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Spelregler
• Ha normalt mikrofonen avstängd och starta vid behov
• Ha inte kameran på (inspelningen blir alltför stor då)
• Om du skulle ”kastas ut” från webbinariet eller få något annat 

tekniskt problem – pröva att gå in igen på samma skype-länk
• Vi kan inte hjälpa till att lösa tekniska problem för enskilda 

deltagare under pågående webbinarium
• Webbinariet spelas in och läggs omgående ut på youtube

https://www.youtube.com/channel/UCgyt743HqFa8UGw5lLAVzRQ

• Chatta gärna in frågor – vi bevakar chatten och besvarar 
frågorna i slutet av webbinariet

https://www.youtube.com/channel/UCgyt743HqFa8UGw5lLAVzRQ


Upplägg av webbinariet

• Inledning
• Bakgrund till tillsynskampanjen
• Handläggarstöd 
• Checklista
• Upplägg av tillsynskampanjen
• Frågepass



Bakgrund till 
tillsynskampanjen
Andreas Ekberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län



Hur hamnade vi här?



EU-perspektivet

• Avloppsdirektivet från 1991

• Sveriges medlemskap från 1995

• ”Kallt” klimat, 1 500 m.ö.h. kravet

• Användningen av retentionsmodellen för kväve



Nya föreskrifter-NFS 2016:6

• Egentligen inte ”nya”, föregångarna SNFS 1990:14 & 1994:7

• Trots det brister i kunskapen och kännedomen om NFS 2016:6

• Inkommande provtagning – ”nykomlingen” 



Vårt försök att besvara frågan

• Kombinationen av en ”EU-kultur” & kännedom om 
gällande lagstiftning – underlagsdata a och o i 
argumentation

• Projektet flödesmätning och provtagning ett steg i 
riktningen att stärka kunskap och underlagsdata

• Tillsynskampanj det, enligt oss, bästa tillvägagångsättet 
för att uppmärksamma frågan



Handläggarstöd
Anders Brännström, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Eva Griphammar Westberg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(Gunbritt Nilsson, Länsstyrelsen i Jämtland och 
Lovisa Ahlsten, Länsstyrelsen Skåne)



Handläggarstöd

• Ett vägledande dokument om bl.a. val av 
provtagningsplats, provhantering, provtagningsutrustning 
och flödesmätning



Syfte och underlag

• Stöd vid tillsyn
• Ett komplement till föreskriften och dess vägledning
• Underlag: Äldre NV-rapporter, Tidigare allmänna råd, 

vägledning, föreskrifter, erfarenhet



Syfte och underlag

• Har skickats ut till referensgrupper;  tillsynsmyndigheter, 
naturvårdsverket och verksamhetsutövare.

• Revidering efter avslutad kampanj



Handläggarstödets innehåll

Handläggarstödet har följande upplägg:

• Kort info lagstiftning
• Provtagning
• Flödesmätning
• Egenkontroll



Provtagning

• Val av provtagningsplats

• Metoder för provtagning 

• Olika typer av provtagare

• Uttag/beredning av prover

• Övrig utrustning 

• Skötsel, kontroll, journalföring 



Flödesmätning

Översiktlig beskrivning om
• Öppna system
• Slutna system

- Metoder för mätning
- Skötsel, kalibrering
- Felkällor



Egenkontroll

Naturvårdsverkets föreskrift 19 och 20 §§
- Mätutrustning ska underhållas och kontrolleras

Egenkontrollförordningens  5 och 6 §§
- Rutiner för kontroll av utrustning mm. för drift och kontroll
- Ska dokumenteras



Knäckfrågor?

• Maxgvb inkommande 
• Provpunktens placering
• Helgprover 
• Provtagning bräddning som leds via utgående 

provtagningspunkt 
• Tillgång till SIS-standarder m fl.



Checklista
Henrik Eidestedt, Länsstyrelsen i Västmanlands län



Checklistan

• En sitta vid bordet del:
• Administrativa frågor, Granskning av rutiner mm
• Lathundar finns på första sidan.

• En rundvandrings del:
• Följ upp att flödesmätning och provtagning görs på rätt sätt.







Checklistan

• Frågorna är inte kompletta!
• Kräver goda kunskaper i föreskriften, handläggarstödet och 

Naturvårdsverkets vägledning.



Övrigt

• Vi hoppas att ni kommer att ha hjälp av handläggarstödet 
och checklistan under tillsynskampanjen!



Upplägg av 
tillsynskampanjen
Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige
Henrik Eidestedt, Länsstyrelsen i Västmanlands län



Upplägget i grova drag

• Pågår under tiden 17 februari-17 april (vecka 8-16)
• 125 personer är anmälda vid 14 länsstyrelser och 100 

kommuner
• Vi kommer att använda oss av e-post och vår hemsida 

www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-
/avlopp/Pages/avloppsreningsverk.aspx för att nå ut med 
information till er 

• Ni kan nå oss genom att skicka e-post till 
tillsynskampanj@lansstyrelsen.se

http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/avlopp/Pages/avloppsreningsverk.aspx
mailto:tillsynskampanj@lansstyrelsen.se


Material som stöd vid kampanjen

• Handläggarstöd och checklista läggs ut på hemsidan
• Inspelat webbinarium görs tillgängligt via hemsidan



Efter kampanjen….

• Vi kommer att följa upp kampanjen genom en enkät där vi 
ställer ett antal frågor till er som deltagit. 

• Vi kommer att basera våra frågor på checklistan.
• Frågorna läggs ut på vår hemsida under kampanjen så att 

ni vet vilka frågor vi kommer att ställa. 
• De skickas till er via ett digitalt enkätverktyg efter att 

kampanjen avlutats.



Frågepass


	Tillsynskampanj�Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk
	Inledning
	Projektgrupp
	Spelregler
	Upplägg av webbinariet 
	Bakgrund till tillsynskampanjen
	Hur hamnade vi här?
	EU-perspektivet
	Nya föreskrifter-NFS 2016:6
	Vårt försök att besvara frågan
	Handläggarstöd
	Handläggarstöd
	Syfte och underlag	
	Syfte och underlag	
	Handläggarstödets innehåll
	Provtagning
	Flödesmätning
	Egenkontroll
	Knäckfrågor?
	Checklista
	Checklistan
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Checklistan
	Övrigt
	Upplägg av tillsynskampanjen
	Upplägget i grova drag
	Material som stöd vid kampanjen
	Efter kampanjen….
	Frågepass

