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Bakgrund  

Att släppa ut orenat avloppsvatten innebär en risk för människors och djurs hälsa och 

för miljön. Utsläpp av orenat avloppsvatten bidrar till övergödning och är också en källa 

till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. Miljösamverkan Östergötland 

(MÖTA) är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och länets tretton kommuner.  

Eftersom tillsyn på små avlopp bedrivs i flertalet kommuner är det viktigt att samordna 

arbetet, både för att göra tillsynen mer effektiv, men också för att sträva efter en ökad 

samsyn. Ett gemensamt underlag underlättar för att kunna göra likvärdiga bedömningar 

och säkerställer att samma krav ställs. Det borde inte skilja vilken bedömning du får på 

din anläggning, beroende på i vilken kommun du bor i.  

Syftet med likriktad tillsyn är att se till att dåliga avloppsanläggningar åtgärdas och att 

utsläppen från små avlopp därigenom minskas. 

Syfte och mål 

Projektet syftade till att skapa ett gemensamt underlag för bedömningar vid 

avloppstillsyn och att öka kunskapen hos de inspektörer som arbetar med små avlopp.  

Genom projektet skapas en grund för att kunna arbeta på liknande sätt och göra 

likvärdiga bedömningar. Tanken var att det ska ge ett stöd till inspektörer som bedriver 

tillsyn på små avlopp och att underlätta bedömningar för när en anläggning ska sägas 

vara godtagbar eller inte godtagbar.  

Målet var att skapa ett dokument för gemensamma bedömningsgrunder och en 

tillhörande checklista som inspektörer ska kunna använda i fält.  

Genomförande 

Projektet har pågått under 2019. En projektgrupp utsågs där två personer från 

Länsstyrelsen och två handläggare från olika kommuner ingick. Projektgruppen 

samlade in det material (bedömningsgrunder och checklistor) som redan fanns hos 

länets tretton kommuner. Materialet gicks igenom, reviderades och sammanställdes i ett 

första utskick till MÖTA Projektgrupp (remiss).  

Efter inhämtning av synpunkter och ytterligare genomgång skickades 

bedömningsgrunderna ut för att kommunerna skulle kunna använda materialet ute i fält 

under några månader. När kommunerna hade inkommit med synpunkter och feedback 

gjordes en slutgiltig revidering av materialet. 

Resultat 

Projektet har resulterat i att det nu finns ett dokument med gemensamma 

bedömningsgrunder för att hjälpa inspektörer att göra likvärdiga bedömningar. En 

begränsning som gjordes i projektet var att utesluta minireningsverk och enbart BDT- 

anläggningar. Projektet har fokuserat på att kontrollpunkterna rör traditionella 

markbaserade reningstekniker.  

Dokumentet innehåller olika kontrollpunkter för slamavskiljare, markbädd, infiltration 

och sluten tank. I dokumentet har kontrollpunkterna olika utfall, rangordnade från 
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anmärkning, anmärkning med åtgärd och undermålig. Utifrån bedömningsgrunderna har 

projektgruppen också gjort en checklista som kan användas ute i fält.  

Sammanfattningsvis har projektet lagt grunden för att de tretton kommuner inom 

MÖTA ska kunna bedriva effektiv tillsyn, göra likvärdiga bedömningar och underlätta 

för inspektörerna i länet.  

Diskussion och slutsats 

Det är svårt att skapa ett dokument som täcker alla typer av scenarion som inspektörer 

kan träffa på under tillsyn. Därför är det alltid viktigt att göra en samlad bedömning av 

anläggningen och ha i beaktning miljönyttan i relation till kostnaden för åtgärden.  

En del av kontrollpunkterna är svårbedömda och har diskuterats inom projektgruppen, 

som till exempel när vatten är stående i spridningsrör. Frågan om när anläggningen bör 

få en anmärkning om åtgärd att spola ledningarna, eller i vilket läge det är för mycket 

vatten för att spolning ska vara lämplig är sällan glasklar. Mycket handlar om hur resten 

av anläggningen ser ut. Dessa typer av frågeställningar kommer ofta upp vid tillsyn och 

bedömningen måste göras från fall till fall.   

Om en anläggning har flera brister så är det upp till inspektören att göra en bedömning 

huruvida det är aktuellt med anmärkningar med åtgärd eller om den samlade 

bedömningen resulterar i ett förbud mot utsläpp. Det har inte varit möjligt att komma 

fram till någon typ av ”standard” gällande hur många anmärkningar som innebär en 

undermålig anläggning. Det måste bedömas i det enskilda fallet.  

Tillsyn av små avloppsanläggningar är komplext och dessa bedömningsgrunder med 

tillhörande checklista är tänkt att fungera som vägledning för kommunerna.  

Utsikter 

Samsyn är en väsentlig del av tillsynsarbetet. Förhoppningsvis ska projektet leda till att 

vi i Östergötlands län gör mer likvärdiga bedömningar vid tillsyn framöver.  

Under projektets gång så valde projektgruppen att utesluta anläggningar för bad-, disk- 

och tvättvatten och minireningsverk för att begränsa projektets omfattning. En 

vidareutveckling skulle kunna vara att göra ett liknande projekt på dessa typer 

anläggningar, för att skapa en grund för likvärdiga bedömningar även på sådana 

anläggningar.   

Projektgruppen har även diskuterat att det vore bra med ett liknade projekt som handlar 

om tillståndsprocessen. Framtagande av checklista och bedömningsgrunder eftersom det 

har kommit en ny vägledning.  

Material framtaget i projektet 

• Gemensamma bedömningsgrunder 

• Checklista för tillsyn 


