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Förord 

Denna slutrapport beskriver arbetet med Fokusarbetet Enskilda avlopp i projekt 

Miljösamverkan Norrbotten.  

Till denna rapport biläggs informationsmaterialet ”Planera för avlopp - information 

till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning”. 

Den finns att ladda ner som pdf-dokument genom direktlänk i denna slutrapport och 

från Norrbottens Kommuners hemsida. För den som önskar sätta sin kommunlogo 

på informationsmaterialet är det möjligt att få den som word-fil från Norrbottens 

Kommuner. 

Tack till deltagarna i arbetsgruppen för ert engagemang och all kompetens, som ni 

bidragit med inom arbetsområdet. 

 

Katarina Wennman 

projektledare Miljösamverkan Norrbotten 

 

 

  

http://www.norrbottenskommuner.se/media/1655/planera-foer-avlopp-info-till-fastighetsaegare.pdf
http://www.norrbottenskommuner.se/media/1655/planera-foer-avlopp-info-till-fastighetsaegare.pdf


Innehållsförteckning 

 

Inledning - allmänt om arbetet med fokusområden…………………… 1 
 
Fokusarbete Enskilda avlopp…………..………………………………... 3 

 Arbetsgruppen ………………………………………………..……...... 3 

 Arbetsinnehåll och omfattning ………………………………………….. 4 

 Projektets genomförande och resultat……………………………………  5 

 Slutsatser och reflektioner ………………………………………..……. 7 

 
Bilagor ……………………………………………………………….……. 9 

 

  



1 
 

Inledning - allmänt om arbetet med fokusområden 

Projekt Miljösamverkan Norrbotten startade 1 oktober 2014 och avslutades efter tre 

år den 31 augusti 2017. Projektledaren var anställd av Norrbottens Kommuner med 

50 % sysselsättningsgrad.  

Miljösamverkan Norrbottens delprojekt benämns fokusområden. Kommunernas, och 

i viss mån Länsstyrelsens, behov har varit vägledande vid val av fokusområden. 

Fokusområdena har tagits fram genom förslag från kommunerna där man fått föreslå 

de arbetsområden som man sett mest behov av. Dessa förslag har sammanställts och 

rangordnats efter ”röstetal”, d v s det fokusområde som flest kommuner har önskat 

har placerats överst på listan. Styrgruppen, bestående av representanter från några 

kommuner och Länsstyrelsen, har vägt samman kommunernas och Länsstyrelsens 

behov med den rangordnade förslagslistan och beslutat om vilka fokusområden som 

skulle genomföras. Ofta har besluten följt rangordningen. De tre första fokus-

områdena beslutades i samband med planeringen av projekt Miljösamverkan 

Norrbotten och dessa var Enskilda avlopp, Tillfälliga boenden och Täktverksamhet.  

Deltagare till arbetsgrupperna har satts ihop genom intresseanmälan från 

kommunerna. Hur processen gått till internt på miljökontoren är okänt. En gissning 

är att de handläggare som visat intresse för ett fokusområde har fått anmäla sig till 

Miljösamverkan under förutsättning att det fungerat för övrig intern verksamhet. 

Någon kommun har uttalat att medverkan i Miljösamverkans arbetsgrupper har 

varit önskvärd då den betraktats som kompetensutveckling för miljöhandläggarna 

på den kommunen.  

Alla kommuner ombads ange en handläggare med ansvar för det aktuella 

fokusområdet, oavsett om man deltog i arbetsgruppen eller inte. Denna typ av grupp 

kallades ”kontaktpersoner” och sändlistan användes av Miljösamverkan Norrbotten 

för att snabbt komma i kontakt med personer som jobbade med ett specifikt 

fokusområde. 

I förfrågan till miljöcheferna, om deltagare till arbetsgrupperna, har förutsätt-

ningarna för arbetet beskrivits. En spridning mellan kommunerna har varit 

önskvärd, både avseende storleken och geografin. Arbetsgruppens storlek, helst fyra 

till åtta deltagare, har varit ett villkor för hanterbarheten. Att mötena kunde hållas 

resfria var ett villkor från vissa kommuner för att delta. Tekniken som använts för 

resfria möten var PolyCom fram till årsskiftet 2016/2017 då några kommuners avtal 

om PolyCom gick ut och det var därför säkrare att använda Skype för samtliga 

möten fr o m januari 2017. 

