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egenkontroll av avloppsreningsverk
INLEDNING
Syftet med detta underlag är att ge er ansvariga på avloppsreningsverken stöd och vägledning i arbetet med att
se över ert egenkontrollprogram. Underlaget är uppbyggd kring kraven i egenkontrollförordningen samt gällande
föreskrifter och inriktar sig främst mot kontroll av kväve och fosforutsläpp.
Observera att detta underlag endast tar upp en begränsad del av egenkontrollen!
Underlaget består av frågor, lagrum (Bilaga A1 och A2), samt kommentarer och tips till några av frågorna (Bilaga A3).
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Källa: Vattenmyndigheten Södra Östersjön

YTVATTENFÖREKOMSTER MED ÖVERGÖDNINGSPROBLEM

Källa: Vattenmyndigheten Södra Östersjön

NÄRSALTSKÄLLOR

egenkontroll av avloppsreningsverk
UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Fyll i uppgifter och beskrivning innan besöket!

ANLÄGGNINGSNAMN:

_______________________________________________________________

VERKSAMHETSUTÖVARE:

_______________________________________________________________

KONTAKTPERSON:

_______________________________________________________________

TELEFONNUMMER:

_______________________________________________________________

E-POST:

_______________________________________________________________

VERKSAMHETSTYP:

B

C

U* (B > 2000 pe, C 201-2000 pe, U övriga)

INSPEKTIONSDAG:

______________________________

NÄRVARANDE VID BESÖKET:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

HANDLÄGGARES NAMN:

_______________________________________________________________

BESÖKETS LÄNGD?

______________________________ (Underlag vid debitering)

* Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) gäller inte U-verksamheter.
Observera att detta underlag är anpassat efter B- och C- anläggningar!
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BESKRIVNING AV AVLOPPSRENINGSVERKET
DIMENSIONERING:
_______________________________________________________________
(enligt ansökan/anmälan, exempelvis antal pe eller max GVB*):
ANSLUTNA:
(antal pe/max GVB*)

_______________________________________________________________

HUR SER BEMANNINGEN UT?

_______________________________________________________________

RECIPIENTENS NAMN:

_______________________________________________________________

VILKEN KEMISK OCH
EKOLOGISK STATUSKLASSNING
HAR RECIPIENTEN ENLIGT
VATTENFÖRVALTNINGEN:
_______________________________________________________________
För mera information se
http://www.gis.lst.se/vattenkartan/

_______________________________________________________________

FINNS PROBLEM MED TILL
RENINGSVERKET, EVENTUELLA
ANSLUTNA VERKSAMHETER?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
KLARAS SAMTLIGA
VILLKOR/FÖRELAGDA
FÖRSIKTIGHETSMÅTT?

JA

NEJ

OM NEJ ANGE ORSAK: __________________________________________
_______________________________________________________________
GVB*= Definitionen för maximal genomsnittlig veckobelastning är enligt SNFS 1994:7 följande: ”Belastningen uttryckt i pe skall
beräknas på grundval av den maximala genomsnittliga veckobelastning som tillförs reningsverket under ett år. Hänsyn skall inte tas
till exceptionella förhållanden, exempelvis sådana som uppstår vid kraftig nederbörd.
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TEKNISK BESKRIVNING
MEKANISK RENING (typ):

_______________________________________________________________

BIOLOGISK RENING (typ):

_______________________________________________________________

KEMISK RENING:
_______________________________________________________________
(Förfällning/simultanfällning/efterfällning)
FÄLLNINGSKEMIKALIE: __________________________________________
DOSERINGSTEKNIK: ____________________________________________
SKER SPECIFIK KVÄVERENING: _______________________________________________________________
(gäller för verk över 10 000 pe):
FINNS YTTERLIGARE
RENINGSSTEG INOM VERKET:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

FINNS EFTERPOLERING?

JA

NEJ

FINNS AKTUELLA
FÖRELÄGGANDEN?

