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Projektbeskrivning Enskilda avlopp 
 
 

1. Bakgrund 
 
Åtgärder inom området enskilda avlopp är mycket viktiga för att nå resultat inom 
miljömålet Ingen övergödning. En väsentlig del av fosforbelastningen kommer från 
hushåll med enskilda avlopp. Inom vissa områden bedöms hälften av belastningen 
komma från små avloppsanläggningar. I Skånes miljöhandlingsprogram behandlar 
delmål 1 och 2, åtgärderna 13-15, åtgärder beträffande enskilda avloppsanläggningar. 
Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas, inventering 
av dåliga avlopp, åtgärdsprogram mm. Ett gemensamt arbete med att ta fram 
informations- och underlagsmaterial, utarbetande av handledningar för tillsyn, 
gemensamma informations- och tillsynskampanjer samt kurser och seminarier har 
önskats av många kommuners miljökontor i samband med projektförfrågan vid starten 
av Miljösamverkan Skåne. 
 
I verksamhetsplanen för Miljösamverkan Skåne 2005-2007 anges att ett delprojekt 
”Enskilda avlopp” skall drivas. En projektarbetsgrupp har bildats i januari 2006. Ett 
gemensamt arbete ligger väl i tiden för genomförande i samband med att nya Allmänna 
råd införs. Upphävandet av tidigare Allmänna råd och införande av funktionskrav på 
små avloppsanläggningar har gjort behovet av samsyn och likvärdiga 
bedömningsgrunder allt mer tydliga. Det regionala miljösamverkansprojektet 
kompletterar de nya Allmänna råden och aviserad Handbok från Naturvårdsverket.  

 
 

2. Effektmål för projektet 
 
Samsyn om och likvärdig tillämpning av gemensamma bedömningsgrunder och 
handläggningsrutiner mot bakgrund av de nya förutsättningar (Allmänna Råd och 
Handbok) som kommer att gälla för enskilda avloppsanläggningar. 

 
 

3. Huvudsyfte med projektet 
 
Huvudsyftet eller projektmålet är att ta fram förslag till nya gemensamma 
bedömningsgrunder och handläggningsrutiner som kan tillämpas i Skånes kommuner 
efter beslut i respektive kommun. Detta ska ske genom följande moment: 
 



 
 

 Framtagning av förslag till nya gemensamma bedömningsgrunder och 
handläggningsrutiner för Skånes kommuner. Huvudfrågeställningar: 

 
o Bedömningsgrunder  
 
• Jordanalys/jordprovtagning 

– provgropar, siktanalys/perkolationstest? 
– hydrogeologi/VA-konsult, skyddsavstånd? 

• Nya anläggningar/inrättande av avlopp 
– typgodkända slamavskiljare (svensk standard)? 
– godkända efterbehandlingsanläggningar (markbädd, infiltration, ..)? 
– minireningsverk (serviceavtal, skötsel, egenkontroll)? 
– bedömning/bevisbörda om anläggning klarar funktionskraven?  
– utsläppsnivåer, hög/normal skyddsnivå? 
– slutbesiktning?  

• Befintliga anläggningar 
– vilka godkända/övergångstid utan åtgärd? 
– omhändertagande av skrotade anläggningar?  

• Kretsloppsanläggningar 
– (eget) omhändertagande av slam/urin 
– praktisk kretsloppsanpassning, renhållningsordning? 
– hänsyn till smittskyddsaspekten 

• Drift och fortlöpande tillsyn  
– provtagning (utförande, intervall, granskning)? 
– hög belastning, speciella anläggningar? 