Första arbetsgruppsmötet var alltid fysiskt i samtliga arbetsgrupper, bl a för att 

underlätta kommande webmöten. Det är lättare att kommunicera med enbart ljud 
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och bild om man känner varandra eller åtminstone har träffats. På första arbets-

gruppsmötet beslutades arbetsinnehåll, arbetstakt, sluttid och arbetsgruppens 

spelregler. Arbetsinnehållet bestämdes genom ”brainstorming” (processtekniken 

kunde variera beroende på grupp) och gemensamt beslut i arbetsgruppen. 

Deltagarna ombads innan första mötet att diskutera fokusområdet internt på sina 

miljökontor, för att få så bred förankring som möjligt. Ofta var problembilden lika i 

flera (de flesta?) kommuner, på några punkter var skillnaden större. Utifrån 

problembilden bestämdes vad arbetsgruppen skulle jobba med. Inom de flesta 

fokusområden har man sett behov av olika dokument såsom handläggarväg-

ledningar, checklistor, informationsmaterial och blanketter. Man har även haft behov 

av kompetenshöjning i form av utbildning eller erfarenhetsutbyte kollegor emellan. 

En typ av erfarenhetsutbyte har vi kallat ”samsyn”. Då har kollegor inbjudits till 

någon kommun att delta på verkliga tillsynsbesök inom fokusområdet. Detta har 

tillämpats inom fokusområde Tillfälliga boenden och Täktverksamhet. 

Arbetstakt och sluttid bestämdes baserat på vad som skulle göras och på deltagarnas 

möjligheter, d v s deras arbetstid till förfogande. Arbetet utfördes genom 

gemensamma diskussioner i arbetsgruppen i kombination med enskilt arbete eller 

mindre gruppers arbete mellan möten, d v s vedertagen metodik för arbetsgrupper. 

Vissa delmoment fokuserade på en deltagande kommuns ”produkt” (egenprodu-

cerad handläggarvägledning, informationsmaterial, checklista eller annan skriftig 

rutin) som diskuterades och bedömdes i arbetsgruppen och eventuellt antogs som 

arbetsgruppens produkt. 

Varje arbetsgrupp ombads tänka ”utanför” den egna kommunen och för alla länets 

kommuners behov eller situation. Detta var ofta lättare för vissa personer än för 

andra. 

Projektledaren deltog i samtliga arbetsgrupper för att administrera och leda arbetet 

baserat på vad arbetsgruppen bestämt att den skulle utföra. 

De tre första fokusområdena beslutades i samband med planeringen av projekt 

Miljösamverkan Norrbotten och var givna när projektet startade i oktober 2014. De 

tre sista områdena ”röstades fram” genom kommunernas önskningar och 

styrgruppens beslut (beskrivet i början av detta avsnitt). Fokusområden i prioritets- 

och kronologisk ordning: 

1. Enskilda avlopp 

2. Tillfälliga boenden 

3. Täktverksamhet 

4. Värmepumpar 

5. Förorenad mark 

6. Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall. 
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Fokusarbete Enskilda avlopp 

Detta var projekt Miljösamverkan Norrbottens första fokusområde. Det var beslutat 

redan innan projekt Miljösamverkan Norrbotten startade i oktober 2014 och ansågs 

möjligen fungera som en fortsättning på ett arbete man utförde åren 2009-2010 

tillsammans med kommuner i Västerbotten. Fokusområde Enskilda avlopp har pågått 

under nästan hela den treåriga projekttiden.  

 

Arbetsgruppen 

Deltagare till arbetsgrupperna har satts ihop genom intresseanmälan från 

kommunerna, så även till denna grupp.  

Gruppen hade sitt första möte 25 mars 2015 i Boden. Denna arbetsgrupp, i likhet med 

samtliga arbetsgrupper, har hållit sitt första möte som fysiskt möte för att sedan 

kunna övergå till webmöten. Gruppen bestod initialt av: 

Andreas Nyberg, Haparanda stad 

Per Lundbäck, Övertorneå kommun 

Ulf Isaksson, Piteå kommun 

Henrik Lööv, Luleå kommun 

Jonatan Kjellin, Överkalix kommun 

Helena Gustavsson, Älvsbyns kommun 

Elin Sandqvist, Länsstyrelsen Norrbotten 

Katarina Wennman, projektledare Miljösamverkan Norrbotten 

 