JA

NEJ

OM JA, BESKRIV KORT: __________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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1 frågor om egenkontroll
Du som verksamhetsutövare ska enligt miljöbalken planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Egenkontrollen är ett verktyg som ska hjälpa dig att ha
koll på hur din verksamhet påverkar miljön och att skapa de rutiner som behövs för att din verksamhet ska leva
upp till miljöbalkens krav. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning
och felaktig hantering upptäcks tidigt. Detta underlag kan ge råd om vad som bör ingå i ett egenkontrollprogram.
Lagrum: Förordningen(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll gäller för verksamheter som är tillstånds
(B) eller anmälningspliktiga(C).

1
Åtgärdas

Finns ett egenkontrollprogram?
Ja
Delvis
Nej

ÅTGÄRD FÖR B- OCH C- ANLÄGGNINGAR:
Ett egenkontrollprogram upprättas
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

8
www.miljosamverkansydost.se

egenkontroll av avloppsreningsverk
2 frågor om ansvarsfördelning
Syftet med att fördela ansvar och befogenheter i verksamheten är att förebygga att sådant sker som kan ha
inverkan på miljö eller hälsa. I anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter är det ett krav att det ska
ﬁnnas en fördelning av det organisatoriska ansvaret för sådana arbetsuppgifter som har betydelse enligt Miljöbalken, föreskrifter, domar och beslut. Det innebär att du som verksamhetsansvarig måste veta vilka föreskrifter
som gäller för din verksamhet för att sedan kunna fördela ansvaret på personalen och dokumentera vem som gör
vad. Ansvarsfördelningen ska beskrivas med namnet eller en funktion på den ansvarige, det räcker t.ex. inte med
en arbetsgrupp. Den som tilldelas ansvar ska också ha kompetens, befogenheter och de resurser som krävs för att
kunna vidta nödvändiga åtgärder. Ansvarsfördelningen ska undertecknas av högsta ansvarige för verksamheten.
Lagrum: 4§ För varje verksamhet skall ﬁnnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt
1. miljöbalken
2. föreskrifter som meddelas med stöd av miljöbalken
3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av de författningar som
avses i 1 och 2.
Enligt punkt 2.3.1. i bilagan till Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter kan miljösanktionsavgift
utdömas om verksamhetsutövaren överträder 4 § i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövaren egenkontroll genom att bedriva verksamhet utan att det ﬁnns någon fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret, B-verksamhet 25 000 kr.

2a
Åtgärdas

Finns dokumentation över det organisatoriska ansvaret?
Ja
Delvis
Nej

ÅTGÄRD: En fullständig ansvarsfördelning upprätts.
Miljösanktionsavgift ska övervägas för B-verksamheter som inte har
någon dokumentation över ansvaret, se ovan.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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2b
Åtgärdas

Finns ansvarig utsedd för att miljöbalkens bestämmelser,
föreskrifter, domar och gällande verksamheten följs?
Ja
Delvis

ÅTGÄRD: Ansvarig/a utses och namnen dokumenteras.

Nej

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2c
Åtgärdas

Är dokumentationen underskriven/fastställd av VD/styrelse?
Ja
Nej

ÅTGÄRD: Ansvarfördelningen underskrivs/fastställs. Miljösanktionsavgift
ska övervägas för B-verksamheter som inte har någon dokumentation
över ansvaret.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2d
Åtgärdas

Har ni sammanställt vilka lagar/föreskrifter som
gäller er verksamhet? (för exempel se bilaga A1 och A2)
Ja
Delvis
Nej

