
 

Examensarbete, 15 hp 
Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 

Vt 2018 

 

 

 
 

 

TILLSYNSMETODER 
RIKTADE MOT 

MINIRENINGSVERK 
 

 

Elin Törnqvist 
  



 
 
 

 
 

Förord 
Jag vill passa på att tacka alla kommuner som svarat på enkätundersökningen som har gjorts 
i samband med detta examensarbete.  

Mina kollegor på Miljö- och hälsoskyddsenheten i Norrtälje kommun vill jag tacka för mycket 
stöd och idéer. Särskilt tack vill jag rikta till Mariia Malmberg som varit vid min sida under 
tidigare genomfört projekt och som hjälpt mig genom stöd, råd och idéer under 
examensarbetets gång. 

Vid Umeå Universitet vill jag även tacka min handledare Christian Bigler för råd under 
skrivandets gång.  

 

Norrtälje, maj 2018 

Elin Törnqvist 

 
  



 
 
 

 
 

Monitoring methods aimed for smaller sewage 
treatment plants 
 

Author: Elin Törnqvist 

 

Abstract 
Sweden today have about 700 000 sewer systems, among which half of the plants are 
considered inefficient. The wastewater contains nutrients such as phosphorus and nitrogen, 
which in turn contribute to the eutrophication of waters. According to the Water Authorities, 
there are 650 waters in the northern district of the Baltic Sea that suffers from 
eutrophication. Close by these waters it is common with smaller treatment plants for 
sewages. It is up to the monitoring authority to decide which degree of purification the plants 
need and to supervise. There are different monitoring methods of small treatment plants and 
it is up to each municipality to choose their way, which means that monitoring is very 
different between different municipalities. The purpose of this study is to identify how 
different municipalities preform monitoring. It is aimed to investigate the need of a more 
effective monitoring for Norrtälje Municipality and to see if any of the methods from the 
other municipalities may be suitable. Examination has been done through participation in 
sampling projects, survey and compilation of data from VISS. The survey showed that 
monitoring practices in the municipalities differ greatly since the number of smaller 
treatment plants and resources differs. Data from VISS shows that the need for monitoring is 
high since 68 waters in Norrtälje won´t reach good status until 2021. Previous projects show 
that the authorities find it hard to do the sampling by themselves but there is a high demand 
for such methodology.  
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1 Inledning 
Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål och dessa ska verka som riktmärken för att 
lösa våra miljöproblem nu och inte överlämna dem till de kommande generationerna. 
Miljömålet Ingen övergödning är direkt relaterat till små avlopp då problematiken är för 
höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten (Sveriges miljömål 2018a). Miljömålet 
kommer inte att uppnås till år 2020 och tillståndet anses fortfarande vara allvarligt 
(Naturvårdsverket 2018). Även miljömålen Hav i balans, Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet samt Levande kust och skärgård är miljömål som är relevanta i 
sammanhanget när det gäller problemet är förhöjda halter av näringsämnen till våra sjöar 
och vattendrag, hav, kustnära områden och även grundvattnet påverkas. Tillsammans är det 
fyra instanser som har ansvaret för dessa mål, Sveriges geologiska undersökning (SGU), 
Naturvårdsverket, Länsstyrelserna i samverkan (RUS) och Havs- och vattenmyndigheten 
(Miljömål 2018).  

Belastningen av näringsämnen minskar men återhämtningstiden för miljön är lång och 
hinner inte ikapp. Förhållandena är som allvarligast kring Östersjön där det fortfarande är en 
utbredning av syrefria bottna och eutrofiering orsakad av överflödiga näringsämnen är det 
enskilt största miljöproblemet (Vidal, Hedström och Herrmann 2018). Åtgärder har vidtagits 
och visat resultat men det finns ett stort behov av ytterligare åtgärder för att minska 
fosfortillförseln och andra övergödande ämnen. Syrefria bottnar på grund av antropogena 
näringsämnen är en av de mest skadliga effekterna på kustnära hav med omedelbar verkan 
på ekosystemen (Conley et al. 2011). Kväve och fosfor är näringsämnen som finns naturligt i 
miljön, men när det blir förhöjda halter näringsämnen som uppstår bland annat på grund av 
mänskliga aktiviteter frodas övergödningen. Problematiken med förhöjda halter fosfor och 
kväve är att de påverkar vattenkvalitén och kan orsaka syrebrist. Vattenkvalitén påverkas 
genom så kallad algblomning och påverkar badkvalitén och i vissa fall även människors 
hälsa. Syrebristen uppstår genom att stora mängder växtmaterial sjunker till botten. 
Syrebristen slår i sin tur ut de bottenlevande djuren och fiskarna (Havs- och 
vattenmyndigheten 2018). Det finns fler källor till näringsämnen som bidrar till 
övergödningen av Östersjön och Västerhavet, men de enskilda avloppen uppskattas ha en 
betydande stor påverkan (Vidal 2018). 

Enligt Vattenmyndigheterna (2017) finns det fler än 650 vattenförekomster i Norra 
Östersjöns vattendistrikt som har miljöproblemet övergödning och där läckage av fosfor är 
främsta orsaken. Det är enligt de allmänna hänsynsreglerna (SFS 1998:808) den som har en 
avloppsanordning som också har ansvar för att anläggningen fungerar och renar som den 
ska. Tillsynsmyndigheten, den kommunala nämnden ska i sin tur bedriva tillsyn för att 
säkerställa detta. I Sverige finns det ca 700 000 fastigheter med enskilt avlopp där nästan 
hälften inte bedöms vara godkända (Havs- och vattenmyndigheten 2013). En stor del 
existerande anläggningar behöver rustas och då tillsynsansvaret ligger hos den kommunala 
nämnden blir det åtgärdande arbetet mycket olika från kommun till kommun. Det behövs 
tydlig vägledning och information för att rätt insatser ska prioriteras i dessa områden och för 
att få en likartad tillsyn kommunövergripande.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka dagens tillsynsmetoder riktat mot enskilda 
avlopp, specifikt till reningsverk för mindre än 25 personekvivalenter samt utreda om det går 
att effektivisera tillsynen för minireningsverk i Norrtälje kommun.  

Följande frågeställningar ingår i undersökningen: 

- Hur ser behovet ut av en effektiv tillsyn av minireningsverk utifrån de 
vattenförekomster och andra känsliga recipienter som finns i Norrtälje? 

- Vad görs idag i Norrtälje?  
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- Vilken fosforreduktion kan uppnås genom förbättrad tillsyn och funktionskontroll? 
- Kan provtagning av surrogatparametrar användas som en tillsynsmetod? 
- Hur ser andra kommuners tillsynsarbete ut? 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Avlopp och inventering i Norrtälje kommun 
Norrtälje kommun är med sina 30 000 enskilda avlopp den kommun i Sverige som har flest 
enskilda avlopp (Norrtälje kommun 2018). Norrtälje kommun är en kustnära kommun och 
har även många känsliga sjöar och vattendrag. Kommunen har ca 50 000 fastigheter och 
bland dessa är ca 30 000 fritidsbostäder och stora delen av dessa med undermåliga 
avloppsanläggningar. Viss problematik finns med att fastigheter taxerade som fritidsboende 
nyttjas permanent där anläggningarna redan är i sämre skick (Holm et al. 2009).  

