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Härmed ges Ert företag möjlighet att medverka på en utbildningsdag för 
miljöinspektörer.  
Tid och plats: Eftermiddagen den 11 september i Dingtuna utanför Västerås. 

Bakgrund – tillsynsprojekt minireningsverk 
Avloppsguidens användarförening, som företräder 222 av landets miljökontor, har under våren 2014 
sökt och beviljats en summa pengar från Havs- och vattenmyndigheten till projektet 
”Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – samband mellan prestanda och 
servicerapport/egenkontroll”. 

Syftet med projektet är att undersöka om utförd service och servicerapporter samt egenkontroll 
borgar för att anläggningarna uppfyller de reduktionskrav för miljöskydd som meddelats i tillstånden. 
Uppföljningen sker via inspektioner och provtagning av minireningsverken.  
 
Projektet kommer att omfatta av 12 av de vanligast förekommande minireningsverken i landet varav 
ett är Ert. Projektet kommer att samordnas av Avloppsguiden. Totalt kommer drygt 100 
provtagningsbesök att göras vid de aktuella minireningsverken.  

Utbildning för miljöinspektörer i Dingtuna 
Inför miljökontorens tillsyn och provtagning på minireningsverken erbjuds alla inspektörer i landets 
medlemskommuner två dagars utbildning i Dingtuna (utanför Västerås) den 11 och 12 september.  

Studiebesök på Avloppscenter 
Eftermiddagen den 11 september kommer vi, inspektörer, att tillbringa i Avloppscenters 
utställningslokaler i Dingtuna. Eftersom Ert reningsverk kommer att ingå i undersökningen önskar 
vi att någon från Ert företag också kan komma till Avloppscenter den eftermiddagen. Tanken är att 
Ni för mindre grupper av inspektörer vill visa upp Ert verk samt gå igenom verkets funktion samt 
var och hur provtagningen ska utföras.  

Vi kan i sammanhanget informera Er om att det pågår en diskussion om att eventuellt även bjuda in 
konsulter och gräventreprenörer till Avloppscenter samma dag. Detta för att låta även dem få se 
utställningen och träffa Er som företräder dessa produkter. Ifall detta blir aktuellt kommer 
Avloppscenter återkomma till Er framöver. 
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Kommuner som deltar i tillsynsprojektet 
Nedan finns samtliga deltagande kommuner och förbund och dess kontaktpersoner samt de aktuella 
reningsverken som kommer att ingå i projektet angivna. Varje deltagande kommun/förbund kommer 
att ha fokuserad kontroll på 5-10 verk av ett och samma fabrikat.  

Eskilstuna, Biokem (10 st), anna.lanner@eskilstuna.se 

Falkenberg, Baga Easy (5 st), johanna.ekelund@falkenberg.se 

Falun, Biokube (10 st), magdalena.lindblom@falun.se 

Göteborg, Biovac (10 st), adam.ridelius@goteborg.se 

Kungsbacka, Topas (10 st), erik.mattsson@kungsbacka.se 

Kungälv, Klargester (10 st), maria.hubinette@kungalv.se 

Lerum, WehoPuts (10 st), Christina.wetterlundh@lerum.se 

Nässjö, GreenRock IISI (5 st), david.torsson@nassjo.se 

SMOHF, Biotrap/Ecotrap (10 st), elisabet.sandberg@smohf.se 

Södertälje, GreenRock ISII + Upoclean (5 + 5 st), tuuli.kivimaki@sodertalje.se 

Söderåsens miljöförbund, BioCleaner (10 st), Theres.Adolfsson@soderasensmiljoforbund.se 

Vara, Upoclean (5 st), maria.aronsson@vara.se 

Årjäng,BAGA Easy (5 st), catrin.nygren@arjang.se 

Örebro,Kenrex (10 st), maja.englund@orebro.se 
 

Samordnare på Avloppsguiden: cia.holmberg@vaguiden.se 
 
 
Har detta brev kommit rätt? 
OBS! Om detta brev kommit helt fel ber vi er att snarast förmedla det till den som är aktuell person 
att företräda minireningsverket som står angivet på framsidan av kuvertet alternativt meddela Cia 
Holmberg att brevet kommit fel så vi så fort som möjligt får göra ett nytt utskick.  

 
Anmälan 
Kontakta även Cia Holmberg per mail så snart som möjligt för att bekräfta om ert minreningsverk 
kommer att ha någon företrädare på Avloppscenter den 11 september.  
 
 

Vi ser fram emot detta samarbete! 
 

 

 

För Avloppsguidens användarförenings styrelse 

 

 

Maria Lindberg 

Miljöinspektör i Eskilstuna 
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