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Förord 
 
Jag vill passa på att tacka alla kommuner som ställt upp och svarat på enkätundersökningen 
som gjordes i samband med detta examensarbete, utan er hade denna undersökning inte 
varit möjlig att genomföra. Jag vill även tacka min handledare Christian Bigler vid Umeå 
universitet för stödet under detta arbetes gång. 
 
Umeå, maj 2016 
Marielle Sundström 
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Author: Marielle Sundström 
 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate how municipalities in Sweden are working to 
increase the operation rate of household sewage systems, and to interpret how inspection 
method for this area should be developed in order to achieve efficiency. Data collection was 
performed using a web-based survey, where a large part consisted of open questions. The 
selection group was limited to 55 of Sweden's 290 municipalities, of which the response rate 
appeared to 62 %. The results of this study showed that most municipalities are working with 
methods aimed at saving resources, in terms of time, people and economy. Most 
municipalities also recommended measures in form of more resources. Based on the results 
of this study, a method for supervision where information is an important part must be 
developed in order to achieve efficiency. Information must play a big part of the method for 
that individuals should have the opportunity to fulfill the law, but the information must be 
supplemented by legislation and financial incentives for measures to be taken. For that 
municipalities should be motivated for this development of supervision, the issue of 
resources must be treated first. 
 
Key Words: private sewage systems, municipal supervision.  



Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ........................................................................................ 1 

1.1 Effektiv tillsyn ................................................................................. 1 

1.2 Tillsynskampanjen ”Små avlopp ingen skitsak” ............................... 1 

1.3 Syfte ................................................................................................ 1 

1.4 Frågeställningar .............................................................................. 2 

1.5 Avgränsning .................................................................................... 2 

2 Bakgrund ....................................................................................... 2 

2.1 Enskilda avlopp ............................................................................... 2 

2.1.1 Inventering .................................................................................. 2 

2.2 Styrmedel ....................................................................................... 3 

3 Metod ............................................................................................... 3 

3.1 Enkätundersökning ......................................................................... 3 

3.2 Urval ............................................................................................... 4 

4 Resultat ........................................................................................... 4 

4.1 Tillämpade metoder ........................................................................ 4 

4.2 Rekommenderade åtgärder ............................................................ 5 

4.3 Effektiva styrmedel ......................................................................... 7 

5 Diskussion ..................................................................................... 8 

5.1 Dataunderlag .................................................................................. 8 

5.2 Tillämpade metoder och rekommenderade åtgärder ...................... 8 

5.3 Effektiva styrmedel ......................................................................... 9 

5.4 Metodval ....................................................................................... 10 

6 Slutsats ......................................................................................... 10 

7 Referenser ................................................................................... 12 

 

Bilaga 1 – Undersökningens urval 
Bilaga 2 – Följebrev 
Bilaga 3 – Enkät 
Bilaga 4 – Påminnelse till enkät 
 



1 
 

1 Inledning 
Det finns över 900 000 enskilda avlopp i Sverige, varav en stor del av dessa uppskattas ha 
åtgärdsbehov (Hjelmqvist 2012). Den traditionella tillsynsmetoden som är platsbesök med 
efterföljande handläggning är tidskrävande. Undersökningar har därför gjorts med syfte att 
effektivisera och öka åtgärdstakten inom området.  
 
Havs- och Vattenmyndigheten har gjort en uppföljning (Hjelmqvist 2012) till 
Naturvårdsverkets tillsynskampanj ”Små avlopp ingen skitsak”, som påvisar att nya, mer 
strukturella och systematiska metoder behöver tillämpas och utvecklas för att uppnå effektiv 
tillsyn inom området. Denna undersökning visade även att den centrala myndigheten har en 
annan syn på de styrmedel som behöver tillämpas för att uppnå en effektiv tillsynsmetod för 
området än vad de lokala myndigheterna har. Detta visade sig bland annat i kommunernas 
feedback om kampanjen där de ansåg att fokus på enbart information som tillsynsverktyg – 
inte är verklighetsförankrat. Resultatet från undersökningen påvisade även att trots 
nationella insatser för att utveckla nya mer effektiva tillsynsmetoder, tillämpar 
tillsynsmyndigheterna samma metoder efter insatsens slut som de gjorde innan. 
Kommunernas sammantagna uppfattning från kampanjen var att den inte bidrog på ett 
sådant sätt som skulle innebära en ökad åtgärdstakt i deras arbete. I undersökningens 
slutsatser framförs även behovet av att den centrala myndigheten, och länsstyrelserna, 
behöver vara mer lyhörda för de lokala myndigheternas behov, samt att 
tillsynsmyndigheterna behöver vara mer öppna för att tillämpa och utveckla nya 
tillsynsmetoder inom området för att kunna uppnå effektivitet.  
 
1.1 Effektiv tillsyn 
Enligt lag ska den operativa tillsynsmyndigheten utöva sitt tillsynsarbete effektivt 
(Naturvårdsverket 2013). Detta enligt bland annat miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) 
kapitel 1, 9 §, där det framgår att en operativ tillsynsmyndighet ska bedriva tillsynsarbetet 
effektivt. I Naturvårdsverkets yttrande ”Tillsyn enligt miljöbalken - möjligheter till utveckling 
och förbättring” (2012) anges även där att tillsynen ska vara effektiv, men även rättssäker. 
Vilket innebär att den operativa tillsynsmyndigheten ska använda sina resurser på ett sådant 
sätt att den ger störst nytta för att kunna uppnå miljömålen, samtidigt som den ska tillämpas 
lika för alla (Naturvårdsverket 2013). 
 
I miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 26, 1 §, ska tillsyn bedrivas för att kontrollera 
efterlevnaden av denna balk, vilket kan ske genom rådgivning, information och liknande, 
samt genom att skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses. Hur 
man ska planera tillsynsmetoder i förhållande till detta är en tolkningsfråga som olika 
kommuner i den aktuella frågan – åtgärda enskilda avlopp – kan tolka olika beroende på 
deras uppfattning om vad som är mest rättssäkert och effektivt (Naturvårdsverket 2013). 
 