Arbetet med inventering av dessa undermåliga avlopp sker i Norrtälje kommun specifikt av 3 
stycken handläggare på Bygg- och miljökontoret. Inventeringen sker områdesvis och tidigare 
har man fokuserat på områden som varit särskilt utsatta och då tagit alla fastigheter i 
området. Som regel inspekteras alla avlopp som är äldre än 10 år inom det valda området. 
Områden som prioriterad är de med många WC-avlopp och utsläpp till mark eller vatten och 
där stora andelar är permanentboende. En annan prioritering är områden där enskilda 
avlopp bedöms ha en betydande miljöpåverkan på känslig recipient. För att öka 
åtgärdstakten av de värsta anläggningarna har inventeringen på senare tid riktat tillsyn 
direkt mot anläggningar med slamavskiljare som har för liten våtvolym, dessa är ofta väldigt 
gamla och saknar efterföljande rening. Genom renhållningsregistret har man tagit fram att 
det är uppemot 2000 slamavskiljare med en volym under 2 kubikmeter och som alltså skulle 
behöva uppdateras (Norrtälje kommun 2018). 

 

2.2 Vattenförvaltning i Sverige  
Alla medlemsländer som ingår i EU har implementerat vattendirektivet i sin egen lagstiftning 
och på så sätt också bundit sig till att genomföra alla delar som direktivet består av (Havs- 
och vattenmyndigheten 2016a). Vattendirektivet står för vad EU-länderna som minst ska 
uppnå när det gäller vattenkvalitet och tillgången till vatten. År 2004 implementerades 
vattendirektivet i den svenska lagstiftningen, bland annat i miljöbalken och tillhörande 
förordningar. I Sverige har vi fem stycken vattendistrikt (Bottenviken, Bottenhavet, Norra 
Östersjön, Västerhavet och Södra Östersjön) som också styrs av fem vattenmyndigheter, 
detta är en länsstyrelse i varje vattendistrikt. Havs- och vattenmyndigheten hjälper till med 
vägledning och föreskrifter samt rapporterar tillbaka arbetet till EU (Havs- och 
vattenmyndigheten 2016a). Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med 
vattenmyndigheterna verktyget VISS- information om Sveriges vatten. VISS finns till för att 
dela information om större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Bland 
annat statusklassning, miljökvalitetsnormer, miljöövervakning, åtgärder, skyddade områden 
och rapportering till EU framgår i systemet (Havs- och vattenmyndigheten 2017). En 
vattenförekomst klassas enligt VISS som en sjö som har en yta större än 1 km2, stora 
grundvattenförekomster som har betydelse för dricksvattenförsörjning och vattendrag som 
har ett tillrinningsområde större än 10 km2 (HVMFS 2017:20). 

Som operativ tillsynsmyndighet är en av uppgifterna för kommuner att bedriva tillsyn. Att 
bedriva en operativ tillsyn innebär att kontrollera så att miljöbalkens regler, myndigheter och 
domstolars beslut efterlevs. Det innebär även att vidta åtgärder för att verksamhetsutövare 
ska följa dessa regler. Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för tillsynsvägledning för 
avlopp dimensionerade för upp till 200 personer och bistår kommuner och landsting med 
vägledning för den operativa tillsynen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten framgår det att 
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tillsynen ska karaktäriseras av att vara effektiv och rättssäker (Havs- och vattenmyndigheten 
2015). Det innebär att den operativa tillsynsmyndigheten ska använda sina resurser så att det 
ger störst nytta samtidigt som den ska tillämpas lika för alla. Tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
1998:808) ska drivas för att kontrollera att miljöbalkens regler efterlev. Tillsynen ska ske 
genom rådgivning, information och genom att frigöra förutsättningar för att miljöbalkens 
syfte ska kunna tillgodoses. Att planera tillsyn i förhållande till miljöbalken blir en 
tolkningsfråga för olika kommuner då uppfattningen om vad som är rättssäkert och effektivt 
för olika kommuner kan variera (Naturvårdsverket 2013). 

Havs- och vattenmiljöanslaget stödjer många verksamheter och aktiviteter. Anslaget stödjer 
det nationella genomförandet av flera EU-direktiv, däribland vattendirektivet och 
havsmiljödirektivet. Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) är en del av detta anslag och har som 
syfte att stödja lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön och man vill minska belastningen 
av näringsämnen i kusten. LOVA-bidrag kan sökas av kommuner eller ideella 
sammanslutningar för att få bidrag i arbetet kring dessa frågor (Havs- och 
vattenmyndigheten 2018 c). 

 

2.3 Minireningsverk  
Minireningsverk är en avloppslösning som har växt fram framförallt som en lösning för hög 
skyddsnivå för miljön enligt Naturvårdsverkets allmänna råd, Havs- och vattenmyndigheten. 
I dagsläget finns ca 30-40 stycken olika leverantörer och antalet minireningsverk har 
blommat de senaste åren (Havs- och vattenmyndigheten 2016b). Minireningsverk fungerar i 
praktiken som de större reningsverken och har liknande processer. Sedimentering för att 
avskilja partiklar, biologisk behandling för att ta bort organiskt material och kväve, och 
kemikalier för att kunna fälla ut fosfor och mindre partiklar. För minireningsverk kan ett 
serviceavtal med leverantör upprättas för drift, men ändå är det mycket ansvar som ligger på 
fastighetsägaren jämfört med om de haft traditionella marklösningar. Verksamhetsutövaren 
har ansvar för att anläggningens funktion och drift kontrolleras och det ska bland annat vara 
en implementerad egenkontroll, påfyllning av kemikalier och provtagning (Naturvårdsverket 
2008). När minireningsverken fungerar som de ska uppnås en god reduktion av fosfor och 
BOD7, biokemisk syreförbrukning under 7 dygn, medan reduktionen av smittämnen inte är 
lika klar. Om det inte finns ett specifikt steg för detta, exempelvis ultraviolett strålning eller 
infiltration, är reduktionen ofta låg. Det finns däremot ingen tydlig vägledning kring 
minireningsverk överlag och det gör att det är betydande variationer i tillämpligheten mellan 
kommuner (Erlandsson, Gerdin, och Gustafsson 2014). 

 

2.4 Tillsyn och verksamhetsutövarens ansvar 
Enligt miljöbalken (1998:808) betraktas en avloppsanordning som en verksamhet, detta gör i 
sin tur att den som innehar en avloppsanordning ses som en verksamhetsutövare. Vid 
prövning och tillsyn av avloppsanläggningar gäller omvänd bevisbörda och vidare är det 
enligt miljöbalken 2 kap 1 § verksamhetsutövaren som ska se till att de allmänna 
hänsynsreglerna efterlevs. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att villkoren i 
tillståndet upplevs och att avloppsanläggningen inte utgör en olägenhet för människors hälsa 
och miljön (Miljöbalken 1998:808).  