Gruppens sammansättning kom att ändras efter hand p g a hög arbetsbelastning hos 

någon deltagare samt att någon slutat sin anställning. Den gruppsammansättning 

som varat längst inom detta fokusområde är denna: 

 

Andreas Nyberg, Haparanda stad 

Amanda Johansson, Älvsbyns kommun 

Per Lundbäck, Övertorneå kommun  

Elin Sandqvist, Länsstyrelsen Norrbotten 

Katarina Wennman, Miljösamverkan Norrbotten 

Gruppmedlemmarnas erfarenhet av arbetsområdet varierade från mycket erfaren till 

mindre erfaren. Denna kompetensskillnad med både ”nya” och ”gamla” ögon har 

gynnat arbetet. Sakkunskapen och erfarenheten från Länsstyrelsen genom Elin 

Sandqvist har varit mycket värdefull. 
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Arbetsinnehåll och omfattning   

Under arbetsgruppens första möte definierades kärnan för uppdraget inom detta 

fokusområde till att risken för påverkan på miljön och människors hälsa ska vara 

styrande. Vi skulle även arbeta med enskilda avlopp för både för fritids- och 

permanentboende. Mot bakgrund av att liknande arbete som detta utfördes åren 

2009 – 2010, utan att de slutdokumenten med självklarhet har använts av 

kommunerna, var det viktigt att genom hela detta arbetet fundera på hur vi på ett 

bra sätt kunde implementera gruppens resultat i länets kommuner.  

På projektledarens kommunturné till samtliga kommuner i början av projektet 

diskuterades vad kommunerna ville ha ut av de tre första fokusområdena. 

Arbetsgruppen gick igenom kommunernas önskemål gällande enskilda avlopp och i 

kombination med gruppens egna synpunkter fastställdes att arbetsgruppen skulle 

jobba med följande: 

• Bedömningsfrågor; skyddsavstånd, tekniken, hur uppfylls skyddsnivåerna, 

hur agera vid åldriga fastighetsägare eller där huset sällan används? 

• Prioritering inför inventeringar. 

• Minireningsverk; hur fungerar de i kallt klimat, provtagningsställen på 

anläggningen? 

• Gränssnitt mellan enskilt och kommunalt avlopp inkl VA-planering; 

goda exempel från övriga landet 

• Samarbete med bygglovshandläggare; hur bör det fungera? 

• Samarbete med slamtömmare; hur bör det fungera? 

• Utbildning för entreprenörer; diplomering o s v 

Deltagarna ombads i inbjudan till första mötet att ha diskuterat fokusområdet internt 

på sina miljökontor. Detta för att få en så bred förankring som möjligt. Ofta är 

problembilden likartad i flera kommuner, så var även fallet i denna grupp. Däremot 

kunde lösningar och rutiner skilja rätt mycket mellan ingående kommuner. 

Avslut för detta fokusområde sattes initialt till september 2015. Arbetet gick ganska 

trögt och färdiga resultat som hela arbetsgruppen kunde enas om var få. För att 

slippa tidspressen begärde vi och fick förlängd arbetstid genom beslut i Styrgruppen. 

Arbetets komplexitet och förändrade råd från Havs- och vattenmyndigheten 

gällande handläggning var huvudsakliga skäl till Styrgruppens beslut om 

förlängning hela projekttiden, d v s t o m september 2017 (vilket senare justerades till 

augusti 2017). Detta och en förändrad sammansättning av arbetsgruppen medförde 

att en temadag för arbetsgruppen genomfördes (fysiskt möte) i september 2015 vilket 

nog fungerade som en nystart för arbetet. 
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Projektets genomförande och resultat 

Arbetsgruppen har haft sammanlagt 20 möten (fysiska/webkonferens) och ett antal 

maildiskussioner mellan den 25 mars 2015 och den sista augusti 2017. Vanliga 

arbetsgruppsmöten har haft en varaktighet på maximalt två timmar. De flesta 

arbetsgruppsmöten har hållits som webkonferens, först med PolyCom och senare via 

Skype. Projektledaren har lett och dokumenterat mötena. Dokumentationen har 

bestått av mestadels formella minnesanteckningar, men också av anteckningar i 

stolpform via mail. Mellan arbetsgruppens möten har gruppmedlemmarna haft 

kontakt med varandra eller jobbat självständigt för att arbeta fram sina 

ansvarsområden. Arbetsgruppen har dessutom haft några temadagar, ordnat 

studiebesök och arrangerat en utbildningsdag. Projektledaren har, förutom 

delaktighet i arbetsgruppens samtliga arbetsuppgifter, samverkat med Havs- och 

vattenmyndigheten i deras kontakt med kommunerna.  