1.2 Tillsynskampanjen ”Små avlopp ingen skitsak” 
Naturvårdsverket genomförde under åren 2010 och 2011 en tillsynskampanj för små avlopp 
(Hjelmqvist 2012). Denna kampanj var ett samarbete med kommuner och länsstyrelser där 
syftet var att öka åtgärdstakten av avlopp som inte uppfyller dagens reningskrav. Kampanjen 
fokuserade på information som det strategiska styrmedlet då man ville skapa så stor nytta 
som möjligt, för så lite resurser som möjligt. Havs- och vattenmyndighetens uppföljning 
(Hjelmqvist 2012) av kampanjen visade att inget av kampanjens fem mätbara mål hade 
uppnåtts. En anledning till detta kan vara just valet av information som strategiskt styrmedel, 
då forskning visat att denna typ av styrmedel har liten effekt när åtgärdskostnaderna är höga, 
som de är i detta fall (Havs- och vattenmyndigheten 2013 a), vilket även överensstämmer 
med kommunernas erfarenheter från denna kampanj. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur kommunerna arbetar med att öka 
åtgärdstakten av enskilda avlopp och hur de ser på tillsynsmetoderna i förhållande till de fyra 
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styrmedlen; juridik, ekonomi, information och samhällsplanering. Samt utifrån denna 
information tolka hur tillsynsmetoden för detta område bör utvecklas för att kunna uppnå 
effektivitet. 
 
1.4 Frågeställningar 
• Vilka metoder tillämpas för att öka åtgärdstakten av enskilda avlopp? 
• Vad anser kommunerna måste göras för att öka åtgärdstakten av enskilda avlopp?  
• Vilket eller vilka av de fyra styrmedlen; juridik, ekonomi, information samt 

samhällsplanering, anser kommunerna vara mest effektiv för att uppnå en ökad 
åtgärdstakt av enskilda avlopp? 

 
1.5 Avgränsning 
Undersökningen är avgränsad till 55 (se bilaga 1) av Sveriges totalt 290 kommuner (Sveriges 
kommuner och landsting 2015). Urvalet baseras på de kommuner som svarade på samtliga 
enkäter i samband med Havs- och vattenmyndighetens (Hjelmqvist 2012) uppföljning av 
Naturvårdsverkets kampanj ”Små avlopp ingen skitsak”. Syftet med denna avgränsning hör 
samman med val av metod, som i denna undersökning är en kvalitativ sådan, vilket 
presenteras mer ingående i avsnitt 3.2 ”Urval”. 
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Enskilda avlopp 
Det finns ingen legal definition av enskilda avlopp (Naturvårdsverket 2008). Men med små 
avlopp menas avloppsanläggningar som är gjorda för ett eller ett fåtal hushåll. De är inte 
tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) utan 
omfattas av tillstånd- eller anmälningsplikt enligt 13 § förordning om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (SFS 1998:899). Med den definitionen avses i allmänhet alla avlopp som är 
dimensionerade för 1-200 personekvivalenter (pe), där 1 pe är den genomsnittliga mängd 
organiska ämnen som 1 person ger upphov till dagligen (Havs- och vattenmyndigheten 2015). 
 
Det stora antalet enskilda avlopp med bristfällig rening bidrar bland annat till 
övergödningsproblematik av sjöar, hav och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten 2013 
b). Utsläppen innebär även hälsoskyddsrisker om det inte behandlas på rätt sätt. Utsläppen 
kan då ge upphov till dålig lukt samt sprida sjukdomar till både människor och djur då det 
kan innehålla virus, bakterier och parasiter (Naturvårdsverket 2015). Utsläppen kan även 
sprida miljöfarliga ämnen såsom läkemedel och hushållskemikalier (Havs- och 
vattenmyndigheten 2013 b). 
 
De miljömål som främst berörs av dessa utsläpp är; grundvatten av god kvalité, ingen 
övergödning samt levande sjöar och vattendrag (Miljösamverkan Västra Götaland 2007). 
Exempelvis så bidrar utsläppen från enskilda avlopp med 10 % av fosforutsläppen till 
Östersjön och Västerhavet (Hjelmqvist 2012). En uppskattning som gjorts menar att 10 % av 
hushållen i Sverige har enskilt avlopp, dessa tillsammans släpper ut lika mycket som 90 % av 
övriga hushåll som är anslutna till det kommunala reningsverket (Avloppsguiden 2016). 
Detta beror på att många av de enskilda avloppsanläggningarna är dåliga och behöver 
förbättras för att uppnå kraven på rening. 
 
2.1.1 Inventering  
För att kunna uppnå miljömålen ställs reningskrav på de enskilda avloppen (Miljösamverkan 
Västra Götaland 2007). Arbetet med detta bedrivs genom systematiska inventeringar. Den 
vanligaste metoden för dessa har varit platsbesök i fält, vilket är en tidskrävande metod då 
antalet enskilda avlopp i landet är stort (Hjelmqvist 2012). På grund av den tidskrävande 
arbetsgången som vanligtvis följer ordningen; inventering, kontakt med fastighetsägare, samt 
vidare handläggning av ärendet med eventuella förelägganden och förbud, ihop med det 
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stora antalet små avloppsanläggningar, blir resursbehovet så pass stort att det lätt 
bortprioriteras (Havs- och vattenmyndigheten 2013 a). Lägger man till det faktum att många 
avloppsanläggningar behöver kontrolleras, samt eventuellt åtgärdas, vart 15e till vart 30e år, 
inser man att resursbehovet aldrig tar slut. Det behövs därför en hållbar åtgärdstakt som går 
att upprätthålla på sikt. 
 
2.2 Styrmedel 
För att öka takten i arbetet mot en hållbar utveckling finns olika styrmedel att tillgå 
(Naturvårdsverket 2015). Dessa ska påverka våra handlingar i en mer miljövänlig riktning. 
De styrmedel som används för detta arbete i dagens samhälle är: juridiska, ekonomiska, 
information samt samhällsplanering (Naturvårdsverket 2005). 
 