ÅTGÄRD: Aktuella lagar och föreskrifter som berör verksamheten
sammanställs.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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3 rutiner för drift och kontroll
Utrustning, både för drift och kontroll ska vara kontrollerade och i gott skick för att större driftsäkerhet ska uppnås. Skriftliga rutiner ska ﬁnnas så att det säkerställs att utrustning underhålls och kontrolleras. Detta är särskilt
användbart när det kommer annan personal, som vanligtvis inte ansvarar för avloppsreningsverket, till exempel
vid sjukdomsfall och semestrar. Rutinerna ska bland annat innehålla vad som ska utföras samt hur ofta. Rutiner
ska ses över och uppdateras regelbundet till exempel en gång per år eller mer sällan för mindre verk. Dokumentationen
ska sparas i fem år. I bilagan till frågorna ﬁnns aktuella lagar angivna.
Lagrum: Enligt 5§ förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll så ska verksamhetsutövaren ha rutiner för att
fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga skador på hälsa
och miljö. Det som föreskrivs i första stycket ska dokumenteras.
Enligt punkt 2.3.2 i bilagan till Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter kan miljösanktionsavgift utdömas
om verksamhetsutövaren överträder 5 § i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövaren egenkontroll genom att
bedriva verksamhet utan att det ﬁnns några dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll, B-verksamhet:10 000 kr
Enligt punkt 2.4.1 i ovanstående bilaga kan miljösanktionsavgift utdömas om verksamhetsutövaren överträder 5§ i NFS
2000:15 genom att utföra mätningar och provtagningar utan att någon dokumentation görs är avgiften för B-verksamhet:
10 000 kr, C-verksamhet 3 000 kr.
Enligt 19§ i NFS 1990:14 ska alla underhållsåtgärder och funktionskontroller av mätutrustning journalföras.

3a-g
Åtgärdas

Skriftliga rutiner
Finns skriftliga rutiner för skötsel och kontroll av …
A. … larm

Ja

Nej

Ej aktuellt

B. … provtagningsutrustning

Ja

Nej

Ej aktuellt

C. … analysutrustning

Ja

Nej

Ej aktuellt

D. Finns journaler där det dokumenteras
att skötsel och kontroll utförts?
E. Finns skriftliga rutiner för att åtgärda avvikelser
som framkommer vid drift och kontroll?
F. Finns avvikelser och åtgärder
dokumenterade i journaler?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

om nej under 3A-3F:
ÅTGÄRD: Om inga rutiner ﬁnns för dokumentation av fortlöpande kontroll/mätningar ska
miljösanktionsavgift övervägas! Se §§ ovan.

G. Hur ofta ses rutinerna över och uppdateras?
varje år

vartannat år

mer sällan

______________________________________________________________________________
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Avloppsreningsverkens utsläpp och provtagningsfrekvens
ﬁnns bland annat reglerade i föreskrifterna NFS 1990:14,
NFS 2000:15 samt i NFS 1990:11.

Åtgärdas

3h-l

Provtagning
H. Mäts utgående ﬂöde i avloppsreningsverk > 500 pe?
Ja

Nej

OM NEJ – ÅTGÄRD: Utgående ﬂöde ska mätas på avloppsreningsverk > 500 pe.

I. Utförs provtagningen enligt ett rullande schema med provtagningar på
olika veckodagar så att provtagningen representerar utsläppen till vatten?
Ja

Nej

OM NEJ – ÅTGÄRD: Provtagningsschema upprätts
För verk över 20 000 pe ﬁnns krav på ett fastlagt provtagningsschema enligt 1990:14, 6§.
För övriga verk gäller miljöbalkens kunskapskrav 2:2.

J. Hur många prov togs av fosfor (P-tot) under 2009? ___________
Hur många prov togs av kväve (N-tot) under 2009? ___________
KRAV PÅ PROVTAGNINGSFREKVENS ENLIGT: NFS 1990:14, 5§
Parameter/pe
201-2000
2001-20 000
> 20 000
P-tot
8 dp/år
2 dp/månad
1 vp/vecka
N tot
8 dp/år
2 dp/månad
1 vp/vecka
dp=dygnsprov vp=veckoprov

K. Motsvarar antalet prov kraven enligt ovan?
Ja

Nej

OM NEJ – ÅTGÄRD: Förslag till provtagningsprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten.
Om inga provresultat ﬁnns dokumenterade ska miljösanktionsavgift övervägas. Se 1998:950,
2.4.1.

