostnadsskäl måste entreprenören genomföra hela bytet, alltifrån att 
hämta upp uttjänt filter (kommunalt ansvar) och leverera nytt, isatt i filterbrunnen 
(tilläggstjänst fakturerad av entreprenören direkt till fastighetsägaren).  

 
Polonite Nordic är behjälpliga för rådgivning i syfte att skapa ett effektivt fosforkretslopp 
 
 
För ytterligare info: 
 
https://polonite.se/sv/kommuner/ 

Avfall Sveriges Guide #19 (för alla kommuner som är medlemmar i Avfall Sverige) 

Eller direkt till info@polonite.se  

 
 