Juridiska styrmedel är exempelvis; lagar, förbud och krav på egenkontroll (Naturvårdsverket 
2005). Ekonomiska styrmedel kan vara skatter, avgifter och bidrag. Information används för 
att övertyga personer om att frivilligt göra rätt genom ökad kunskap. Samhällsplanering 
används för att skapa förhållanden och villkor i samhället som ger bra förutsättningar för en 
hållbar utveckling. 
 
 
3 Metod 
 
3.1 Enkätundersökning 
Detta examensarbete har syftet att beskriva erfarenheter, upplevelser och uppfattningar, 
varav en kvalitativ metod har valts (Bryman 2011). I denna undersökning användes enkäter 
med öppna svar för att samla in data. Dessa skickades ut till utvalda kommuner (se bilaga 1) 
via e-post med ett bifogat följebrev (se bilaga 2) innehållande en länk till webbenkäten (se 
bilaga 3). Enkäterna utformades i programmet Websurvey som erbjuds till studenter vid 
Umeå universitet.  
 
Insamlat data analyserades genom att koda svaren i enkäterna med nyckelord för att sedan 
leta efter teman och mönster i respondenternas svar (Bryman 2011). De teman som urskilts i 
insamlat data är kopplade till vad svaren syftar till att uppnå. Detta för att kunna förstå vad 
som medfört att respondenten svarat så, för att på så sätt kunna tolka hur man bör utveckla 
arbetsmetoden inom området för att nå effektivitet. Antalet teman som urskilts beror på 
insamlat data kopplat till den aktuella frågeställningen, vilket medfört att frågeställningarnas 
teman ser olika ut. 
 
E-postadresser till de 55 kommuner som studien avgränsats till hittades via respektive 
kommuns hemsida. När en specifik e-postadress till kommunens miljöchef eller till en av 
kommunens miljöinspektörer fanns tillgänglig via hemsidan användes denna. När en sådan 
e-postadress inte kunde hittas användes kommunens allmänna e-postadress.  
 
För att undvika bortfall utformades följebrevet (se bilaga 2) kort och informativt, där syfte 
och urvalsgrupp motiverades (Ejlertsson 2014). I denna förklarades även att respondenterna 
i undersökningen är konfidentiella, samt gavs en förklaring till varför kommuntillhörighet 
efterfrågades i enkäten. Detta för att respondenterna skulle besvara frågorna så ärligt som 
möjligt, samt gavs förklaringen då uppgiften om kommuntillhörighet annars kan ge sämre 
svarsfrekvens då respondenten tidigare fått utlovat att svaren behandlas konfidentiellt 
(Ejlertsson 2014). Kommuntillhörighet efterfrågades för att undvika flera svar från samma 
kommun, samt för att enbart kunna skicka påminnelser till dem som inte besvarat enkäten.  
Respondenterna fick 2 veckor till att besvara enkäten, påminnelse skickades ut (se bilaga 4) 
efter halva tiden, det vill säga efter 1 vecka. Påminnelse skickades inte ut till de som besvarat 
enkäten, samt inte till de som angett att de inte hade möjlighet att besvara den. 
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3.2 Urval 
Avgränsningen till 55 kommuner (se bilaga 1) av Sveriges totalt 290 (Sveriges kommuner och 
landsting 2015), gjordes då undersökningen är kvalitativ med öppna frågor, vilket är 
tidskrävande vid svarsbearbetningen (Bryman 2011). Detta innebär att storleken på 
urvalsgruppen måste begränsas för att kunna hanteras under den begränsade tidsperioden 
som detta exjobb har. Att avgränsa Sveriges 290 kommuner till just dessa 55 gjordes då en 
kvalitativ undersökning kräver mer av respondenten då flertalet av svaren i enkäten är öppna 
och uppmanar till utförliga svar (Bryman 2011). Dessa 55 kommuner lämpar sig för denna 
undersökning då dem tidigare svarat på samtliga enkäter vid en annan undersökning i det 
aktuella ämnet. De antas därmed arbeta aktivt med frågan och således även prioritera den, 
varav svarsfrekvensen i denna undersökning förväntas bli hög med detta urval. 
 
 
4 Resultat 
Totalt svarade 34 kommuner av 55 på enkäten, svarsfrekvensen blev därmed 62 %. Av 
respondenterna var 23 stycken kvinnor och 11 stycken män. 20 stycken av respondenterna 
hade utbildning i miljö- och hälsoskydd, 14 stycken hade annan utbildningsbakgrund. 2 
respondenter var miljöchef, resterande 32 var miljöinspektörer. Det var endast 2 stycken av 
de svarade som inte kände till Naturvårdsverkets tillsynskampanj ”Små avlopp ingen 
skitsak”, resterande 32 kände till denna. Respondenternas erfarenhet av tillsynsarbete 
varierade mellan 0-35 år, där medianen var 7,5 år. Deras erfarenhet av handläggning av 
enskilda avlopp varierade mellan 0-30 år, där medianen var 5,5 år.  
 
4.1 Tillämpade metoder 
De metoder flest kommuner arbetar med för att öka åtgärdstakten av enskilda avlopp är; 
information till fastighetsägare, utarbetning av mallar och rutiner, avsätta och/eller tillsätta 
resurser i form av tid och personal, samt arbete med enkätutskick till fastighetsägare (se 
tabell 1). Ett flertal kommuner har även infört digitala arbetsmetoder för att effektivisera 
handläggningen, detta i form av exempelvis surfplattor i fält.  
 
Att sätta upp mål för åtgärdstakten, prioritera avlopp som exempelvis är inom känsliga 
områden och/eller avlopp med påkopplad WC, arbete med information till entreprenörer och 
mäklare, samt att samarbeta med slamtömningsföretag är även de metoder som används i 
högre grad av kommunerna för att uppnå effektivisering (se tabell 1). Andra metoder som 
undersökningen visat att kommuner använder sig av, men som endast ett fåtal eller enstaka 
kommuner uppgett är; utarbeta vatten- och avloppsplaner (VA-planer) för utbyggnad av det 
kommunala nätet, öka kunskap om frågan inom förvaltningen, prioritera området, uttag av 
tillsynsavgift, bedriva inventering i projektform, samarbeta med andra förvaltningar inom 
kommunen samt samarbete med andra kommuner.  
 