L. Ligger halterna av fosfor (P-tot) och kväve (N-tot) inom
gällande tillstånd/anmälan för verksamheten?
Ja
OM NEJ – ÅTGÄRD:

Nej
Åtalsanmälan ska övervägas av tillsynsmyndigheten för
B-verksamheter med stöd av MB 29.4.2.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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3m-o
Åtgärdas

Provtagning
M. Sparas provtagningsjournalerna i fem år?
Ja

Nej

OM NEJ – ÅTGÄRD: Rutiner upprättas för att spara provtaningsjournalerna i fem år.
Krav enligt NFS 2000:15 5§.

N. Finns det skriftliga rutiner för hur provtagningen utförs?
Ja

Nej

OM NEJ – ÅTGÄRD: Skriftliga rutiner för provtagningsrutiner upprättas.
Krav enligt NFS 2000:15, 5§e.

O. Har anlitad provtagare utbildning i provtagningsmetodik / motsvarande ?
Ja

Nej

OM JA : Ange år för utbildning: ______________
OM NEJ – ÅTGÄRD: Prover ska tas av ackrediterat laboratorium till dess att personer som
ska utföra provtagning har genomgått lämplig utbildning enligt NFS 1990:11, 4§.
Mer information om krav på provtagning ﬁnns i schema i bilaga A.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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4 riskbedömning
Genom att riskbedöma verksamheten kan de största miljöriskerna identiﬁeras och avlägsnas. Ta reda på vilka riskerna
är inom verksamheten och hur stor sannolikheten är för att en olycka inträffar. Satsa på att åtgärda den största risken
först. Planera in åtgärder efter riskbedömningen. Riskbedömningen behöver revideras löpande och göras utifrån normal
drift, förändringar och driftstörningar. Riskbedömningens omfattning och hur ofta revidering behöver ske avgörs
av reningsverkets storlek. En stor hälsorisk är exempelvis om avloppsvatten kan sugas in i dricksvattenledningarna!
Lagrum: 6 § 1 stycket: Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med
verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.

4a
Åtgärdas

Finns en dokumenterad riskbedömning?
Ja
Nej

ÅTGÄRD:
En dokumenterad riskbedömning upprättas.

______________________________________________________________________________

4b
Åtgärdas

Genomförs regelbunden riskbedömning?
Ja

Hur ofta: _______________

Nej

ÅTGÄRD:
Riskbedömningen hålls aktuell .

______________________________________________________________________________

4c
Åtgärdas

Finns det en åtgärdsplan kopplad till riskbedömningen?
Ja
Nej

ÅTGÄRD:
En åtgärdsplan kopplas till riskbedömningen.

______________________________________________________________________________

14
www.miljosamverkansydost.se

egenkontroll av avloppsreningsverk
5 driftsstörningar
Bra rutiner och ett snabbt ingripande kan minska olägenheter och skador vid en driftstörning. Verksamhetsutövaren ska direkt kontakta tillsynsmyndigheten vid driftstörning, olycka eller liknande som kan skada hälsa eller
miljön. Räddningstjänsten ska larmas först om behov ﬁnns! Rutiner bör innehålla uppgifter om hur kontakt tas
när myndigheten är stängd. Ett fax eller e-post (till en adress som öppnas dagligen) bör skickas efter kontorstid
och kompletteras med telefonkontakt. Exempel på driftstörning är: överskridande av villkor, brand, okontrollerade
utsläpp, olycka, onormalt buller eller planerade överutsläpp.
Lagrum: 6 § 2 stycket: Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter
för människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta.
Det är åtalbart enligt 29 kap 5 § punkt 2 MB att inte underrätta tillsynsmyndigheten om en driftstörning som
kan skada människors hälsa eller miljön.

