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Uppföljning av TVL-dag om små avlopp den 3 oktober 2018 

Under förmiddagen hölls föreläsning av David Eveborn från SGU om markprocesser, rening i mark 

och kontroll av grundvatten vid inspektion av provgropar. Mats Johansson från Ecoloop presenterade 

slutsatserna av LOVA-projekt om surrogatparametrar samt beskrev kort en förstudie och regionalt 

projekt om enskilt dricksvatten och små avlopp. Under eftermiddagen hölls gruppdiskussioner utifrån 

inkomna tillsynsvägledningsfrågor under året. Totalt deltog närmare trettio personer (exklusive 

Länsstyrelsen). 

Bakgrund 

19 st utvärderingsblanketter lämnade in. Deltagarna uppmanades att för respektive programdel välja 

svarsalternativ enligt följande skala:  

5=mycket bra/intressant     
4=bra/intressant     
3=varken bra eller dålig 
2=tillförde inget 
1=dåligt 

Det fanns även möjlighet att kommentera varje del, samt arrangemanget som helhet. Dessutom 
frågade vi särskilt om man tyckte att det fanns tillräcklig tid för diskussion/-samtal då det varit 
efterfrågat vid tidigare tillfällen, samt vad deltagarna tar med sig från dagen. 

Kontroll av provgropar och grundvattennivåer – SGU 

Svaren fördelade sig enligt: 9*4+10*5 vilket ger 4,5 i medeltal, dvs. ”Bra/intressant”. 

Kommentarer: Mycket bra och intressant. Hade varit intressant med mer tid för frågor/diskussion, 

samtidigt var innehållet lagom långt och intressant! Mycket bra! Bra beskrivande bilder. Bra, 

intressant. Bra tema, mer av detta område. Mycket bra. Bra info. Kunde varit mer om grundvatten 

och utredningar för inför förhandsbesked. Mycket bra och intressant! 

LOVA-projekt om surrogatparametrar - Ecoloop 

Svaren fördelade sig enligt: 4*3+ 12*4+3*5 vilket ger 4 i medeltal, dvs. ”Bra/intressant”. 

Kommentarer: Intressant men andra saker kunde varit med istället. Väldigt intressant, vore kul att få 

höra mer om de olika anläggningarna som provtagits (hur de fungerar, vilka fel som upptäckts etc). 

Varken bra eller dåligt. Bra, intressant. Intressant även om resultatet inte sa jättemycket. Lite lurig 

frågeställning då det är VU:s ansvar att visa på anläggningens funktion. Mycket intressant men hade 

behövt mer tid. Mycket bra och intressant.  

Projekt om enskilt dricksvatten och små avlopp – Ecoloop 

Svaren fördelade sig enligt: 1*2+3*3+11*4+3*5 vilket ger 3,7 i medeltal, dvs. ”varken bra eller dåligt” 

Kommentarer: Bra och intressant. Intressant men för snabbt. Mycket intressant men behövdes mer 

tid. Mycket bra och intressant. För lite tid. Varken bra eller dåligt. 
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Case 1 & 2 och de övriga frågorna - Gruppdiskussioner 

Svaren fördelade sig enligt: 3*3+7*4+7*5 vilket ger 4,2 i medeltal, dvs. ”Bra/intressant”. (Obs bara 

17st svarat). 

Kommentarer: Alltid bra att diskutera, kunde gärna ha fått vara flera frågor. Bra diskussioner. Bra 

med få exempel. Borde ha grupper med varierande erfarenhet. Vi var en grupp med endast nya 

inspektörer som ej kunde utnyttja erfarenheter. Alltid bra med case och verklighetsförankring. Case 

inte relevanta för samtliga kommuner. Bra diskussioner. Bra diskussioner, kul med nätverkande. Inte 

relevanta för alla kommuner, kan man ha mer generella case?  

Tillsynsvägledningsdagen i sin helhet – överensstämmelse med era 

förväntningar 

Svaren fördelade sig enligt: 10*4+9*5 vilket ger 4,5 i medeltal, dvs. ” Bra/intressant” 

Kommentarer: Jättebra och nyttig dag. Man lär sig massor om avlopp och hur man ska hitta åtgärder 

för att lösa avloppsproblem. Bra överlag, även fast det inte kom någon bekräftelse på anmälan till 

vägledningsdagen. Intressant att höra hur andra kommuner gör. Bra upplägg. Trevligt och bra med 

tillfällen för kommuner att samverka och se ärenden ur olika perspektiv. Bra fika! Bra med heldag. 

Vore bra om man hade haft materialet innan idag. Bra med många pauser. Bra att diskutera med 

andra kommuner. Alltid bra att träffa mer folk och diskutera olika saker. Gott fika, kanske lite långa 

pauser (dock bra med paus för att vilka huvudet lite). Bra fika. För långa pauser. Bra upplägg, lagom 

tid för föreläsning, diskussion och sammanfattning. Önskar mer vägledning om minireningsverk. Mer 

juridik önskas, bra om man kan få ett pass med jurister där kommunen fått skicka in i förväg så allt är 

förberett. Skulle gärna se tätare vägledningstillfällen, t.ex. att länsstyrelsen kommer ut till alla våra 

kommuner. 1 gång/år känns för lite för en stor fråga. Önskar fler träffar med er! Vill ha tydligare 

vägledning gällande avsaltningsanläggningar.  
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