Vid analys av svaren kunde tre teman urskiljas; resurser, kunskap och samhällsplanering (se 
tabell 1). Det tema som flest kommuner arbetade med metoder inom var resurser. Det vill 
säga, de tillämpar någon, eller några, metoder som syftar till att påverka, eller påverkas, av 
kommunens resurstillgång. Resurstillgången kan vara i form av tid, personal och ekonomi. 
Inom detta tema infördes även underkategorier beroende på typ av metod, detta för att få en 
bättre överblick. De underkategorier som kunde urskiljas var; öka tillgången av resurser, 
interna arbetsmetoder samt information. Metoderna är av olika karaktär inom temat, varav 
denna indelning, de har dock alla gemensamt att de primärt syftar till att påverka 
resurstillgången.  
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Tabell 1. Metoder som kommunerna tillämpar för att kunna öka åtgärdstakten vid inventering av enskilda avlopp. 
Tabellen har 3 huvudrubriker (resurser, kunskap och samhällsplanering) där metoderna har delats in i olika 
teman beroende på vad de syftar till att uppnå. Temat ”resurser” innehar många metoder varav detta tema har 
underkategorier (öka tillgången av resurser, interna arbetsmetoder och information) baserade på typ av metod för 
att få en bättre överblick. Samma kommun kan ha svarat ett flertal olika metoder medan vissa kommuner ej 
besvarat frågan alls. Antal vid respektive metod står för hur många kommuner som angett den metoden som svar. 
Vid rubrikerna står antalet för hur många svar i insamlat data som syftar till detta tema. Därmed är antalet vid 
exempelvis temat ”resurser”, inte antalet kommuner, då samma kommun kan ha uppgett flera metoder som de 
tillämpar. 

 

 
4.2 Rekommenderade åtgärder 
25 av de totalt 34 kommunerna som svarade på enkäten anser att det måste tillsättas mer 
resurser i form av personal och tid för att kunna uppnå en ökad åtgärdstakt (se tabell 2). 13 
stycken kommuner anser även att området måste prioriteras. 5 stycken kommuner påpekar 
även att det är en politisk fråga och det måste således prioriteras därifrån.  
 
Ett flertal av svaren pekar på problematiken med få resurser kopplat till andra prioriterade 
arbetsuppgifter. En kommun svarade såhär: ”Jag tror att de enskilda avloppen ofta 
nedprioriteras vid personalbrist då man i första hand väljer att prioritera tillsyn för de 
företag som betalar årliga tillsynsavgifter.”. En annan kommun uttryckte problemet såhär: 
”Dessutom har vi lagkrav på oss inom andra områden som måste prioriteras. Antingen 
måste lagkrav till för att tvinga kommunerna (vilket kommer göra att andra viktiga 
områden drabbas) eller så behövs fler miljöinspektörer (vilket kommunerna inte har medel 
för att tillsätta).”  
 
Flera kommuner trycker även på vikten av information till fastighetsägarna (se tabell 2), 
samt på att lagstiftningen måste ändras, en kommun utryckte behovet av; ”vassare lagstöd”. 
En kommun som uttryckte sig angående den juridiska frågan svarade att; ”det är viktigt att 
ha en stark lagstiftning som inte går att tolka olika när man inventerar och ibland dömer 
ut avlopp”, en annan kommun ansåg att; ”det behövs föreskrifter som reglerar de enskilda 
avloppen, inte bara allmänna råd”. Ett flertal kommuner har även påtalat vikten om rättvis 
bedömning, om att det ska vara lika för alla. Flera kommuner kopplar detta till information 

Metod Antal 
Resurser 45 

Öka tillgången av resurser  
tillsätta/avsätta resurser 6 
prioritera området 1 
ta ut tillsynsavgift 1 

Interna arbetsmetoder  
bedriva projekt 1 
infört mallar & rutiner 7 
förarbete genom enkätutskick till fastighetsägare 5 
prioritera olika typer av avlopp 3 
sätta upp mål 3 
arbeta digitalt 4 
samarbete med slamtömningen 3 

Information  
information till fastighetsägare 8 
information till entreprenörer och mäklare 3 
Kunskap 3 
lära av andra kommuner 1 
kunskapsinhämtning från andra förvaltningar 1 
ökad kunskap inom förvaltningen 1 
Samhällsplanering 2 
samhällsplanering, VA-plan 2 
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till fastighetsägare då de anser att om de blir införstådda om situationen känner de sig 
korrekt behandlade. Många kommuner påpekar dock att trots information ut till 
fastighetsägare, kommer få åtgärder tas i praktiken. Detta anser dem bero på att många 
avvaktar krav innan de vidtar några åtgärder då kostnaderna för dessa är höga. En kommun 
uttryckte sig i frågan såhär; ”För att anlägga en avloppsanläggning är väldigt dyrt för 
fastighetsägaren och bidrar att de inte frivilligt åtgärdar sina avlopp. Därför är det bra att 
det finns lagar som säger att det är fastighetsägarens eget ansvar att åtgärda sina avlopp 
och att det finns styrdokument hur dagens gällande avloppsanläggningar ser ut som man 
kan luta sig mot när det gäller kontakten med fastighetsägaren.” 
 
Andra åtgärder som ett enstaka eller ett fåtal kommuner anser bör vidtas för att uppnå en 
ökad åtgärdstakt är (se tabell 2); utarbeta rutiner, öka kunskap inom förvaltningen, ta ut 
tillsynsavgift, lära av andra kommuner, få stöd från centrala myndigheter, utarbeta VA-plan 
för utbyggnad av det kommunala nätet, använda mer förelägganden samt utarbeta ett system 
för inventeringen. 
 