5a-c
Åtgärdas

Tillsynsmyndigheten
A. Finns skriftliga rutiner för att underrätta tillsynsmyndigheten?
Ja

Nej

B. Finns rätt kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten?
Ja

Nej

C. Framgår det vem som har ansvaret att underrätta?
Ja

Nej

OM NEJ A/C – ÅTGÄRD: Rutiner för att underrätta tillsynsmyndigheten vid
driftsstörningar dokumenteras.

5d-e
Åtgärdas

Bräddad volym (Gäller för >500 pe – se deﬁnitionen i bilaga A3)
D. Kontrolleras bräddad volym och frekvens i verket genom mätning?
Ja

Nej

< 500 pe

E. Kontrolleras bräddad volym* på ledningsnätet genom mätning/beräkningar?
Ja

Nej

< 500 pe

* Se deﬁnition i bilaga 3A
OM NEJ D/E – ÅTGÄRD: Ett förslag till hur kontroll av bräddad volym i
verket och på ledningsnätet kontrolleras ska lämnas till tillsynsmyndigheten.
______________________________________________________________________________
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5f
Åtgärdas

Bedrivs arbete för att minimera bräddningar?
Ja
Nej

HUR:

Saneringsplan

Annat

ÅTGÄRD: En plan för att minimera bräddningar tas fram.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5g
Åtgärdas

Finns beredskap om det biologiska reningssteget slås ut?
Ja
Nej

ÅTGÄRD: Riskbedömning med åtgärder upprätts för ovanstående
driftsstörning.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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6 kemikalielista
En kemikalielista ska ﬁnnas och hållas aktuell. Den ska innehålla en sammanställning över vilka kemikalier som
använts samt i vilka mängder. Den ska även innehålla uppgifter om kemikaliernas miljö- och hälsoskadlighet och
är ett stöd i arbetet att ständigt byta ut de farligaste kemikalierna. Kolla exempelvis att de fällningskemikalier ni
använder inte innehåller höga tungmetallhalter.
Säkerhetsdatabladen/varuinformationsbladen innehåller information om kemikaliernas miljö- och hälsoskadlighet.
Kemikalielistan ska sparas i fem år.
Miljösamverkan Sydost har tagit fram särskild material för företag som stöd i kemikaliearbetet.
För mera information se: http://www.miljosamverkansydost.se/inspektionsunderlag-kemikalier.pdf
Lagrum: 7§ Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras
inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.
Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna:
1. Produktens eller organismens namn.
2. Omfattningen och användningen av produkten eller organismen,
3. Information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt
4. produktens eller organismens klassiﬁcering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.
Om ingen kemikalielista ﬁnns utdöms miljösanktionsavgift (enligt 1998:950) A-verksamhet 50 000,
B-verksamhet 25 000.
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7 kontroll av mätinstrument / laboratorieutrustning
I Naturvårdsverkets föreskrifter (1990:14) om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar
för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse står att anläggningar för behandling av avloppsvatten från
tätbebyggelse med mer än 200 invånare, eller motsvarande föroreningsmängd (dock ej inﬁltrationsanläggningar
och markbäddar), ska kontrollera bland annat utsläppta mängder av BOD7, totalfosfor och totalkväve per kalenderår.
Vidare ﬁnns i samma förordning bestämmelser för exempelvis mätutrustning och underhåll av denna.
Lagrum: Enligt 5§ förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll så ska verksamhetsutövaren ha rutiner för att
fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga skador på hälsa
och miljö. Det som föreskrivs i första stycket ska dokumenteras.
Enligt punkt 2.3.2. i bilagan till Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter kan miljösanktionsavgift utdömas
om verksamhetsutövaren överträder 5§ i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövaren egenkontroll genom att
bedriva verksamhet utan att det ﬁnns några dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll, B-verksamhet:10 000 kr.

