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Ny vägledningen för prövning

• Vägledning till HVMFS 2016:17

• Ersätter handboken

• Upplägg utifrån ansökningsprocessen

• Stämma av med andra: Lst, NV, SGU, 

FoHM, SLV, BoV

• Synpunkter från miljöinspektörer

• Remiss
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Smartare miljöinformation – projekt om 

små avlopp

• Behov av enhetliga register

• Medel till projekt, WSP och IVL

• Smartare miljöinformation

• regeringsuppdrag

• miljöinformation ska digitaliseras och 

tillgängliggöras
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Vad är problemet?
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1. Det saknas information i vissa processer 

2. Det förekommer brister i datakvaliteten

3. Flera manuella och tidsödande processer finns 

hos kommuner

4. Avsaknad av gemensamt arbetssätt försvårar 

informationsutbyte

5. Det finns information som inte är tillgänglig för 

berörda aktörer

Vad är lösningen?
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1. Inför enhetliga processer och hantering av 

information 

2. Erbjud elektroniska tjänster för inspektörer, 

fastighetsägare och berörda företag

3. Upprätta elektroniskt informationsutbyte mellan 

kommuner och regionala/nationella myndigheter 
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Vision
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Vad händer nu?

• Förankra med kommuner och lst

• Vad kan mer behövas?

1. Utökat bemyndigande? 

a) Föreskriva om uppgiftslämnande och enhetlig hantering av 

information

b) Föreskriva om elektronisk informationshantering

2. Ekonomiskt stöd?

a) Utveckling av kommunernas avloppsregister

b) Utveckling av e-tjänster

3. Annat…
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Projekt som fick medel 2017

•Funktion hos markbaserade anläggningar i fält, 

komplettering, RISE

•Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner 

en kunskapssammanställning, RISE 

•Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som 

filtermaterial i markbäddar, RISE
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Projekt som fick medel 2017

Mikroflora i markbaserade anläggningar, LTU

Reningskapacitet av patogener och långsiktig rening av 
övergödande ämnen i impregnerad biokol- och 
tvåstegsbiokolanläggningar, SLU

Reduktion av organiska substanser i avloppsvatten vid 
infiltrationsanläggningar, UU

Utveckling av skärgårdstoaletter för naturhamnar, 
Hans Sörqvist Byggnadsteknik och Arkitektur
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GIS-stöd och retention

• Verktyg för bedömning av självrening 

– fosforretention och smittskydd

• GIS-stödet, tagits över av lst

• Ny länk kommer snart finnas på vår 

hemsida
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Glöm inte hemsidan!

• Effektiv tillsyn – materialet

• Hemsidan

• Frågor och svar

• Yttranden

• Referat av domar

• Rapporter

• Nyhetsbrev – prenumerera!
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Tack! 
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