Vid analys av svaren kunde fyra teman urskiljas; resurser, kunskap, juridik och 
samhällsplanering (se tabell 2). Flest kommuner föreslog åtgärder inom temat resurser. Det 
vill säga, de ansåg att någon, eller några, åtgärder som syftar till att påverka kommunens 
resurstillgång bör vidtas. Resurstillgången kan vara i form av tid, personal och ekonomi. Då 
åtgärderna var många inom detta tema infördes underkategorier för att få en bättre 
överblick. De underkategorier som kunde urskiljas var; öka tillgången av resurser, interna 
arbetsmetoder samt information. Åtgärderna är av olika karaktär inom temat, varav denna 
indelning, de har dock alla gemensamt att de primärt syftar till att påverka resurstillgången. 
 
Tabell 2. Åtgärder som kommunerna anser behöver vidtas för att kunna öka åtgärdstakten vid inventering av 
enskilda avlopp. Tabellen har 4 huvudrubriker (resurser, kunskap, juridik och samhällsplanering), där åtgärderna 
har delats in i olika teman beroende på vad de syftar till att uppnå. Temat ”resurser” innehar många åtgärder 
varav denna har underkategorier (öka tillgången av resurser, interna arbetsmetoder och information) baserade på 
åtgärdernas typ för att få en bättre överblick. Samma kommun kan ha svarat ett flertal olika åtgärder medan vissa 
kommuner ej besvarat frågan alls. Antal vid respektive åtgärd står för hur många kommuner som angett den 
åtgärden som svar. Vid rubrikerna står antalet för hur många svar i insamlat data som ingår i det temat. Därmed 
är antalet vid exempelvis temat ”resurser”, inte antalet kommuner, då samma kommun kan ha uppgett flera 
åtgärder som de tillämpar. 

 

 

Åtgärd Antal 
Resurser 52 

Öka tillgången av resurser  
tillsätta/avsätta resurser 25 
politisk prioritering 5 
prioritera området 13 
ta ut tillsynsavgift 1 

Interna arbetsmetoder  
utarbeta ett system för inventering 1 
utarbeta rutiner 1 

Information  
information till fastighetsägare 6 
Kunskap 3 
ökad kunskap inom förvaltningen 1 
lära av andra kommuner 1 
stöd från centrala myndigheter 1 
Juridik 5 
ändra lagstiftning 3 
använda förelägganden 2 
Samhällsplanering 1 
utarbeta VA-plan 1 
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4.3 Effektiva styrmedel  
Det styrmedel som flest kommuner anser är effektivast, och som flertalet uttryckte det 
”viktigaste styrmedlet”, är det juridiska (se figur 1). Det ekonomiska styrmedlet är även det 
många som svarat. Ett flertal kommuner har även kopplat samman dessa två, en kommun 
uttryckte sig såhär: ”Jag tror mer på ekonomiska och juridiska styrmedel. Det ska kosta att 
ha ett dåligt avlopp så att fastighetsägarna ser till att fixa sina avlopp.”, en annan såhär: 
”Tyvärr piskan, ekonomi och juridik.”. 
 
Det fanns även en hel del kommuner som kopplade ekonomiska styrmedel inte bara till 
avgifter, utan även till bidrag. En kommun svarade såhär: ”Ekonomiska ska hellre vara 
morötter än piskor.” en annan uttryckte det: ”Ekonomiska är utan tvekan mest effektiva. 
När vi, under en kort tid, hade bidrag var det en jävla rusch.”. Svaren visar även på att 
bidragen är efterfrågade av fastighetsägarna, vilket även har kopplats till andra områden i 
detta svar: ”Precis som det funnits stöd att konvertera sin elförsörjning”.  
 
Många kommuner anser även att information är ett viktigt styrmedel. Dock framgår av 
många svar att detta styrmedel är effektivast som ett komplement till juridiska- och 
ekonomiska styrmedel. Ett svar som trycker på detta är: ”Dessutom behövs information 
eftersom många fastighetsägare har så dålig kunskap om sitt avlopp och vad som krävs för 
att det ska vara godkänt.” en annan kommun uttryckte sig såhär: ”Information – 
fastighetsägare förstår inte problemen med enskilda avlopp. För att sedan upprätthålla en 
bra åtgärdstakt tror jag att ekonomi är ett viktigt incitament.”. Andra har mer koncist 
uttryckt sig: ”Jag tror att juridik tillsammans med information är mest effektivt.”. 
 
Samhällsplanering nämner några kommuner som viktigt. Detta nämns som mer långsiktigt 
av vissa kommuner, exempelvis detta svar: ”Samhällsplanering är viktigast och mest 
styrande men också väldigt långsiktigt.” En stor del av svaren, 8 kommuner av 34 svarande 
(se figur 1), gav inget svar på frågan. Det vill säga, svaret var antingen blankt, eller svar som: 
”vet ej!”, eller: ”alla fyra”. 
 

 
Figur 1. Det styrmedel som kommunerna anser är effektivast för att uppnå en ökad åtgärdstakt av enskilda avlopp. 
 
För att kunna studera om det fanns skillnader bland respondenternas svar som kunde 
kopplas till kön och utbildning gjordes en tolkning av svaren med hänseende på detta 
perspektiv (se figur 2). Den tydligaste skillnaden var att det var enbart kvinnor, som 
dessutom har en utbildning i miljö- och hälsoskydd, som hade svarat att det effektivaste 
styrmedlet för att kunna uppnå en ökad åtgärdstakt är information. Ingen av männen, samt 
ingen av respondenterna som har en annan utbildning än miljö- och hälsoskydd, har svarat 
information på denna fråga. 

Juridik
38%

Information
9%Ekonomi

21%

Samhällsplanering
9%

Vet ej/Alla 4
23%
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Figur 2. Det styrmedel som kommunerna anser är effektivast för att uppnå en ökad åtgärdstakt av enskilda 
avlopp. Resultatet är i denna figur uppdelat på kön samt vilken utbildning respondenten har.  
 