Gällande minireningsverk finns det som tidigare nämnt inte en helt tydlig vägledning och det 
är upp till varje kommun att tolka och implementera den tillsynsmetod som är mest lämpad 
utifrån hur behovet och kommunen ser ut. Det finns kommuner som utför platsbesök och 
systemtillsyn, sedan finns det kommuner som inte påbörjat tillsyn av minireningsverk. Vid 
platsbesök kan det ingå okulär bedömning, provtagning, granskning av egenkontroll och 
andra uppgifter av betydelse. Likaså kan det vid systemtillsyn ingå granskning av 
provtagningsresultat, egenkontroll och andra uppgifter av betydelse (Erlandsson, Gerdin och 
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Gustafsson 2014). Andra uppgifter som kan vara av betydelse och ingå vid platsbesök 
och/eller systemtillsyn kan vara: 

- Kvitton från inköp av kemikalier 
- Serviceavtal  
- Kopia på protokoll från utförd service 
- Redovisning av slamhantering 

 

3 Metod 
 

3.1 Bedömning av Norrtäljes ytvattenkvalitet med hjälp av VISS  
Tolkning av VISS databas för vatten användes främst för att identifiera nuläget och för att se 
behovet av en effektivare tillsyn. Genom att ta fram områdesstatistik för Norrtälje kommun 
får man en samlad status för alla 114 vattenförekomster som finns i kommunen.  

Data för alla vattenförekomsters ekologiska status och potential samt data om vilka 
vattenförekomster som har betydande påverkan från enskilda avlopp har analyserats från 
den andra förvaltningscykeln (2010-2016). Av data framgår hur många vattenförekomster 
som uppnår hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig ekologisk status. Det framgår även 
hur många vattenförekomster som har en betydande påverkan respektive ej betydande 
påverkan från enskilda avlopp. 

 

3.2 Beräkning av fosforutsläpp 
SMED, Svenska MiljöEmissionsData (Olshammar et al. 2015) är en sammanslutning av IVL 
Svenska Miljöinstitutet AB, SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges 
lantbruksuniversitet), och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och 
Avloppsguidens användarförening, består av miljökontor som använder Avloppsguiden.se. 
Med hjälp av beräkningar som används från dessa två organisationer, är ett syfte att redovisa 
hur mycket utsläpp av fosfor Norrtälje kommun kan förhindra att det når miljön genom en 
förbättrad funktionskontroll och tillsyn av minireningsverk. Resultaten från Avloppsguidens 
användarförenings undersökning 2014-2015 användes i LOVA-projektet 2017 för att göra en 
beräkning som beskriver verkligheten.  

SMED använder schabloner för belastning på små avlopp och ger utsläppsvärde på ca 1,7 g 
P/per person och dygn. Räknar man med att närvaron hemma är 65 % och i snitt 3 personer 
i hushållet blir den totala belastningen ca 1,2 kg P/år.  

Om minireningsverken skulle rena så som leverantörerna menar att de klarar av skulle 
utsläppen beräknas som nedan: 

10 % x 1,2 kg x antal minireningsverk = x kg P 

 

3.3 Provtagning och analys av surrogatparametrar  
Genom deltagande i LOVA-projektet ”Surrogatparametrar- en kostnadseffektiv metod för att 
följa upp små anläggningars funktion” har egna provtagningar och anmälda platsbesök 
utförts på tio stycken minireningsverk under hösten 2017. Sammanlagt var det 10 kommuner 
som medverkade i projektet och har egna provtagningsresultat. Provtagningsresultaten som 
Norrtälje kommun gjort, samt de provtagningsresultat som resterande kommuner fått har 
sammanställts i denna undersökning för att få större underlag. Platsbesök gick ut på att 
provta parametrarna fosfat, turbiditet och temperatur, samt samla vatten för att skicka till 
laboratorium för analys av pH (SS-EN ISO 10523:2012), biokemisk syreförbrukning (BOD7) 
(SS-EN 1899-1), fosfatfosfor (ISO 15923-1:2013 F), totalfosfor (SS-EN ISO 15681-2:2005) och 
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turbiditet (SS-EN ISO 7027-1:2016). Parametrarna har valts eftersom turbiditet ger en rättvis 
bild av partikulärt fosfor i avloppsvattnet och eftersom ortofosfat ger bilden av löst fosfor. 
Provtagning skedde med utrustning från Hach, en fosfatmätare av modell Pocket Colorimeter 
|| för fosfatanalys (Hach 2017 a), en turbiditetsmätare av modell 2100Q IS Portable 
Turbidimeter användes (Hach 2017 b). Resultaten från vår egen provtagning analyserades 
och jämfördes mot analysen från laboratorium. Resultatet analyserades sedan gentemot vilka 
krav som tidigare ställts i tillståndet för respektive anläggning. De tio minireningsverken 
valdes utifrån att de skulle varit i bruk minst ett år, inte haft slamtömning eller service 
nyligen och vara av samma fabrikat. Sammanlagt ingick 9 kommuner i projektet men flertal 
har varit inblandade. Kontakter som knutits under projektets gång har legat till grund för de 
kommuner som deltagit i enkätundersökningen. 

 

3.4 Enkätundersökning 
Denna undersökning har ett syfte att sammanställa olika tillsynsmetoder riktade mot 
minireningsverk som används i utvalda svenska kommuner, för att avgöra om det finns ett 
mer lämpligt och effektivt sätt för Norrtälje kommun att utöva tillsyn. En kvantitativ metod 
har valts och data, erfarenheter och uppfattningar har samlats in genom en 
enkätundersökning, se bilaga 1 för fullständig enkät. I enkäten användes både kryss- och 
öppna svar för att samla data. Enkäten skapades i Google formulär och skickades ut per epost 
med en länk och ett kort följebrev. Svaren på enkätundersökningen har analyserats 
deskriptivt och sammanställts kvantitativt i tabeller och figurer. För den sista frågan 
angående hur respektive kommun upplever att deras tillsynsmetod fungerar har nyckelord 
identifierats. Den första enkätfrågan angående hur många minireningsverk respektive 
kommun har var svaret i fri text. Sammanställningen har gjorts till tre olika inklassningar, 0-
100, 100-300 samt 400-800. 

De e-postadresser som användes har samlats in genom tidigare projekt, via kollegor och även 
via kommunernas hemsidor. Det användes e-postadresser till enskilda handläggare för att få 
snabb respons och för att undvika att behöva utforma ett längre förklarande följebrev och 
riskera fler bortfall av svaranden.  

 

3.5 Urval av kommuner  
Enkäten som skickades ut till olika kommuner avgränsades till 31 av Sveriges 290 
kommuner, se lista för urval av kommuner i bilaga 2. Vissa kommuner har gått ihop och 
bildat övergripande myndigheter, därav ingår fler än 31 kommuner. Målet var att involvera 
de kommuner som medverkat i LOVA-projektet- ”surrogatparametrar en kostnadseffektiv 
metod för att följa upp små avloppsanläggningars funktion”. Utöver dessa kommuner var ett 
mål att fånga in närliggande kommuner som har liknande förutsättningar som Norrtälje 
kommun, samt kustkommuner.  