Denna kontroll görs inne i verkets laboratorie- eller provtagningsrum,
om något sådant ﬁnns på verket.
Välj en villkorsparameter med ett gränsvärde/riktvärde/begränsningsvärde som
kontrolleras med ett mätinstrument.
Ange: Villkorsnummer/förelagd försiktighetsåtgärd: __________________________
Parameter: ________________________________________________________
Instrumentets namn: _______________________________________________
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7a-e
Åtgärdas

Mätinstrument / laboratorieutrustning
A. Finns skriftliga rutiner för kalibrering av mätinstrument?
Ja

Nej

B. När kalibrerades utrustningen senast? År: _____________
C. Finns intyg på kalibreringen?
Ja

Nej

D. Vem ansvarar för att kalibrering sker?
Namn: ___________________________________________
E. Finns rutiner för att åtgärda konstaterade brister med instrumentet?
Ja

Nej

OM NEJ A/E – ÅTGÄRD: Bristande rutiner åtgärdas
Om inga rutiner för fortlöpande kontroll ﬁnns övervägs miljösanktionsavgift
för B-anläggningar.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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8 kontroll av provtagningsutrustning
Titta på provtagningsutrustning vid
inkommande och utgående vatten.
Åtgärdas

8a-f

Provtagningsutrustning
A. Finns avlagringar eller påväxt i provtagare eller slangar?
INGÅENDE:

Ja

Nej

UTGÅENDE:

Ja

Nej

OM JA – ÅTGÄRD: Provtagare och slangar ska hållas rena från beläggningar.
Rutiner för regelbunden rengöring upprättas.

B. Finns kylskåp?
INGÅENDE:

Ja

Nej

UTGÅENDE:

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

OM NEJ – ÅTGÄRD: Kylskåp med termometer införskaffas.

C. Ligger temperaturen mellan 0-4º C*?
INGÅENDE:

Ja

Nej

UTGÅENDE:

OM NEJ – ÅTGÄRD: Se till att temperaturen ligger mellan 0-4° C.
* Se kommentarer i bilaga 3A.

D. Är uppsamlingsbehållaren rengjord?
INGÅENDE:

Ja

Nej

UTGÅENDE:

OM NEJ – ÅTGÄRD: Uppsamlingsbehållare ska hållas rena.
Rutiner för regelbunden rengöring bör upprättas.

E. Överstiger tidsintervallet mellan två delprov tio minuter?
Ja

Nej

OM JA – ÅTGÄRD: Rutiner för provuttag upprättas och tidsintervallen regleras.
OBS! Kontrollera att vattnet är omblandat vid provtagningspunkten.

F. Finns ansvarig utsedd för provtagning?
Ja

Nej

OM NEJ – ÅTGÄRD: Ansvarig för provtagningen utses.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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SAMMANFATTNING AV INSPEKTIONEN
ANTAL ÅTGÄRDER
EGENKONTROLL:

_____________________

ANSVARSFÖRDELNING:

_____________________

DRIFT OCH KONTROLL:

_____________________

RISKBEDÖMNING:

_____________________

DRIFTSSTÖRNINGAR:

_____________________

KONTROLL AV MÄTINSTRUMENT:

_____________________

KONTROLL AV PROVTAGNINGSUTRUSTNING:

_____________________

TOTALT:

_____________________

0

ÅTGÄRDERNA VIDTAS EFTER ÖVERENSKOMMELSE MED FÖRETAGETS REPRESENTANT

__________________________
DATUM

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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A. SAMMANSTÄLLNING AV LAGAR OCH LÄNKAR
Nedan följer några viktiga lagar och föreskrifter som är aktuella för avloppsreningsverk:
 B^a_WVa`ZcSFS 1998:808).
 ;gdgYc^c\SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
 ;gdgYc^c\H;H1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 CVijgkgYhkZg`Zih[gZh`g^[iZgHC;H 1990:14) om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar
för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse.
 CVijgkgYhkZg`Zih[gZh`g^[iZgHC;H1994:7) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.
 CVijgkgYhkZg`Zih[gZh`g^[iZgHC;H1990:11) om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.
 CVijgkgYhkZg`Zih[gZh`g^[iZgC;H2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.
 CVijgkgYhkZg`Zih[gZh`g^[iZgC;H2006:9) om miljörapport.
 CVijgkgYhkZg`Zih[gZh`g^[iZgHC;H1994:2) om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.
 ;gdgYc^c\H;H1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska.
produkter. 20 § anger metallhalter för avloppsslam för jordbruksändamål.
 ;gdgYc^c\H;H1998:950) om miljösanktionsavgifter.
Observera att ovanstående uppräkning endast utgör exempel på lagstiftningsområden, ﬂera lagstiftningar kan vara
aktuella. För sammanställning av viktiga §§ se Miljösamverkan Västra Götalands ”Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar > 25 pe” från 2005. (http://www.miljosamverkan.se/sv/Ovriga-sidor/Miljosamverkan-Vastra-Gotaland)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Källa: Miljösamverkan Västra Götaland, Tillsyn av avloppsreningsverk.
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Källa: Miljösamverkan Västra Götaland, Tillsyn av avloppsreningsverk.
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Närmare om kraven enligt SNFS 1990:14 avseende prover/mätning samt rapportering.
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B. KOMMENTARER TILL FRÅGORNA
Här kan du hitta mera information och bra länkar till varje fråga!

I ”VISS” (VattenInformationsSystem Sverige) eller
vattenkartan kan vattenförekomsters statusklassning
enligt vattenförvaltningen utläsas.
http://www.viss.lst.se/
http://www.vattenkartan.se/
1A
Egenkontrollförordningen gäller för alla som bedriver yrkesmässig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En
komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa
eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om
den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. Omvända
bevisbördan gäller, verksamhetsutövaren är skyldig att undersöka och redovisa sin miljöpåverkan. För mer information om egenkontroll rekommenderas följande material:
 ;gdgYc^c\dbkZg`hVb]ZihjikVgZchZ\Zc`dcigdaa
(SFS 1998:901)
 CVijgkgYhkZg`Zih]VcYWd`2001:3)
”Egenkontroll en fortlöpande process”
 CVijgkgYhkZg`ZihVaab~ccVgYdbZ\Zc`dcigdaa
(NFS 2001:2)
 :\Zc`dcigdaa[g8"kZg`hVb]ZiZg·:cbZidY[gViiYg^kV
miljöarbete Naturvårdsverkets fakta 8256 juni 2006.
På Naturvårdsverkets länk om egenkontroll kan rapporter
och information om egenkontroll laddas hem kostnadsfritt!
http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Tillsyn-och-egenkontroll/Egenkontroll/
2A
Dokumenterad och fastställd fördelning av det organisatoriska ansvaret för sådana arbetsuppgifter som har betydelse enligt miljöbalken, föreskrifter domar och beslut ska
ﬁnnas.
Exempel på ansvar som kan behöva deﬁnieras är:
 KZbhdbhZgi^aaViiegdkiV\c^c\dX]b~ic^c\Vgh`Zg
 KZbhdb~gVchkVg^\[gYg^[i`dcigdaa
 6iiaV\hi^[ic^c\ZcjeeYViZgVh
 6iieZghdcVa^c[dgbZgVhdb[g~cYg^c\
 6iigji^cZgh`g^kh
 6iii^aahnchbncY^\]ZiZc`dciV`iVhk^YZkZcijZaadanX`V#