 
5 Diskussion 
 
5.1 Dataunderlag 
Svarsfrekvensen i denna undersökning är acceptabel (Bryman 2011) då den uppkom till 62 %, 
vilket tillsammans med aspekten att respondenterna i undersökningen har spridning i 
erfarenhet, ålder, kön och utbildning (se avsnitt 4 ”Resultat”), ger ett dataunderlag som 
sannolikt ger en bra bild av verkligheten. Denna tolkning görs då studier visat att det krävs 
ett par års arbete för att komma in i rollen som inspektör, samt att utbildningsbakgrund 
påverkar hur man känner sig i denna roll (Edlund 2015). Då dataunderlaget har denna bredd 
så har frågorna troligtvis setts ur olika perspektiv beroende på respondentens erfarenhet, 
varav svaren får ett större omfång och därmed bättre återspeglar verkligheten.  
 
Den skillnad som kunde noteras var i frågan om effektivaste styrmedlet. I denna fråga var det 
enbart kvinnor som har utbildning i miljö- och hälsoskydd som ansåg att det effektivaste 
styrmedlet för att uppnå en ökad åtgärdstakt av enskilda avlopp är information (se figur 2). 
De respondenter som svarat detta har en bred spridning av erfarenhet av tillsynsarbete – från 
4,5 år till 20 år, varav ingen koppling kan dras till denna faktor utan utbildningsbakgrund 
och kön är de faktorer som kan kopplas till skillnaden. Detta kan dock bero på olika saker, en 
möjlig faktor som påverkat till denna är studiens avgränsning. Denna kan ha medfört att 
resultatet inte omfattar alla perspektiv av verkligheten, varav denna skillnad kan vara en följd 
av detta. Det kan dock även bero på det faktum att miljö- och hälsoskyddsutbildningen är 
unik i det hänseendet att den omfattar en kombination av teori, praktik, natur- och 
samhällsvetenskapliga ämnen, vilket ger ett bra helhetsperspektiv (Umeå universitet 2016). 
Detta kan ha medfört att de som studerat detta har ett annat perspektiv på frågan än de som 
studerat en annan utbildning, varav de svarat annorlunda. Dock hade mer information om 
respondenternas utbildning behövts för att kunna tolka om skillnaden beror på denna faktor. 
 
5.2 Tillämpade metoder och rekommenderade åtgärder  
Införande av mallar och rutiner, arbeta digitalt, förarbete genom enkätutskick samt gå ut 
med information till fastighetsägare, entreprenörer och mäklare, är de metoder flest 
kommuner uppgett att de tillämpar i arbetet med att effektivisera åtgärdstaken vid 
inventering av enskilda avlopp (se tabell 1). Dessa metoder har gemensamt att de går ut på att 
spara tid och därmed resurser. Detta visade sig även vara huvudproblematiken inom 
området, efter analys av enkätfrågan (se bilaga 3): ”Vad anser du att kommunerna som 

Juridik
35%

Information
13%Ekonomi

17%

Samhällsplanering
9%

Vet ej/Alla 4
26%

KVINNOR

Juridik
46%

Information
0%

Ekonomi
27%

Samhällsplanering
9%

Vet ej/Alla 4
18%

MÄN

Juridik
35%

Information
15%Ekonomi

20%

Samhällsplanering
5%

Vet ej/Alla 4
25%

UTBILDNING - MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD:

Juridik
43%

Information
0%

Ekonomi
22%

Samhällsplanering
14%

Vet ej/Alla 4
21%

UTBILDNING - ANNAT
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tillsynsmyndighet måste göra för att öka åtgärdstaken vid inventering av enskilda 
avlopp?” där 25 av 34 respondenter svarade att mer resurser måste tillsättas och/eller 
avsättas (se tabell 2). Temat ”resurser” har även delats in i de tre underkategorierna (se 
tabellerna 1 och 2); öka tillgången av resurser, interna arbetsmetoder samt information. Det 
mönster som framträder genom denna indelning är att många kommuner rekommenderar 
åtgärder som syftar till att öka tillgången av resurser (se tabell 2), samt att flertalet 
kommuner tillämpar interna arbetsmetoder (se tabell 1) som syftar till att effektivisera redan 
tillgängliga resurser.  
 
Att det är temat ”resurser” som avsevärt sticker ut vid frågan om tillämpade metoder och 
rekommenderade åtgärder, är något som kan kopplas till en inventering av metoder i 
kommunal och regional tillsyn, gjord av Lindberg (2004) på uppdrag av Naturvårdsverket 
och Tillsyns- och föreskriftsrådet. I denna rapport framkom det att på grund av resursbrist, 
anser personal att metodutveckling inte är aktuellt då resurserna inte räcker till. De menar 
att metodfrågan inte är relevant att diskutera innan resursfrågan har behandlats. Utifrån 
detta kan man anta att respondenterna i denna undersökning möjligtvis resonerar på samma 
sätt. Att temat ”resurser” blir dominerande i både frågan vad kommuner anser behöver 
göras, samt vilka metoder som de tillämpar i dagens läge, kan således bero på detta.  
 
Personalens brist på motivation till en metodutveckling behöver inte betyda att de inte tror 
på att man kan spara resurser genom en sådan utveckling. För en metodutveckling skulle 
givetvis kunna medföra resursbesparingar i arbetet då nya metoder kan innebära 
effektiviseringar, vilket ju således skulle lösa om inte hela, men åtminstone delar av 
problemet. Utan det som hindrar personalen att arbeta mot en sådan metodutveckling kan 
bero på följderna av den resursbrist som tillsynsmyndigheter ständigt lider av 
(Naturvårdsverket 2002). Att arbeta i en miljö där det råder ständig resursbrist kan leda till 
negativ stress. För när resurserna för att hantera situationen inte finns tillgängliga -
försvinner känslan av hanterbarhet, vilket gör att man som individ klarar av stress och 
utmaningar sämre (Antonovsky 2005). Negativ stress kan göra att vi får svårare att 
koncentrera oss, får svårare för problemlösningar, lättare drar förhastade slutsatser och att vi 
mister vår förmåga att se nyanserat på omvärlden och oss själva (Almvärn och Fäldt 2001). 
Det är därmed troligt att personalens oförmåga att utveckla och tillämpa ny tillsynsmetodik 
grundar sig i denna problematik – de arbetar i en situation som skapar negativ stress. För att 
kunna lösa detta behöver man därför först se över resursfrågan. För även om en ny 
tillsynsmetod även den skulle kunna lösa en del av resursproblematiken, är den lösningen 
inte tillämpbar i den rådande situationen. Ska en ny tillsynsmetodik både kunna utvecklas, 
samt tillämpas, behöver personalen ha förutsättningar, samt vara mottagliga för en sådan. 
Detta kräver att känslan av hanterbarhet först måste till, vilket innebär att resurser först 
måste tillsätts. 
 