 
4 Resultat 
 

4.1 Vattenförekomster och status i Norrtälje kommun 
Norrtälje kommun tillhör den Norra Östersjöns vattendistrikt tillsammans med 73 andra 
kommuner. I Norra Östersjöns distrikt är övergödning och fysiska förändringar i sjöar och 
vattendrag de allvarligaste miljöproblemen. Den största betydande påverkan kommer från 
jordbruket, men tvåa på listan är avloppsvatten, enligt VISS statistik. Det beräknas vara ca 95 
% av kustvattenförekomsterna i Norra Östersjöns distrikt som är påverkade av övergödning 
(Vattenmyndigheterna 2018).  
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Enligt VISS informationssystem och områdesstatistiken för Norrtälje kommun fanns det 
under den andra förvaltningscykeln (2010-2016) 114 ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag, 
kust och vatten i övergångszon). Under denna förvaltningscykel var det 93 
ytvattenförekomster som inte uppnådde god status varav 13 stycken hade otillfredsställande 
status och 3 stycken har dålig ekologisk status (se figur 1). 68 ytvattenförekomster bedömdes 
inte uppnå God status på grund av näringsämnen.  

 
Figur 1 – Data från VISS som visar på att 93 st av 111 st mätta vattenförekomster bedöms inte uppnå God status. 

 

Ett stort antal bortfall, alltså vattenförekomster som inte har data, sker när det gäller 
övergödning på grund av belastning av näringsämnen, men 38 av 65 mätta 
ytvattenförekomster bedömdes vara övergöda. Vad gäller påverkanskällor bedöms 79 av 103 
mätta ytvattenförekomster ha en betydande påverkan från enskilda avlopp (se figur 2). Det 
framgår också att det inte är någon vattenförekomst som klassats som ”ej betydande 
påverkan” och att de därför kan finnas fler.  

 
Figur 2- Data från VISS som visar på att 79 st av 103 mätta vattenförekomster anses ha betydande påverkan från 
enskilda avlopp. 

 

4.2 Krav som ställs på verksamhetsutövaren 
Kraven riktade mot minireningsverk som ställs i tillstånden från Norrtälje kommun listas i 
bilaga 3. De innebär bland annat att verksamhetsutövaren när verket varit i bruk ett år ska 
lämna in provtagningsresultat med analys av organiska ämnen (BOD7), totalfosfor (Ptot) 
och totalkväve (Ntot). Efter granskning av inlämnat resultat ska Bygg- och miljökontoret 
bedöma om fortsatt provtagning. Det ställs även krav på att ett egenkontrollprogram ska tas 
fram, samt bedrivas och journalföras enligt anvisningar från tillverkaren. 
Egenkontrollprogrammet ska delges Bygg- och miljökontoret vid begäran. När det gäller 
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minireningsverk som använder en fosforfälla ska det även ske regelbunden mätning av pH-
värde och vid begäran delges Bygg- och miljökontoret.   

Innan ett investeringsprojekt påbörjas skickas information till fastighetsägaren om detta via 
brev. Efter inventering har tidigare resultat blivit att majoriteten av inventerade fastigheter 
får förbud. Till kommande inventering har Norrtälje nu tagit fram en e-tjänst som 
fastighetsägare får information om i informationsbrevet där de själva kan gå in och anmäla 
sitt dåliga avlopp och få ett förbud utan att tillsynsavgiften behöver tas ut. Denna möjlighet 
tjänar både fastighetsägarna och kommunens handläggare tid och pengar på. 

 

4.3 Fosforreduktion med förbättrad tillsyn och funktionskontroll 
Genom en förbättrad funktionskontroll och tillsyn kan vi reducera fosforutsläppet märkvärt. 
Genom att använda SMEDs schabloner och Avloppsguidens användarförenings mätresultat 
från 2014-2015 beräknas skillnaden mellan ungefär hur det ser ut i dagsläget och hur det 
kan se ut med förbättringar.   

Provtagning gjordes av Avloppsguidens användarförening på ca 105 anläggningar som visade 
att ca 54 % av anläggningarna klarade hög skyddsnivå, dvs. en fosforrening på 90 % som 
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) ger 1 mg P-tot/L. 24 % klarade normal 
skyddsnivå och 22 % klarade inte normal skyddsnivå (Avloppsguidens användarförening 
2015). Använder man dessa resultat beräknas ett utsläpp på 114 kg P, se beräkning nedan:  

0,54 x 400 x 1,2 kg x 0,1 = 26 kg P 

0,24 x 400 x 1,2 kg x 0,3 = 35 kg P 

0,22 x 400 x 1,2 kg x 0,5 = 53 kg P 

Skulle Norrtäljes ca 400 minireningsverk rena på den nivån som testresultaten och 
leverantörerna menar, dvs. klara 90 % fosforrening så skulle utsläppet bli ca 48 kg fosfor per 
år. Det ger en skillnad på 66 kg P som går att förhindra spridas till naturen genom förbättrad 
tillsyn och funktionskontroll.  

10 % x 1,2 kg x 400 st = 48 kg P 

 

4.4 LOVA- surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp 
små avloppsanläggningars funktion 
Under 2017-2018 genomfördes LOVA-projektet om surrogatparametrar. Projektet var 
uppbyggt som ett övergripande huvudprojekt med tio delprojekt, ett för varje deltagande 
kommun. Metoden sågs ha potential att ge snabb och billig indikator på minireningsverkets 
funktion. De mätvärden som togs fram i fält jämfördes mot mätvärden som tagits fram av 
ackrediterat laboratorium för att se om resultaten var avvikande och för att se om 
provtagning var något som kunde utföras av tillsynsmyndigheten. Resultaten redovisas i figur 
3 nedan och visar att de båda resultaten följer samma trend men stort sett ligger de egna 
resultaten en bit under resultaten från lab. 
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Figur 1 - Jämförelse mellan fosfatfosfor (mg/l) uppmätt i fält och fosfatfosfor (m/l) från laboratorium (från 
Albinsson och Johansson 2018). 

Även för turbiditet togs prover i fält och prover skickades till ackrediterat laboratorium. Figur 
4 visar att resultaten följer en tydlig trend trotts att resultaten är lite mer spridda. 

 
Figur 2 - Jämförelse mellan turbiditet (NTU) uppmätt i fält och turbiditet uppmätt i laboratorium (från Albinsson 
och Johansson 2018). 

 

4.5 Enkätstudie om kommuners tillsynsarbete 
Av de 31 mail som skickades ut om förfrågan att besvara enkäten var det 21 svar som inkom. 
Några kommuner representerade flera kommuner genom ex. förbund, totalt finns 29 
kommuner representerade bakom svaren på enkäten. Det man kan se utifrån första 
enkätfrågan är att majoriteten kommuner har mellan 100-300 stycken minireningsverk och 
en mindre andel ligger under 100 stycken, se figur 5. Variationen på hur många 
minireningsverk som finns i varje kommun är stor då den kommun som hade minst antal 
minireningsverk låg omkring 10 stycken, medan den som hade flest hade omkring 790 
stycken.  
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Figur 5 - Enkätsvar angående hur många reningsverk som finns i respektive kommun. 

