
Inbjudan till workshop 30:e mars 2017  

- registrering av uppgifter om små avlopp   
 

Ni bjuds in till en workshop för att testa 

ett förslag till uppgifter som kommuner 

ska registrera för små avlopp. En enhetlig 

registrering behövs ur ett nationellt 

perspektiv och det kommer också kunna 

förenkla ert dagliga arbete, ge bra 

underlag till VA-planeringen och 

underlätta rapportering internt och till 

nationella aktörer. 

Förslaget till uppgifter som ska registreras 

har tagits fram av WSP och Ecoloop i 

samarbete med kommuner, nationella 

aktörer och tre 

ärendehanteringssystemsföretag.   

Förutsättningen för att detta ska fungera är att det integreras i era ärendehanteringssystem. Därför 

vill vi även diskutera hur vi ska få ett system på plats och möjliga åtgärder för att det ska gå så 

smidigt som möjligt för er.  

 

Tid: Torsdagen den 30:e mars kl 10:00-15:30    

Plats: Norrköping, WSP Södra Grytsgatan 7 

 

Workshopen ingår i ett fortsättningsprojekt finansierat av Havs- och vattenmyndigheten. 

Programmet kommer att skickas ut i mitten av mars och då kommer ni även att få en aktuell version 

av förslaget till vilka uppgifter som ska registreras. 

Projektet står för reskostnader (tåg) samt mat under dagen för upp till 20 kommuner (en 

handläggare per kommun), och först till kvarn gäller! Flera kommuner och handläggare är välkomna, 

men vi har inte möjlighet att ersätta dessa resor. Anmäl dig till Marie Albinsson senast 20:e mars  

marie.albinsson@ecoloop.se, meddela ev allergier och specialkost.  

Vi ser fram emot att träffas och få höra era tankar och åsikter! Har ni några frågor så hör gärna av er 

till någon i projektgruppen,  

 

Hälsningar 

Jane Hjelmqvist & Emma Sjögren, WSP 

Marie Albinsson & Mats Johansson, Ecoloop 

 

Länk till rapport från första projektet: 

https://www.havochvatten.se/download/18.4d944610155a4091026c410/1467376417388/rapport-

forslag-till-riktlinjer-for-registrering-av-uppgifter-om-sma-avlopp-slutleverans-20160701.pdf 
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När Vad 
9:30-10:00 Kaffe och macka  

10:00-10:45 Välkommen - presentationsrunda  
Om projektet 

10:45-11:00  Hur fungerar rapportering till Livsmedelsverket?  
Erfarenhet av rapportering av livsmedelstillsyn  

11:00-11:30  Vad säger ärendehanteringssystemen och HaV om vårt förslag   

11:30-11:45 BENSTRÄCKARE 

11:45-12:30 Hur får vi ett system för registrering på plats? 
- vad krävs av nationella aktörer 
- vad krävs av ärendehanteringssystemen 
-vad krävs av kommunerna 

12:30-13:30 LUNCH 

13:30-14:00 Genomgång av förslag till uppgifter att registrera 

14:00-14:45 
 

Övning – Test av förslaget utifrån kommunernas egna ärenden.  
- Finns alla uppgifter med? 
- Är det någon uppgift som inte går att svara på? 
- Är det någon uppgift som inte behöver vara med? 

14:45-15:15  Genomgång av övning i större grupp 

15:15-15:30 På vilket sätt går vi vidare 
Nästa steg och diskussion  

 


