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Projektplan ”Samla avlopp”
Uppdragsgivare
Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva projektet
Miljösamverkan Sverige och, att inom ramen för det arbete, arbeta fram olika handläggarstöd.
Bakgrund
Vid Miljösamverkan Sveriges förfrågan om projektidéer för 2008 års verksamhet förde
Länsstyrelsen i Västmanlands län fram förslaget att ta fram stöd till kommunerna om hur man
kan jobba med avloppsfrågor i förtätade områden samt gemensamhetsanläggningar överlag.
Behovet hade framförts av länets kommuner och grundade sig i en osäkerhet om hur man från
kommunernas sida bäst skulle arbeta med denna typ av ärenden.
Miljösamverkan Sverige beslöt att ta med projektet i sin verksamhetsplan för 2008 och även
utöka det med länsstyrelsens tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster. Projektet
omfattar därmed såväl länsstyrelsens egen tillsyn som tillsynsvägledning gentemot
kommunerna.
Projektgruppen föreslogs att ta fram en handledning som i första hand riktar sig till
kommunerna, men som även utgör ett stöd för länsstyrelserna.
Syfte
Att hjälpa kommunerna att lösa samlad bebyggelses avloppsproblem på bästa sätt och att
klargöra länsstyrelsens tillsynsroll enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Mål
Att ta fram dels en handledning som riktar sig till kommunerna, dels en som riktar sig till
länsstyrelserna.
Kommunhandledningen skall täcka följande:
•
•
•

vilka lagstiftningar som gäller för avlopp och vilka möjligheter det finns att få till stånd
gemensamma anläggningar
goda exempel på hur man arbetat med gemensamma anläggningar och
omvandlingsområden
exempel på hur man med digitala planeringsunderlag kan åskådliggöra behovet av
åtgärder till följd av vattendirektivet
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Länsstyrelsehandledningen skall täcka följande:
•

länsstyrelsens tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster och exempel på i vilka
situationer det kan bli aktuellt att förelägga en kommun om åtgärder

Tidplan
Projektet påbörjas i mars 2008 och beräknas pågå till och med december 2008. Förlängning
av projektet kan komma att ske om ett avslutande seminarium arrangeras av projektgruppen.
Budget
Kostnader för projektledning tas inom ramen för Miljösamverkan Sveriges ordinarie budget.
Övriga kostnader täcks genom medel som avsatts inom ramen för regeringsuppdrag 51 c i
Västra Götalands län (se regleringsbrev 2007 för länsstyrelserna), totalt 300 000 kr. Dessa
pengar avses att användas på följande sätt:
Inköp av juridisk kompetens
125 000 kr
Resor, logi mm
50 000 kr
Ersättning till kommunrepresentant
25 000 kr
Övrigt (tryckning, konsultkostnad mm) 100 000 kr
S:a
300 000 kr
Projektorganisation
Projektgruppen består av:
Stefan Fahlstedt, Länsstyrelsen Skåne
Helena Götherfors-Westman, Haninge kommun
Maria Hübinette, Länsstyrelsen Västra Götaland
Klas Jonsson, Länsstyrelsen Dalarna
Annika Klarnäs Jacobson, Länsstyrelsen Södermanland
Annika Svensson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Tomas Waara, Länsstyrelsen Uppsala
Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige
Samarbete
Samarbete sker med projektet ”Stöd till förvaltningsövergripande arbete inom landsbygdens
avlopp” som bedrivs vid Länsstyrelsen i Skåne inom ramen för regeringsuppdrag 51c.
Juridiskt material upphandlas och används gemensamt av de båda projekten.
Naturvårdsverket har utsett Christer Litzell som kontaktperson till projektet och
projektgruppen stämmer regelbundet av sitt arbete gentemot det som pågår inom
Naturvårdsverkets ram.
Publicering av framtaget material
Handledningarna kommer att läggas ut på Miljösamverkan Sveriges hemsida
www.miljosamverkansverige.se De kommer också att finnas tillgängliga på länsstyrelsernas
gemensamma intranät.
Enskilda länsstyrelser kan välja att lägga ut framtaget material på sina egna respektive
hemsidor som ett led i den ordinarie tillsynsvägledningen.
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