 
(Första, tredje och fjärde punkterna kan påbörjas direkt, övriga bör avvakta Allmänna Råd och Handbok) 

 
Ansvariga: Magnus Malmström, Froste Persson, Jörgen Brådenmark, Håkan 
Bergknut, Stefan Fahlstedt 
Stefan ansvarar även för att belysa samarbete med andra förvaltningar 
(gemensamma/alternativa lösningar som lätta tryckledningar till spillvattennät) 

 
o Juridik  
 
• Tillståndsvillkor 
• Föreläggande 
• Ansvarsförhållanden (fastighetsägare, konsult, entreprenör, miljökontor) 
• Ev möjlighet till omprövning av tillstånd (tillstånd till inrättande, ej drift) 
• Gemensamhetsanläggningar, metodik och juridik (material överlämnas 

från SÖSK-kommunerna) 
 
Ansvariga: Lennart Höglind, Susanne Eriksson, Øjvind Hatt/Annika Olsson 

 
o Blanketter  
 
• Ansökan/anmälan (relevant information) 
• Tillstånd/beslut 
• Informationsmaterial (till sökanden) 

 Inom informationsområdet har även diskuterats 
– förhållningssätt till kunskapscenter som avloppsguiden.se 

  
Ansvariga: Linda Aronsson, Roger Karlsson, Ingrid Persson 



 
  

Avslutningsvis tas inom delprojektets ram fram: 
 
o Utbildningspaket för främst entreprenörer (om detta inte görs på annat sätt). 

Samtidigt bör även beaktas frågan om certifiering av entreprenörer och 
maskinkrav. 

 
o En ”tekniklista” eller förteckning med exempel på godtagbara anläggningar 

har även framförts som angelägen. 
 

o En annan fråga som berörts är avloppsmodulerna i de vanligaste 
ärendehanterings- eller registersystemen som används av miljökontoren 
(ECOS och MiljöReda) och hur dessa används så effektivt som möjligt. 

 
 

 Bevakning av nationell och europeisk lagstiftning inom området enskilda avlopp, 
närmast nya Allmänna råd 

 
 Remissyttrande över förslag till Handbok från Naturvårdsverket 

 
 Information och utbildningsinsatser 

 
   

4. Avgränsningar 
 
Uppstartmöte hölls i Lund den 10 januari 2006, varefter en temadag har genomförts i 
Hässleholm den 23 mars. Vid arbetsgruppsmöte den 5 april och 2 maj diskuterades 
innehåll, omfattning och avgränsning av delprojektet vilket har sammanställts under 
punkt 3 i denna projektbeskrivning. 
 
Arbetsgruppen tillhandahåller endast förslag till nya gemensamma bedömningsgrunder 
och handläggningsrutiner och är inte pådrivande eller samordnande i kommunernas 
operativa arbete. 

 
 

5. Målgrupp och övriga intressenter 
 
Kommunernas miljökontor och Länsstyrelsen i Skåne län är de primära målgrupperna. 
I förlängningen utgör även entreprenörer och fastighetsinnehavare med enskilda 
avloppsanläggningar (anläggningsägare) målgrupp för arbetet. 

 
 

6. Projektorganisation 
 
Projektet ingår som ett delprojekt inom Miljösamverkan Skåne enligt verksamhetsplan 
2005–2007. I projektarbetsgruppen ingår följande personer: 
 
Øjvind Hatt/Annika Olsson, Bromölla kommun 
Stefan Fahlstedt, Helsingborgs kommun 
Ingrid Persson, Hässleholms kommun 
Håkan Bergknut, Hörby kommun 
Jörgen Brådenmark, Kristianstads kommun  
Froste Persson, Simrishamns kommun  
Magnus Malmström, Tomelilla kommun, ordf i arbetsgruppen 



Johnny Carlsson ersätts av Eva Carström, Trelleborgs kommun  
Linda Aronsson, Ängelholms kommun  
Roger Karlsson, Ängelholms kommun  
Anders Sturesson, Örkelljunga kommun  
Susanne Eriksson, Länsstyrelsen i Skåne län 
Lennart Höglind, Länsstyrelsen i Skåne län  
Bo Persson, Kommunförbundet Skåne/Miljösamverkan Skåne  
(Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne) 
 
 
7. Tidplan 
 
Våren 2006:  Utbyte av använda bedömningsgrunder och 

handläggningsrutiner med beslutsmallar etc inom 
arbetsgruppen. Används som utgångs- och referensmaterial. 