På frågan om det i respektive kommun utförs tillsyn riktad mot minireningsverk var det 15 
stycken som svarade ja och 6 stycken som svarade nej. På följande fråga angående vilken 
metod som används för tillsyn var spridningen även här stor. Skrivbordstillsyn är den metod 
som är vanligast medan endast platsbesök är den metod som minst antal kommuner 
använder sig utav, se figur 6. Resultatet visar även att en stor andel ändå kombinerar 
platsbesök och skrivbordstillsyn.  

 

 
Figur 6 - Enkätsvar angående vilken metod som används för tillsyn riktad mot minireningsverk i respektive 
kommun. 

Gällande frågan vad som ingår i kommunernas tillsyn blev svaren spridda, se tabell 1. Svaren 
visar att de flesta kommuner begär in fler parametrar än en. Sammanlagt är det 8 av 15 
kommuner som begär in provtagningsresultat, 13 kommuner begär in serviceprotokoll, 11 
stycken egenkontroll och 11 kommuner som begär in kvitton för inköp av kemikalier. Det är 
endast 5 kommuner som begär in alla utvalda parametrar. 

 
Tabell 1 - Enkätsvar angående vad som ingår i respektive kommuns tillsyn. 

Metod Antal kommuner 

Annat 1 

Egenkontroll/driftjournal, Serviceprotokoll 1 

Egenkontroll/driftjournal, Serviceprotokoll, Kvitton-inköp av kemikalier 3 

Egenkontroll/driftjournal, Serviceprotokoll, Kvitton-inköp av kemikalier, 
Annat 

1 

Provtagningsresultat/analysresultat 1 
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Provtagningsresultat/analysresultat, Egenkontroll/driftjournal, 
Serviceprotokoll 

1 

Provtagningsresultat/analysresultat, Egenkontroll/driftjournal, 
Serviceprotokoll, Kvitton-inköp av kemikalier 

3 

Provtagningsresultat/analysresultat, Egenkontroll/driftjournal, 
Serviceprotokoll, Kvitton-inköp av kemikalier, Annat 

2 

Provtagningsresultat/analysresultat, Serviceprotokoll, Kvitton-inköp av 
kemikalier 

1 

Serviceprotokoll, Kvitton-inköp av kemikalier 1 

 

Utifrån frågan hur ofta/ vilket intervall respektive kommun har för tillsyn var det 5 
kommuner som låg inom ett intervall på 3-5 år, 1 kommun med ett intervall på 5-10 år och 
en kommun som har tillsyn vart 6e år, se bilaga 4. 14 kommuner fyllde i svaret ingen tillsyn. 

För enkätens sista fråga hittas svaren i bilaga 5. Tolkning av svaren visar att det är knappt 7 
av 19 svarande kommuner som har erfarenhet av tillsyn på minireningsverk. De flesta 
kommuner är i ett slags skede där de nyligen har startat upp eller precis ska starta tillsynen 
och kan därför inte utvärdera tillsynsmetoden. Enstaka kommuner utför i dagsläget 
provtagning själva, vissa begär in provresultat, men flertal kommuner vill i större 
utsträckning utföra provtagning själva för att få ett bättre bedömningsunderlag inför 
beslutsfattande. Ett ökat intresse för provtagning av surrogatparametrar verkar framkommit 
i och med senaste LOVA-projektet. Kommunerna är i det stora hela alla inne på att förändra 
sin tillsyn och menar att det behövs mer än en parameter för att bedöma minireningsverkens 
funktion, gärna provtagning och inte bara okulära besiktningar.     

 

 

5 Diskussion  
 

5.1 Behovet av en effektiv tillsyn i Norrtälje 
Många av de vattenförekomster som finns i Norrtälje kommun riskerar att inte uppnå god 
ekologisk status under denna förvaltningscykel (Vattenmyndigheterna 2017) och majoriteten 
av alla vattenförekomster har en betydande påverkan från enskilda avlopp enligt VISS, se 
figur 1 och 2. Runt vattenförekomsterna, sjöar och kust, i Norrtälje kommun råder det hög 
skyddsnivå vilket ställer krav på högre reningsgrad och robustare lösningar (NFS 2006:7). I 
dessa områden är det därför också vanligt med minireningsverk som lösning vilket syns i 
bilaga 6. Norra Östersjöns vattenmyndighet har ett åtgärdsprogram för 2015-2021 som har 
utgångspunkt från Ramdirektivet för vatten (Vattenmyndigheten 2017). Kommunernas 
tillsynsarbete ska kopplas till åtgärdsprogrammet för att tillsätta rätt tillsynsinsatser i rätt 
avrinningsområde (Vattenmyndigheten u.å.). Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram menar 
på att tillsyn ska riktas mer mot vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte 
uppnå god ekologisk status. Då endast 18 av 114 stycken vattenförekomster uppnår god status 
och många minireningsverk är placerade i dessa områden behövs en tillsyn kring dessa 
utsatta recipienter. Tillsynen behöver även inkludera alla olika typer av avloppsanläggningar 
för att inte utesluta funktionskontrollen av minireningsverken i dessa områden. Genom att 
göra detta kan Norrtälje som kommun bespara naturen och känsliga recipienter lokalt, 
samtidigt som det kommunövergripande skulle resultera i stor miljönytta för våra 
recipienter.   
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Inventering och uppföljning av anläggningar i Norrtälje i dagsläget fokuseras på de områden 
som pekats ut som de värsta. Mycket påverkas inventeringsarbetet också av den kommunala 
utbredningen av vatten och avlopp för att identifiera områden som kan komma att få 
anslutas (Norrtälje kommun 2018). Något som saknas är en inventering med mer fokus 
utifrån Norrtälje kommuns verksamhetsplan, Norra Östersjöns vattenmyndighets 
åtgärdsprogram och med fokus på de vattenförekomster som har sämst ekologisk status. 
Inventeringen är oftast väldigt tidskrävande då det krävs kontakt med fastighetsägare i god 
tid innan, samt platsbesök och ibland en längre utredning. Antalet avloppsanläggningar i 
kommunen är 30 000 och därav alldeles för många för att alla ska lyckas få regelbunden 
tillsyn, dessutom finns det väldigt många traditionella anläggningar som behöver tillsyn 
innan fokus hamnar på bara minireningsverk. Det är därför viktigt att rikta tillsynen där den 
behövs som mest. 

I dagsläget ställer Norrtälje kommun villkor i tillstånden utfärdade för minireningsverk om 
att provtagning ska ske efter att anläggningen varit i bruk ett år, se bilaga 3, och efter det 
fortsatt föreläggande om provtagning vartannat eller vart tredje år. Tillsynen av 
minireningsverk är minimalistisk, speciellt eftersom det är många minireningsverks om fallit 
under radarn då det inte funnits ett hållbart sätt att följa upp vilka verk som ska lämna in 
provtagningsresultat. Vilket i sig leder till att verksamhetsutövaren inte lämnar in 
provresultat och att miljökontoret inte kan hitta vilka verk som ska ha uppföljning.  

