Uppsala den 1 juni 2010

Seminarier om handläggning av ärenden rörande
enskilda avlopp
Ärenden om enskilda avlopp kan med rätta tyckas handla om små saker – små
avlopp med relativt små utsläpp per anläggning. Men dessa ”små” ärenden är
många till antalet och kan vålla stora besvär för inblandade parter. Dessutom
ställer handläggningen av enskilda avlopp i praktiken särskilda krav på myndigheten då verksamhetsutövaren uteslutande är privatperson.
Kunskapscentrum Små Avlopp verkar för att fler avlopp ska åtgärdas på kortare
tid och erbjuder därför ett antal utbildningar, i detta fall ett handläggarseminarium.

Handläggarseminarier om enskilda avlopp
Denna fortbildningsform utgår från de frågeställningar som handläggarna
skickar till seminarieledaren cirka 3 veckor före träffen. Frågorna ska vara relaterade till handläggningen av ärenden rörande enskilda avlopp men kan handla
om miljörätt, förvaltningsrätt eller om kopplingen till vattentjänstlag och planoch bygglag.
Under seminariet träffas frågeställarna och seminarieledaren och diskuterar
tänkbara lösningar på alla skriftliga frågor och alla frågor som brukar tillkomma
under mötets gång.
Dessa seminarier är avsedda att föra tanken vidare, och att vara avpassade efter
den egna verksamheten. Av denna anledning bör antalet deltagande kommuner
inte vara fler än att alla kan känna att man fått sina frågor belysta.
Tillsammans med seminarieledaren följer en antecknare som dokumenterar.
Antecknaren sammanfattar frågor, svar och diskussionen för att sedan kunna
lägga ut dokumentationen på kunskapscentrum hemsida smaavlopp.se. Inga
uppgifter som kan identifiera frågeställaren eller objekt kommer att tas med i
protokollet.

Ekonomi och arrangemang
Beställaren står för inbjudningar, lokal och övrigt praktiskt arbete. Vi tror att
det blir billigare så.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kunskapscentrum tar fram oberoende och kvalitetssäkrad information och kunskap om teknik,
lagstiftning, kommunikation och planering, samt är ett forum för erfarenhetsutbyte, utbildning
och tillämpning av planeringsverktyg. Genom att samla aktörer på området ska fler avlopp
åtgärdas på kortare tid. Kunskapscentrum finns på www.smaavlopp.se På hemsidan finns bl.a.
sammanställd rättspraxis på avloppsområdet.
Kunskapscentrum ska bl.a. erbjuda utbildning och fortbildning i juridiken kring små avlopp.
När det gäller rättsliga frågor samarbetar Kunskapscentrum med Miljöjuristen Jonas Christensen, på Ekolagen miljöjuridik AB. www.ekolagen.se.
Kunskapscentrum Små Avlopp är ett projekt som finansieras av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, projektägare är Chalmers Industriteknik.

Beställaren står för merparten av seminarieledarens omkostnader. Kostnader för
dokumentationen, samt en mindre del av seminarieledarens kostnader, betalas
av Kunskapscentrum Små Avlopp.
Seminariet kan vara antingen halvdag (4 timmar) eller heldag (6 timmar). Kostnaderna för dessa är 15 000 kr för en halvdag respektive 20 000 kr för en heldag. Därutöver tillkommer kostnader för resa samt eventuell övernattning för
seminarieledaren. Alla priser är exklusive moms.

Ansvar
Dessa seminarier är tänkta att vara ett forum för att på ett generellt plan få ökad
kunskap om ärendehandläggning av enskilda avlopp. Det är alltid myndigheten
som självständigt fattar alla beslut, och som ansvarar för dessa gentemot adressaten. Denna fortbildning ska inte ses som rådgivning i enstaka ärenden.

Kontakter
Miljöjuristen Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB leder seminariet,
och Björn Eriksson eller Marika Palmér Rivera, Avloppsguiden AB kommer att
svara föra anteckningar.
Ni som har intresse av att ordna ett seminarietillfälle är välkomna att höra av er
till Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB på 0730 59 09 29 eller på Juristen@ekolagen.se
Våra ekonomiska ramar gör att det endast finns utrymme för ett begränsat antal
seminarier.
Ni är välkomna att höra av er!

Erik Kärrman
KC Små avlopp
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Ekolagen Miljöjuridik
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