De arbetsuppgifter som gruppen fokuserat på, beskrivet i förra avsnittet, 

genomfördes sammanfattningsvis så här: 

Bedömningsfrågor 

Många av arbetsgruppens diskussioner handlade om bedömningsfrågor och 

svårigheten att hitta gemensamma optimala lösningar på dessa. Vi enades om att 

sätta ihop en utbildningsdag för länets handläggare som en dellösning. 

Utbildningsdagen hölls den 16 maj 2016 i Luleå med 26 anmälda deltagare från 13 

kommuner. Utbildningen hade följande innehåll: 

- Teknikstudie och forskningsresultat, Annelie Hedström och Inga Herrman, Luleå 

tekniska universitet 

- Normal och hög skyddsnivå, prioriteringar inför inventering, Annika Gammeltoft 

och Sara Elfvendahl, Länsstyrelsen i Norrbotten 

- Juridik med rättsfall, Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB 

- Så här jobbar vi, Maria Widman, Piteå kommun 

- Erfarenhetsutbyte i gruppdiskussioner och redovisning 

Ett informationsblad riktad till fastighetsägaren, en tidningsartikel på en halvsida i 

en bilaga till de regionala dagstidningarna och ett studiebesök på SEAB/Ecotech i 

Övertorneå som tillverkar avloppsanläggningar var andra insatser. 

Prioritering inför inventeringar 

Detta var ett eget avsnitt på utbildningsdagen och har även diskuterats med varje 

enskild kommun under den inledande kommunturnén. Frågan var central i den 

enkät arbetsgruppen skickade ut i februari 2016 till samtliga kommuner i länet för att 

ta reda på vilken åtgärdstakt vi har i länet för åtgärdande av icke fullständigt 

fungerande enskilda avloppsanläggningar. Samtliga kommuner svarade på enkäten 

och resultatet visade att åtgärdstakten 2015 var 1,1 % vilket var lägre än i riket i 
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övrigt (ligger där på 2-3%). Den åtgärdstakt som behövs för att komma ikapp ligger 

på 5-6 %. Enkäten redovisades och diskuterades på Miljöchefsträffen 2016. 

Minireningsverk 

Vi inledde ett samarbete med forskare på Luleå tekniska universitet, Annelie 

Hedström och Inga Herrman, och dessa redovisade även sina forskningsresultat 

på utbildningsdagen. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram vägledning för 

tillsyn på minireningsverk. 

Gränssnitt mellan enskilt och kommunalt avlopp inkl VA-planering 

Ämnet hade ett eget avsnitt under utbildningsdagen med exempel från Piteå 

kommun. Detta är inte enkelt för den enskilde handläggaren att driva utan stöd från 

politikerna i sin kommun. 

Samarbete med bygglovshandläggare 

Handläggningen av enskilda avlopp och bygglov är i vissa ärenden sammanlänkade 

och med bra rutiner ökar möjligheterna för goda lösningar. Resultat för denna 

arbetsuppgift uteblev p g a ändrad sammansättning i arbetsgruppen. 

Samarbete med slamtömmare 

Med ett bra samarbete med kommunens slamtömmare och smarta rutiner kan 

enskilda avloppsanläggningarnas funktion uppmärksammas. Resultat för denna 

arbetsuppgift uteblev p g a ändrad sammansättning i arbetsgruppen. 

Utbildning för entreprenörer 

Frågan diskuterades livligt i arbetsgruppen. Kan och vill vi kräva att entreprenören 

som ska anlägga ett enskilt avlopp är certifierad/diplomerad? Vi hade i denna fråga 

kontakt med branschorganisation ME (Maskinentreprenörerna). För att certifiering/ 

diplomering ska fungera krävs att utbildningen håller mycket hög klass och att alla 

entreprenörer går den. Är entreprenörer i områden där det endast byggs enstaka 

anläggningar per år intresserade av att satsa tid och pengar på utbildning? 

Arbetsgruppen enades om att certifierings-/diplomeringsutbildning är bra, men att vi 

enbart kan rekommendera fastighetsägaren att anlita sådan. Miljöinspektören vill inte 

sätta det som krav.  