 

5.2 Provtagningar och säkerhet 

Det lilla antal prover som togs under projektet 2015 för att kontrollera minireningsverkens 
reningsgrad ger bara en indikation på hur resterande av alla minireningsverk fungerar runt 
om i landet och är inte fullt tillförlitlig gällande siffrorna på utsläppsvärden och vad 
fosforreduktionen kan bli (Avloppsguidens användarförening 2015). Vad som är säkert är att 
riktas tillsyn mot känsliga redan utsatta recipienter, inklusive alla anläggningar, kan dessa 
vattenförekomster räddas från att uppnå dålig ekologisk status (Havs- och 
vattenmyndigheten 2016 a). Vi kan då rapportera tillbaka till EU att vi jobbar med frågorna 
åt rätt håll där alla anläggningstyper ingår för att ta hand om utsatta recipienter istället för 
att fokusera på områden med dåliga anläggningar men med recipienter som klarar 
belastningen. Genom en förbättrad funktionskontroll av minireningsverk kan Norrtälje 
kommun förhindra upp till 66 kg fosfor att belasta naturen. Det i relation till att den mängd 
urin som en privatperson producerar under en dag ger gödning till ca 1 kilo alger gör att vi 
minskar algblomningen och därigenom också övergödningen (Havs- och vattenmyndigheten 
2018).  
  
Precis som för fosforreduktion är provtagningarna som tagits under projektet gällande 
surrogatparametrar för få för att dra klara slutsatser och metoden kan endast användas som 
en indikator på fosforreningen och bör kompletteras med okulär besiktning (Albinsson och 
Johansson 2018). Det som däremot är fullt tillförlitligt är erfarenheter och uppfattningar 
kring hur det som tillsynsmyndighet är att agera konsult och utföra provtagning. Synpunkter 
som framkom under projektet var att det finns många minireningsverk som är väldigt svåra 
att provta även fast det finns en dokumenterad provtagningsrutin. Många kommuner 
påpekade också att provtagningsutrustningen i sig var enkel att hantera men att 
provtagningen försvårades avsevärt om det krävdes spädning vid mätning av ortofosfat 
(Albinsson och Johansson 2018). Resultaten i figur 3 och 4 visar att de mätvärden som togs i 
fält stämmer ganska bra överens med de som kom tillbaka analyserade på laboratorium. Det 
tyder på att säkerhetsmässigt kan tillsynsmyndigheten själva ta prover men att det kan 
behövas fler provtagningar för att resultaten ska vara tillförlitliga. Det krävs en utvecklad 
provtagningsmetodik med dokumenterade provtagningsrutiner och handledning hur 
provtagning ska ske för olika verk, en välutvecklad kontakt med leverantörer och tillverkare 
samt mer handledning kring provtagningsutrustningen. 
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5.3 Kommuners arbete med tillsyn  
Enkätundersökning är en bra metod i sammanhanget men mer tid skulle lagts ned på 
enkätens utformning för att få relevantare svar och göra det lättare för den svarande att 
inkomma med korrekt svar. Det kan ha saknats tydlighet och skapats förvirring bland 
frågorna. Svarsfrekvensen för enkäten får ses som acceptabel då alla kommuner där enkäten 
skickats till enskilda handläggare har svarat, medan de kommuner där enkäten skickats till 
det generella miljökontorets inkorg inte har svarat med lika hög frekvens. 21 kommuner av 31 
inkom med svar, vid fortsatt arbete kan ett större antal kommuner efterfrågas. Bortfallet som 
blev kan till stor del bero på att en del mail inte skickades till personliga mailadresser. 

Sammanställning av enkätundersökningen visar att arbetet skiljer sig väldigt mycket från 
olika kommuner, allt ifrån hur många minireningsverk som finns till hur tillsyn utförs. Att 
olika kommuner har så pass stor skillnad i antal minireningsverk kan bero på utbyggnad av 
det kommunala VA-nätet och det kan bero på att vissa kommuner har fler områden klassade 
som hög skyddsnivå och ställer högre krav på avloppsanläggningen. Krav som ställs på 
minireningsverk bör vara likartad över kommunerna, vilket det syns tydlig brist på i tabell 1. 
Skillnaderna som är kommunövergripande behöver minskas och en bättre samverkan och 
likartad tillsyn mellan kommuner bör tas fram för att få en effektivare tillsynsmetod (Havs- 
och vattenmyndigheten 2015). Slutsatser som dragits av tidigare projekt för framgång med 
tillsyn är att den inte bygger på platsbesök och tillsyn ska vara områdesvis i strukturerad 
projektform med mål och uppföljning som är tydligt (Havs- och vattenmyndigheten 2015). 
För att få en likartad tillsyn som är effektiv på rätt plats krävs mer utvecklad vägledning från 
myndigheter högre upp i ledet.  

Utifrån resultaten och erfarenheterna lämnade i figur 6 och bilaga 5 kan man dra slutsatsen 
att många valt skrivbordstillsyn och platsbesök som enkätsvar även om de inte påbörjat 
arbetet med platsbesök. Många kommuner ser möjligheterna efter deltagande i LOVA-
projekt att kunna utföra tillsyn med hjälp av surrogatparametrar och efterfrågan finns alltså 
för en vidare undersökning och utveckling av tidigare LOVA-projekt. En erfarenhet som är 
viktig att belysa är däremot att flera kommuner ansåg det som svårt att utföra provtagning på 
en del av verken som finns på marknaden. Detta trots att det i allmänna råden 
(Naturvårdsverket 2006) ställs krav på att anläggningens funktion ska vara enkel att 
kontrollera och det ska finnas möjlighet att ta prov på det utgående vattnet. De svarande 
kommunerna är överens om att det krävs mer än en parameter vid bedömning, de vill säga 
att provtagning bör kompletteras med dokumentation av egenkontroll och serviceavtal, likaså 
att dokumentation inte säger allt utan bör kompletteras med provtagning.  

 

5.4 Hjälpmedel för framtiden 

Norrtälje har i dagsläget satsat på att tidseffektivisera tillsynen genom e-tjänster där 
invånarna själva kan gå in och i princip lägga sina egna förbud genom att anmäla deras 
bristfälliga avlopp. Då Norrtälje satsar mycket på digitalisering är förhoppningen att 
systemen som används automatiskt ska kunna skicka ut information till fastighetsägare att 
det är dags att skicka in provtagningsresultat. Det ses även möjligheter i att få en e-tjänst för 
att anmäla provtagningsresultat som uppföljning av minireningsverkens funktion. 
Kommunens arbete fokuserar mycket på att tidseffektivisera genom utvecklade system, 
genom att fastighetsägare ska kunna göra mycket själva och avlasta handläggare.  