   
  Temadag för främst kommunernas handläggare. 

 
Sommar/höst 2006: Framtagning av förslag till nya gemensamma 

bedömningsgrunder och handläggningsrutiner för Skånes 
kommuner. Arbete i mindre grupper med av arbetsgruppen 
gemensamt prioriterade frågeställningar (enligt punkt 3). 

   
  Remissyttrande över Naturvårdsverkets förslag till Handbok. 
 

Vinter 2006/2007: Sammanställning av ”samlingspärm” med arbetsgruppens 
förslag till nya gemensamma bedömningsgrunder och 
handläggningsrutiner för Skånes kommuner. 

 
Vår 2007:  Informationsträff för Skånes kommuner med redovisning av 

förslag till nya gemensamma bedömningsgrunder och 
handläggningsrutiner. Remiss av förslaget. 

 
Sommar 2007: Slutbearbetning av arbetsgruppens förslag till nya 

gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner. 
 

Höst 2007:  Slutrapport av delprojektet med förslag till nya gemensamma 
bedömningsgrunder och handläggningsrutiner för Skånes 
kommuner. 

   
  Utbildnings- och informationsinsatser riktade till kommunernas 

handläggare, anläggningsägare (allmänheten) och 
entreprenörer. 

 
 

8. Resursramar och ekonomi 
 
 Projektgruppen fungerar som en arbetsgrupp och projektmedlemmarna deltar i 
gruppens möten samt medverkar i övrigt i att lösa gruppens arbetsuppgifter. 
Ordföranden leder gruppens möten samt skickar i samarbete med projektledarna 
kallelse och dagordning. 
 
Miljösamverkan Skåne har ingen särskild budget för sin verksamhet. Länsstyrelsen i 
Skåne län och Kommunförbundet Skåne ställer var och en upp med en halv 
årsarbetskraft för projektledning och projektadministration samt medverkan i 



projektarbetsgruppernas arbete. Någon avgift tas inte ut från deltagande kommuner. 
Kommunernas bidrag i Miljösamverkan Skåne sker i form av medverkan i 
projektledning och projektarbetsgrupper. Deltagaravgifter uttages för att täcka 
kostnader för exempelvis seminarier. 
 
     
9. Samordning 
 
Samordning skall ske med nya Allmänna råd, Handbok från Naturvårdsverket och 
motsvarande arbete inom andra miljösamverkansprojekt i landet. 

 
 

10. Kommunikation 
 
Projektarbetsgruppen har halvdagsmöten ca en gång per månad eller vid behov. 
Minnesanteckningar från dessa gemensamma möten förs av projektledningen genom i 
första hand Bo Persson och distribueras till arbetsgruppen samt publiceras på 
Miljösamverkan Skånes hemsida.  

 
 

11. Plan för utvärdering av målen 
 
Effektmål  
Samsyn om och likvärdig tillämpning av gemensamma bedömningsgrunder och 
handläggningsrutiner mot bakgrund av de nya förutsättningar (Allmänna Råd och 
Handbok) som kommer att gälla för enskilda avloppsanläggningar. 
 
Utvärdering sker i samband med utbildnings- och informationsinsatser hösten 2007. 

  
 Huvudsyfte/projektmål 

Huvudsyftet eller projektmålet är att ta fram förslag till nya gemensamma 
bedömningsgrunder och handläggningsrutiner som kan tillämpas i Skånes kommuner 
efter beslut i respektive kommun. 
 
Kontroll och granskning av uppfyllelse av projektmålet sker innan överlämnande av 
projektet till styrgruppen för Miljösamverkan Skåne hösten 2007. 

 
 

12. Överlämnande 
 
Projektredovisning sker genom slutrapportering till Miljösamverkan Skånes styrgrupp 
senast den 30 september 2007. Delrapportering till styrgruppen sker senast den 30 
april 2007. 

 
 
 
 
 
Underskrifter 

 
 
 