Vi konstaterar att det är möjligt för en kommun att ställa krav på att entreprenörerna 

ska ha utbildning för att anlägga enskilda avlopp. Förutsättningen för detta är att 

samma krav ställs på alla entreprenörer i avloppsärenden inom kommunen. Kravet 

är inte enbart positivt. Dels finns olika åsikter om kvaliteten på utbildningen, d v s 

bara för att entreprenören har papper på att hen gått utbildningen finns ingen 

garanti för rätt kompetens. Dels finns många entreprenörer som inte gått 

utbildningen som ändå har god kompetens inom området. Miljöinspektörens 

personkännedom är i de fallen en säkrare kvalitetsgaranti.  
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Slutsatser och reflektioner  

De slutsatser och reflexioner som här redovisas är en mix av arbetsgruppens 

synpunkter under det löpande arbetet och projektledarens titt i backspegeln. 

Det finns en stor kompetens och erfarenhet inom arbetsområdet på kommuner och 

länsstyrelse. Det finns också skillnader i hur man handlägger ärenden i olika 

kommuner. Detta gör den här typen av samarbetsprojekt värdefulla ur flera aspekter. 

En första slutsats är att fokusområde Enskilda avlopp inte är färdigt, och frågan är om 

det någonsin kan bli färdigt. Det är inte heller enkelt att avgöra vad som skulle 

kunna lösa frågan. Enskilda avlopp har funnits under lång tid och kommunerna har 

en lång erfarenhet av att handlägga ärendena. Regelverket är inte entydigt, vilket 

öppnar för varierande bedömningar.  

Under mitten av 2017 har en utredning från Havs- och vattenmyndigheten varit ute 

på remiss och efter behandling och eventuella justeringar kan ett nytt nationellt 

regelverk/ny författning vara färdigt i början av 2018 (tidigast). En optimal lösning 

som vore önskvärd innehåller tydliga regler som kan fungera i hela landet och att 

dokument som handläggarvägledning och information till verksamhetsutövare 

utformas av den nationella myndigheten. Till dess är vi hänvisade till det som varje 

enskild kommun och/eller region arbetar fram. 

Arbetet i gruppen har skett med stort engagemang. Arbetssättet med Skype-möten 

begränsar dock möjligheten till intensiva diskussioner och gör att det är svårare att 

komma till tals, särskilt för de mer tystlåtna. I ett fysiskt möte är det lättare att ta 

tillvara deltagarnas engagemang och synpunkter. Tekniken har inte alltid fungerat 

hundraprocentigt och deltagare har ibland haft svårt med uppkopplingen till mötet 

eller blivit ”utkastade” under pågående möte. Sådana störningar tar tid från arbetet 

och kan vara mycket frustrerande för den som råkar ut för det. Resfria möten har 

dock varit det enda sättet arbetet kunnat bedrivas på. 

Att arbetsgruppens sammansättning förändrades under arbetets gång har påverkat 

arbetet. Varje gång någon slutat och börjat i arbetsgruppen har arbetsprocessen 

påverkats. Detta tillhör vår verklighet och inget vi rår över, men vi måste förhålla oss 

till det. I detta fokusområde har vi konkret ”tappat” några resultat p g a förändrad 

gruppsammansättning. 

Gruppens storlek i den senare sammansättningen gjorde den mer hanterbar än den 

första (större) gruppen. Webmötena fungerade bättre eftersom det var lättare för alla 

att komma till tals. Däremot saknades erfarenhet från en befolkningsmässigt större 

kommun. Att det var färre personer att fördela arbetet på var också påtagligt.  
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En grundförutsättning för ett bra samverkansarbete är att deltagarna på 

”hemmaplan” får avsätta tid till arbetet. I denna arbetsgrupps senare samman-

sättning verkade det som om detta varit fallet. 
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Bilagor 

Bilaga 1:  Planera för avlopp - information till dig som planerar att göra en ny eller 

göra om en befintlig avloppsanläggning, från Miljösamverkan 

Norrbotten mars 2017. 

 

http://www.norrbottenskommuner.se/media/1655/planera-foer-avlopp-info-till-fastighetsaegare.pdf
http://www.norrbottenskommuner.se/media/1655/planera-foer-avlopp-info-till-fastighetsaegare.pdf