Utifrån de svar som resulterade av enkätundersökningen går det inte att se någon konkret 
metod som fungerar för kommunerna men det framgår tydligt att de svarande kommunerna 
ser positivt på att använda sig av provtagning, platsbesök och skrivbordstillsyn för att få ut 
den mest riktiga bilden av minireningsverkets funktion. Kommunerna är också positiva till 
att utveckla metoden provtagning med hjälp av surrogatparametrar. Provtagningen skulle ge 
en korrekt bild av minireningsverkets funktion vid tillfället, men skulle fortfarande behöva 
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kompletteras med dokumentation och skulle därav kanske inte tidseffektivisera arbetet 
avsevärt. Det går inte att se någon tydlig metod som givit framgång men det går däremot 
utifrån VISS områdesstatistik tydligt att se vart tillsyn bör riktas för att göra störst miljönytta. 
För att nå dessa vattenförekomster med sina avrinningsområden måste arbetet ske mer 
kommunövergripande.  

Behovet av effektiv, rätt riktad och säker tillsyn är stort i Norrtälje, men de tre faktorerna går 
inte sida vid sida i dagsläget. För att få tillsyn att vara tillförlitlig krävs både platsbesök och 
skrivbordstillsyn, vilket inte är någon effektiv metod. En tidseffektiv metod är 
skrivbordstillsyn, men det ger i sig inte en helt tillförlitlig bild av minireningsverkets 
funktion. Det behövs därför klar vägledning från högre myndigheter som Länsstyrelsen och 
Havs- och vattenmyndigheten för att få en likartad och korrekt tillsyn över 
kommungränserna.  

 

 

6 Slutsats 
Norrtälje kommun och även andra kommuner bör börja rikta tillsynen mot utsatta 
recipienter kopplat till åtgärdsprogrammet. Kommunerna bör även inkludera alla olika typer 
av avloppsanläggningar för att inte utesluta något. Genom att rikta tillsynen till utsatta 
recipienter och utföra tillsyn baserat på både skrivbordstillsyn och platsbesök med 
provtagningar kan miljönyttan bli stor och näringshalterna minska avsevärt, bland annat 
cirka 66 kg fosfor kan förhindras nå naturen. Kontentan är att provtagning, platsbesök med 
okulär besiktning samt skrivbordstillsyn av dokumentation ger bästa resultat för miljönyttan.  

I dagsläget effektiviseras Norrtälje kommuns arbete genom e-tjänster av olika slag som 
förhoppningsvis gör att tillsyn kan förbättras på områden som det inte funnits tid för 
tidigare. Som ensam kommun kan Norrtälje endast förbättra tillsynen och resultaten lokalt, 
men kommunövergripande och även tillsammans med länsstyrelsen och Havs- och 
vattenmyndigheten kan arbetet ge stor effekt. Resultaten visar på att ett arbete utifrån 
åtgärdsprogram, inkludera alla typer av avloppsanläggningar och en bättre tillsynsvägledning 
kan miljönyttan bli stor och utsatta sjöar kan räddas från eutrofiering. 

Att tillsynsmyndigheten själv ska utföra provtagning av surrogatparametrar är i dagsläget en 
metod som bör ses som indikativ. Vidare utredning bör göras från fastighetsägarens håll om 
proverna visar på dåliga resultat. Resultaten visar att kommuners arbete med tillsyn är väldig 
olika och efterfrågan finns att utveckla provtagningsmetoden men också om mer vägledning. 

Tillsynsarbetet med minireningsverk behöver utvecklas och en större samverkan mellan 
kommuner behövs för ett mer likartat arbete och effektivare tillsyn. Ett mer utvecklat och 
samverkande arbete kring vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bör tillämpas för att få ut 
det mesta av tillsynen. Även rättspraxis och lagstiftning behöver utvecklas och anpassas 
bättre för att göra det enklare för kommuner att ställa krav både ansökningsärenden och vid 
tillsyn.   
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Bilaga 1 – Enkät 
 

Tillsyn riktad för minireningsverk 

Vilken kommun tillhör ni? 

Hur många minireningsverk finns uppskattningsvis i er kommun? 

Utför er kommun i dagsläget tillsyn riktad för minireningsverk? 

- Ja 
- Nej 

Vilken metod för tillsyn utför er kommun 

- Skrivbordstillsyn 
- Platsbesök 
- Inget 

Vad ingår i er skrivbordstillsyn? 

- Provtagningsresultat/analysresultat 
- Egenkontroll/driftjournal 
- Serviceprotokoll 
- Kvitton-inköp av kemikalier 
- Annat 

Hur ofta/vilket intervall har ni för platsbesök? 

Hur upplever ni att er tillsynsmetod fungerar? 

 
  



 
 
 

 
 

Bilaga 2 – Undersökningens urval 
Valdemarsviks  

Söderköpings  

Älvkareby  

Tierps  

Trosa  

Torsås  

Oskarshamns  

Mörbylånga  

Gotland 

Uddevalla 

Östhammars  

Oxelösunds  

Nyköpings  

Vaxholm och Täby - SRMH 

Ekerö  

Halmstad 

Hudiksvall/Nordanstig 

Karlskrona  

SMOHF – Tyresö, Nynäshamn och Haninge 

Österåker 

Värmdö 

Södertälje 

Falkenberg 

Kungsbacka 

Alingsås 

Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg, Tibro – Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Borgholm 

Norrköping 

Falun 

Gävle 

Uppsala 



 
 
 

 
 

Bilaga 3 – Villkor i tillstånd 
Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till eller belasta avloppsanläggningen. 

Arbetena ska utföras fackmässigt och enligt tillverkarens installationsbeskrivning. 

Vid byte och omhändertagande av fosforbindande material ska entreprenör som är 
godtagen av Renhållningsavdelningen, Norrtälje kommun användas. Fosforbindande 
material ska bytas när mätvärde understiger pH- 9. 

Tömningsinstruktion för minireningsverket ska finnas tillgänglig i anslutning till 
verket i samband med tömning. 

Ett egenkontrollprogram ska tas fram och enligt tillverkarens anvisningar bedrivas 
och journalföras. Vid begäran ska kopia på journal över egenkontroll kunna delges 
Bygg- och miljökontoret. 

Regelbunden mätning av pH-värde i fosforfällan ska göras och journalföras. Vid 
begäran skall kopia på journal över utförda pH-mätningar kunna delges Bygg- och 
miljökontoret. 

Anläggningens drift och funktion ska kontrolleras minst en gång per år av sakkunnig 
person med specialkunskaper om avloppsreningsverk. 

Resthalten i det utgående avloppsvattnet från avloppsanläggningen ska uppfylla 
kraven för hög skyddsnivå, vilket innebär en reduktion av organiska ämnen (BOD7) 
och totalfosfor (Ptot) med minst 90 % och en reduktion av totalkväve (Ntot) med 
minst 50 %. Maximala utgående halter är med denna reduktion 30 mg/l BOD7, 1 
mg/l Ptot och 40 mg/l Ntot. 

Provtagning av utgående avloppsvatten med analys av BOD7, Ptot och Ntot ska 
utföras efter att anläggningen har varit i drift i ett år. Provtagning ska ske i samråd 
med bygg- och miljökontoret och resultatet ska delges kontoret för bedömning av 
fortsatt behov av provtagning. 