2B
Se sammanställning av lagar bilaga 1.
2C
Ansvarig för att se till att lagar, föreskrifter, domar och
beslut följs och uppdateras bör ﬁnnas.
2D
Ansvarsfördelningen ska vara fastställd och underskriven
av högsta ansvarige för verksamheten (VD/Styrelse). Även
om det är VD/styrelsen som bär ansvaret för miljöfrågorna
ska dokumentation ﬁnnas, detsamma gäller för mindre
verksamheter med en eller få anställda.
3
Följande föreskrifter/förordningar tar upp kraven på kontroll
och provtagning.
NFS 2005:15 om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter
Generella krav på mätning och provtagning i B- och Cverksamheter samt krav på dokumentation.
NFS 1990:11 om kontroll av vatten vid
ackrediterade laboratorier
Obligatorisk kontroll ska utföras av ackrediterat laboratorium. Ackrediterat laboratorium krävs inte om provtagning
och mätning utförs av utbildad provtagare/motsvarande
kompetens.
Kravspeciﬁkation på utbildning ingår i föreskriften.
NFS 1990:14 om kontroll av utsläpp till vatten - och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse.
Gäller för avloppsreningsverk > 200 pe (ej inﬁltrationsanläggningar och markbäddar).
Deﬁnitioner på pe samt speciﬁcerade krav för mätparametrar,
kontroll av bräddat vatten, hantering och transport av prover,
journalförning, underhållsåtgärder samt rapporteringskrav.
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Rutiner för drift och kontroll
Handbok från Naturvårdsverket: Egenkontroll, en fortlöpande
process (2001:3) sid 38-39.
Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll 2001:2
Processteknisk utrustning, maskiner, fordon och liknande bör
kunna drivas och köras så att påverkan på människor och
miljö blir så liten som det med skäliga insatser går att få den.
För att uppnå detta bör verksamhetsutövaren ha och tilllämpa rutiner för
 h`ihZa!jcYZg]aadX]gZeVgVi^dc!
 `Va^WgZg^c\dX]Vka~hc^c\Vk^chigjbZci!
 ViigZ\ZaWjcYZidX]bZYa~bea^\V^ciZgkVaajcYZgh`V
skicket på beﬁntlig utrustning, fysiska skyddsåtgärder
m.m. och undersöka de rutiner för drift, skötsel, underhåll, kalibrering och avläsning som rör utrustningen/
åtgärderna; så kan ske via egen eller inhyrd/inlånad
personal,
 Viii\~gYV^YZci^ÄZgVYZVkk^`ZahZgZaaZgWg^hiZg
(avvikelserutiner).

bilaga | a3

Bräddning från avloppsledningar – Kontroll av bräddning och
bräddningsmängder, Naturvårdsverket allmänna råd 93:6
http://www.naturvardsverket.se/Documents/allmrad/
ar_93_6.pdf
Uppströmsarbete
Svenskt Vatten har tagit fram broschyren ”Tillsammans kan
vi minska utsläppen av miljögifter” om hur hushållen kan
bidra i uppströmsarbetet.
http://www.svensktvatten.se/web/
P95_Mottagande_av_avloppsvatten.aspx

ANTECKNNGAR
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4 Riskbedömning
Mera om hur en riskbedömning kan göras ﬁnns i Handbok
2001:3 om Egenkontroll.
Se länk: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0113-2.pdf

____________________________________________________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare
Räddningsverket) har tagit fram ”Handbok för riskanalys”.
Se mera under http://www.msb.se

____________________________________________________

5 Driftstörningar
Avloppsreningsverk som har en anslutning på över 500 pe
ska kontrollera utsläppen av bräddat avloppsvatten från
både reningsverk och ledningsnät. Vad som ska kontrolleras
framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 1990:14.

____________________________________________________

Bräddning av avloppsvatten
i Sverige och Gävleborgs län, rapport 2009:1
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Publikationer/2009/
Braddning_av_avloppsvatten_i_Sverige_och_
Gavleborgs_lan.htm

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
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