5.3 Effektiva styrmedel  
Denna undersökning visade att flest kommuner tror på styrmedlen ekonomi och juridik för 
att kunna uppnå en ökad åtgärdstakt vid inventering av enskilda avlopp (se figur 1). Detta är 
rimligt att anse stämma då studier har visat att åtgärder inom detta område innebär höga 
kostnader, varav man inte agerar enbart utifrån information (Wallin 2012). För att 
information ska vara effektivt bör den därför kombineras med förelägganden och eventuella 
ekonomiska incitament. 
 
Studier baserade på svenska husägares val av värmesystem, har visat att det är ekonomin och 
funktionssäkerheten som är viktigast vid valet, inte miljöfaktorerna (Mahapatra och 
Gustavsson 2010). Detta kan man härleda även till detta område - som även det handlar om 
åtgärder som innebär stora ekonomiska kostnader, har miljöfrågor i fokus och som omfattar 
främst enskilda fastighetsägare. Andra studier gjorda om energieffektivisering, och som man 
kan koppla till val av styrmedel för detta område, är en studie gjord med svenskt perspektiv 
(Henryson et al. 2000) där man studerade hur man kan påverka till energieffektivisering 
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genom information. Studien har visat på att en enskild person har svårt att se hur 
förändringar av den egna förbrukningen påverkar miljön i stort. Därför är ekonomiska motiv 
ofta ett bättre och starkare incitament än miljön för att få till åtgärder. 
 
Ett antal kommuner uttryckte dock även vikten av information ut till berörda fastighetsägare. 
Detta har även Havs- och vattenmyndigheten tryckt på i sin vägledning för effektiv tillsyn av 
små avlopp (2015). De menar på att informationen blir än viktigare i denna typ av tillsyn då 
det ofta handlar om tillsyn riktad till privatpersoner, som i allmänhet innehar mindre 
kunskap gällande tekniska frågor än vad kommersiella verksamhetsutövare har. Detta har 
även framkommit av respondenternas svar i denna undersökning, där de bland annat har 
uttryckt att fastighetsägare inte vet vad som krävs för ett godkänt avlopp, samt att 
fastighetsägare inte förstår problemen med enskilda avlopp. Därför är det än viktigare att 
man, trots vetskapen om att få åtgärder tas till följd av enbart information, kombinerar en 
tillsynsmetod där information får ta en viktig plats. Att den så bör göra, stärks av 
Naturvårdsverkets allmänna råd om tillsyn (NFS 2001:3), som påtalar att tillsynen ska 
bedrivas så att den stärker verksamhetsutövarens förmåga att uppfylla sitt ansvar. Därmed 
blir informationen ut till fastighetsägare troligtvis avgörande i många fall, för utan 
kunskapen om att ansvaret är sitt – samt kunskap om vilka krav som ska uppfyllas – blir det 
en nästintill omöjlig uppgift att klara av. 
 
5.4 Metodval 
I denna studie valdes webbaserade enkäter för att samla in data. Metoden valdes då den är 
tidseffektiv samt kräver lite resurser (Bryman 2011), vilket underlättar denna studie avsevärt 
då urvalsgruppen är geografiskt spridd över hela Sverige och studiens tidsperiod är 
begränsad (Ejlertsson 2014).  
 
Då metoden är kvalitativ och studien syftar till att undersöka respondenternas erfarenheter, 
upplevelser och uppfattningar är en enkätstudie bra då denna inte ger någon intervjuareffekt 
som kan påverka respondentens svar (Ejlertsson 2011).  Att respondenterna var 
konfidentiella, det vill säga, att enbart den som utför studien kan koppla svaret till en enskild 
respondent, är även det något som förhoppningsvis har medfört en trygghet för 
respondenterna och att svaren därmed får mer trovärdighet (Ejlertsson 2014). Trots 
förklaringen till respondenten om detta, samt förklaringen om varför kommuntillhörighet 
efterfrågas i enkäten, finns ändå risken att detta påverkat respondenten varav denne svarat 
vad hen tror är socialt önskvärt då samhällets normer kan påverka svaren (Ejlertsson 2014). 
Det negativa med att använda sig av en webbenkät är att inga följdfrågor eller förklaringar 
kan ges till respondenten (Bryman 2011) samt att e-postkonton ofta är överbelamrade varav 
en enkätundersökning lätt bortprioriteras (Ejlertsson 2014). 
 
Att urvalsgruppen är så pass avgränsad som den är i denna undersökning, där enbart 55 (se 
bilaga 1) av Sveriges 290 kommuner (Sveriges kommuner och landsting 2015) ingår, kan ha 
påverkat resultatet genom att svaren inte får den bredd som finns i verkligheten, varav 
underlaget således inte kan återspegla denna. Att dessa 55 kommuner baseras på de som 
svarade på samtliga enkäter i samband med Havs- och vattenmyndighetens (Hjelmqvist 
2012) uppföljning av Naturvårdsverkets kampanj ”Små avlopp ingen skitsak” kan även det ha 
medfört att resultatet blir vinklat och därmed inte återspeglar verkligheten korrekt. Att dessa 
kommuner så gjort, kan betyda att dem har mer resurser tillsatta för området, eller möjligtvis 
prioriterar frågan i högre grad, än andra kommuner, varav svaren från dessa kan ha 
påverkats av de faktorerna. 
 
