
 

Inbjudan till utbildning om små avlopp 

Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – 26-27 april 2023 

(webbutbildning) 

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna 

varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista anmälningsdag är den 

20 april 

Tid: onsdag och torsdag, den 26-27 april 2023, kl. 8.30-16.30 (samma tider båda dagarna) 

Plats: Teams 

Arrangör: VA-guiden 

Anmälan: Länk till anmälan, senast den 2023-04-20.  

Anmälan är bindande men kan överlåtas. 

Pris: Medlem eller annonsör, 7500 kr, exkl. moms. Ej medlem eller annonsör, 9500 kr, exkl. moms. 

(Medlem i VA-guiden små avlopp eller annonsör på avloppsguiden.se) 

Frågor? Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se eller Björn Eriksson, bjorn.eriksson@vaguiden.se 

Mer om utbildningen 

Utbildningen passar dig som är relativt ny inom området små avlopp. Genomgångar av tekniker för 

småskalig avloppsrening och juridiken som rör små avlopp triggar såklart alltid tankar, idéer och 

reflektioner.  

Diskussionerna utgår från deltagarnas erfarenhet. Även om du är ny på området utgår vi ifrån att 

du har vissa förkunskaper inom miljö- och hälsoskydd samt miljöbalken. 

Utbildningen passar även dig som inte arbetar på myndighet men vill förstå miljökontorens 

perspektiv samt få bättre koll på regelverket som styr handläggningen av avloppsärenden. 

Sagt om kursen 

"Bra upplägg med både teknik och juridik anpassat för yrkesrollen." 

 Moa Bohm, Miljö- och hälsoskyddsinspektör i Oxelösunds kommun 

"Relevant, sakligt, tydligt, lärorikt." 

  Marie Larsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör i Örebro kommun 

"Innehållet var mycket bra och föreläsarna mycket kunniga och lätta att lyssna på." 

 Amanda Lindh, Miljö- och hälsoskyddsinspektör i Oskarshamns kommun 

Varmt välkommen! 

https://vaguiden.se/2022/12/26-27-april-grundlaggande-teknik-och-juridik-for-sma-avlopp-webbutbildning


 

Björn Eriksson och Maja Englund, VA-guiden 

Program 

Teknik för små avlopp 

26 april, 8.30-16.30 

Introduktion till små avlopp 

Bakgrund och sammanhang 

Roller 

Markbaserad teknik 

Slamavskiljning 

Infiltration och markbädd 

Platsen förutsättningar 

Mark och vatten på platsen 

Provgrop och siktanalyser 

Vertikalt skyddsavstånd 

Övriga skyddsavstånd  

Teknik för extra fosforrening 

Fosforfilter och kemisk fällning 

Minireningsverk, processer 

Markbädd på burk och rening med växter 

CE-märkning 

Efterbehandling 

Källsorterande teknik och bad-, disk- och tvättavlopp 

Diskussionsövning utifrån typfall 

VA-guiden håller i teknikgenomgången och stor vikt läggs vid markbaserad teknik och det underlag 

om platsens förutsättningar som behövs för att pröva hur pass lämplig den föreslagna 

tekniklösningen är. Eftermiddagen ägnas åt teknik för extra fosforavlastning, förtillverkad teknik samt 

källsorterande tekniker. 

VA-guidens teknikgenomgång utgår från den aktuella teknikgenomgången som ges till 

gräventreprenörer som går ME-skolans diplomutbildning. Innehållet anpassas för att passa 

miljökontorets frågeställningar utifrån prövning och tillsyn.  



 

Jonas Christensen,  
Ekolagen miljöjuridik 

Juridik som rör små avlopp 

27 april, 8.30-16.30 

Grundläggande rättskunskap 

Rättskällor  

Kommunens roll som rättstillämpare 

VA-rättslig överblick (PBL, LAV, MB) 

Vem ansvarar för VA? 

Lag om allmänna vattentjänster 

Vad fanns före Miljöbalken? 

Tillstånd och anmälan 

Miljöbalkstillståndens rättskraft 

Allmänna hänsynsreglerna och materiella regler i miljöbalken 

Handläggning, Förvaltningslagen och processuella krav i Miljöbalken 

Utredningsskyldighet 

 Beslut och förelägganden 

Tillsynsprocessen 

Under den andra dagen av denna kurs går Jonas Christensen igenom de centrala reglerna som berör 

handläggningen av de små avloppsanläggningarna. Vi går igenom balkens allmänna målregler, 

hänsynsreglerna och bestämmelser som reglerar tillståndskrav anmälningsskyldighet. Vi kommer 

också att gå igenom de handläggningsregler som både finns i Miljöbalken och i Förvaltningslagen. Hur 

formulerar man till exempel ett beslut, måste man alltid kommunicera och vad är det som ska 

kommuniceras? Inledningsvis berör vi även vissa bestämmelser i Plan- och bygglagen och i Lag om 

allmänna vattentjänster för att ge en överblick av regelsystemet som rör VA. 

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB, håller i utbildningen och ger sin syn på hur man bör tolka 

reglerna och ger tips om hur man hittar rättspraxis. Jonas Christensen är en erfaren utbildare och 

riktar in sig på rådgivning och fortbildning av kommunala miljönämnder och deras förvaltningar i 

sådan juridik som förekommer på ett miljökontor. Jonas har också lång erfarenhet av rättsliga frågor 

kopplade till små avlopp och har bidragit med över 200 expertsvar inom medlemstjänsten VA-guiden 

små avlopp, Fråga experten. 

 