Anläggningen ska påbörjas inom två år från beslutsdatum och slutföras inom fem år 
från beslutsdatum.  

Bifogad Entreprenörsrapport ska lämnas in till bygg- och miljönämnden snarast efter 
det att avloppsanläggningen färdigställts. Det är fastighetsägarens ansvar att 
rapporten inkommer till bygg- och miljönämnden. 
  



 
 
 

 
 

Bilaga 4 – Enkätsvar: Hur ofta/ vilket intervall har ni 
för platsbesök? 
 

3 år 

3-4 år 

3-5 år 

4:e år 

5:e år. 

5-10 års intervall 

6e år 

ingen tillsyn 

Ingen tillsyn 

Ingen tillsyn 

Ingen tillsyn 

Ingen tillsyn 

Ingen tillsyn 

ingen tillsyn 

Ingen tillsyn 

Ingen tillsyn 

ingen tillsyn 

Ingen tillsyn 

Ingen tillsyn 

Ingen tillsyn 

Ingen tillsyn 

 
 
  



 
 
 

 
 

 
Bilaga 5 – Enkätsvar: Hur upplever ni att er 
tillsynsmetod fungerar? 
 

Bra, men kan utvecklas. Mycket fokus på okulär kontroll just nu, och inte faktiska 
reningsresultat. 

Vi var med i LOVA projektet gällande provtagning under 2017, och ska från och med iår 
börja med vår regelbundna tillsyn. Har därför inte så mycket erfarenheter att tala om än 
tyvärr. Vi överväger även att fortsätta med provtagningen med surrogatmetodiken och att 
använda det som en del i vår bedömning av anläggningarna. Detta är dock inte helt 
bestämt ännu.   

Vi har precis börjat och har inte utvärderat den än. Det vi ser är att granskning av 
årsrapporter tar väldigt lång tid. Vi kommer göra en utvärdering av tillsynen i slutet av 
året. 

Vi tycker att det fungerar relativt bra men det finns utrymme för förbättringar. I nuläget 
baserar vi vår bedömning av anläggningarna på okulär observation samt granskning av 
service/skötselsdokumentation. Provtagning av utgående avloppsvatten skulle ge oss riktig 
underlag för bedömning av anläggningarna funktion.  

Att bara göra visuell tillsyn upplever vi inte fungerar (har gjort så tidigare år), utan behöver 
även provtagning. Kommer nu använda oss av surrogatparametrar och om dåligt resultat 
där får verksamhetsutövaren utreda och sedan visa med labbprov att det är ok värden. Vi 
har inte jobbat så här innan, men hoppas att detta arbetssätt ska fungera bra.  

Behov finns, väldigt stor variation på vad fa-äg kan och gör, bra för oss att lära oss. Vi 
provtar för labb nu, men senare tänker vi provta surrogatparametrar och bara om de visar 
dåligt behöver fa-äg provta själva och bevisa att det är OK. 

(Tillägg till skrivbordstillsynsfrågan: de delar som är uppradade under skrivbordstillsyn 
kontrollerar vi vid våra platsbesök, där fastighetsägaren är med. Det är alltså egentligen 
inte skrivbordstillsyn, men delarna är med i vår tillsyn). 
I normalfallet fungerar det främst som en hjälp för fastighetsägaren att få till sin 
egenkontroll på bästa sätt med mindre justeringar. Bara det att vi är på plats får nog en del 
fastighetsägare att tänka till lite extra. Det är också bra att det går att upptäcka de verk där 
det inte fungerar alls och försöka få ordning på dem. 

för de gamla verken; bra. skulle nog behövas tillsyn på de nya också, men de har lägre 
prioritet. 

Fastighetsägare har blivit bättre på att utföra sin egenkontroll, enligt de årsrapporter vi har 
fått in. Men vi måste fortfarande påminna flertalet fastighetsägare att skicka in sin 
årsrapport, för det verkar glömmas.  

Vi upplever att det fungerar bra. Vi uppmärksammar att det finns en del brister som vi då 
ställer krav på att de åtgärdas. 

Vi har hittills bara utfört ett riktat tillsynsprojekt av minireningsverk, vilket gällde två 
fabrikat specifikt och 20 utvalda anläggningar av respektive märke. Vetskapen om att ett 
enstaka analysresultat inte säger så jättemycket egentligen om hur en anläggning fungerar, 
gör att vi håller på och diskuterar hur vi kan förbättra vår tillsyn av minireningsverk. Vi 
funderar på en årlig tillsyn där vi inte bara tittar på analysrapporter utan även 
servicerapporter, driftjournal etc. Efter 10 år måste fastighetsägaren inkomma med 
provresultat för att få förnya sitt tillstånd med ytterligare 10 år. Är resultaten inte 
godkända får de åtgärda anläggningen innan vi beviljar förnyelse. 



 
 
 

 
 

Vi kommer att skicka brev angående tillsynen till olika fastighetsägare (FÄ) inom ett 
reducerat område. Vi kommer att kräva någon form av analysresultat och vi kontrollerar 
tillståndet för varje mrverk (samt antal brukare, år när det anlades osv). Eftersom vi inte 
har börjat jobba med detta, kan jag inte säga just nu hur det fungerar. Vi tycker att det 
kommer att blir en överraskning för de utvalda FÄ och den "extrakostnaden" de får ut 
tillsynen. Det är svårt att följa varje mrverk eller vilken anläggning som helst (det är ju 
många) så vi anlitar "egen ansvar" från varje FÄ. I dagsläget fungerar bra. 

Det fungerar att redovisningarna kommer in, men det säger kanske inte så mycket om hur 
verken fungerar. Vi kontrollerar t ex inte belastningen kontra mängd fällningskemikalie 
som har gått åt mm.  

Vi upplever att det krävs en ganska liten insats från vår sida med skrivbordstillsyn jämfört 
med att göra platsbesök. Än så länge har vi inte fått in så många svar eftersom vi nyligen 
startat detta. Vi tror att vi kan behöva driva vissa ärenden längre för att få in det vi vill ha. 
Många fastighetsägare verkar dock inte följa sina villkor, särskilt vad gäller årlig 
provtagning. 

Det kommunala VA-verksamhetsområdet är väl utbyggt i Oxelösund. Därav finns relativt 
få enskilda avloppsanläggningar för permanentboende i Oxelösund. 

Regelbunden tillsyn endast på en anläggning på en större camping. Ingen längre 
erfarenhet, svårt dra slutsatser. Erfarenhet annars gällande avlopp generellt är att 
platsbesök är viktigt. Där har vi lång erfarenhet och vi tror samma gäller för 
minireningsverk. 

Inom inventeringen fungerar våra metoder bra. Vi anser att vi hinner med många objekt 
och att fastighetsägarna blir informerade.  

Utför som sagt inte tillsyn på MRV regelbundet så går ej att säga. 

VI planerar att starta upp skrivbordstillsyn under 2018-2019 

  



 
 
 

 
 

Bilaga 6 – Karta över minireningsverk i Norrtälje 
kommun 
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