 
6 Slutsats 
De metoder som flest kommuner tillämpar, samt de åtgärder som flest kommuner anser bör 
vidtas för att uppnå en ökad åtgärdstakt, syftar främst till att påverka resurstillgången. Det 
styrmedel som flest kommuner anser är effektivast för att uppnå en ökad åtgärdstakt är 
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juridik. Utifrån svaren i denna undersökning dras slutsatsen att en metod som består av en 
kombination av information tillsammans med juridiska- och ekonomiska styrmedel bör 
utarbetas för att kunna uppnå en hållbar effektivitet inom området. Informationen behövs då 
det är ett viktigt moment för att kunna bedriva en ändamålsenlig tillsyn gentemot 
privatpersoner inom området. Juridiska- och ekonomiska styrmedel behöver dock 
komplettera denna information för att åtgärder ska vidtas av verksamhetsutövarna – vilket 
givetvis måste till för att en effektiv åtgärdstakt ska uppnås. De ekonomiska incitamenten kan 
vara både morötter och piskor i form av bidrag eller avgifter. 
 
Att kombinera de andra två styrmedlen med information är även angeläget då man med detta 
verktyg kan nå ut till många med relativt lite resurser. Vilket bör vara centralt vid lösningen, 
då resursbrist är det som visat sig vara det största problemet för många kommuner. För att 
möjliggöra detta måste dock politiska beslut till, både för att ändra lagstiftning och för att 
införa ett eventuellt bidragssystem. För att skapa förutsättningar, samt för att motivera 
kommuner till att utveckla och tillämpa en sådan metod måste först resursfrågan behandlas. 
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Bilaga 2 - Följebrev 

 
Till dig som besvarar min enkät   
 
Jag heter Marielle Sundström och är student vid Umeå universitet där jag läser 
kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd. Jag gör nu mitt exjobb som jag inriktat till 
tillsynsmetodik vid inventering av enskilda avlopp.   
 
Jag har valt ut just er kommun då ni var en utav de 55 kommuner som fyllde i samtliga 
enkäter vid Havs- och vattenmyndighetens uppföljning av Naturvårdsverkets 
tillsynskampanj ”Små avlopp ingen skitsak”. Av denna anledning förmodar jag att just er 
kommun prioriterar och arbetar aktivt med frågan, vilket jag tror kommer medföra att min 
undersökning blir mer givande vid just ert deltagande.   
 
Resultaten kommer att presenteras i mitt examensarbete, men i denna rapport kommer 
ingen kommun att nämnas vid namn förutom i urvalslistan (55 stycken kommuner) som 
kommer finnas som bilaga. Enkätsvaren kommer därför i rapporten inte kunna kopplas till 
vare sig specifik handläggare, eller kommun, utan dessa uppgifter förblir konfidentiella. 
Anledningen till att jag vill veta vilken kommun handläggaren som besvarar enkäten arbetar 
på är för att kunna skicka påminnelser enbart till dem som inte besvarat enkäten, samt 
undvika att flera handläggare från samma kommun besvarar den.  
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på, samt beskriva erfarenheter, upplevelser och 
uppfattningar kring tillsynsmetodik vid inventering av enskilda avlopp. Av den anledningen 
har jag valt att göra en kvalitativ undersökning, varav ett flertal av mina frågor i enkäten har 
öppna svar. För att undersökningen ska få så bra underlag som möjligt önskar jag att du 
fyller i dessa svar så utförligt du kan.   
 
Anledningen till att jag valt detta ämne är dels på grund av mitt eget intresse för frågan, men 
även för att frågan är nationell, samt att effektivitet är något som alltid eftersträvas i dagens 
samhälle varav åtgärdstakten vid inventering av enskilda avlopp blir en högt prioriterad fråga 
i många kommuner i Sverige. Havs- och vattenmyndighetens uppföljning av 
Naturvårdsverkets tillsynskampanj ”Små avlopp ingen skitsak”, visade att trots nationell 
satsning för att öka åtgärdstakten vid denna inventering, nåddes inget utav de mätbara målen 
för kampanjen. Detta väckte mitt intresse för att undersöka varför de inte nåddes, samt vad 
Ni som just nu arbetar med frågan anser behöver göras för att kunna uppnå en ökad 
åtgärdstakt. Då examensarbetet är tidsbegränsat behöver jag ditt svar snarast, men senast 
onsdag den 20 april behöver ditt svar vara inskickat för att kunna användas i 
undersökningen.   
 
Klicka på denna länk så kommer du till enkäten (om detta inte fungerar - testa att kopiera 
webbadressen och klistra in den i din webbläsare): 
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=96473   
 
Tack på förhand för din medverkan!  
 
Med vänlig hälsning Marielle Sundström, Umeå universitet VT16.    
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Bilaga 4 - Påminnelse till enkät 
 
Hej! 

Jag heter Marielle Sundström och är student vid Umeå universitet där jag läser 
kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd. Jag gör nu mitt exjobb som jag inriktat 
till tillsynsmetodik vid inventering av enskilda avlopp. Av den anledningen 
skickade jag ut en webbenkät till er i förra veckan. Jag vill nu bara 
påminna om denna med önskan om att ni kan besvara den så snart som 
möjligt, men senast onsdag den 20 april behöver svaret vara inne för att kunna 
tas med i undersökningen. 
 
Jag önskar att en utav handläggarna på ert miljökontor som arbetar med enskilda 
avlopp besvarar min webbenkät som finns via länken i det bifogade följebrevet till 
detta mejl. Min önskan är därför att du hjälper mig att finna den 
handläggare som bör besvara enkäten genom att vidarebefordra det 
bifogade följebrevet till den handläggare som arbetar med enskilda 
avlopp på er kommun. 
 
Om ni har kontaktat mig angående att ni inte har möjlighet att besvara denna enkät, 
eller redan har besvarat den, ber jag om ursäkt för denna påminnelse.  
 
Tack på förhand!  
 
Med vänlig hälsning Marielle Sundström, Umeå universitet VT16 
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