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Avrapportering projekt inom
Kunskapscentrum Små Avlopp – 2010/2011

Nordiskt dialogmöte om
små avlopp
Det finns många likheter mellan Norge, Finland, Danmark och
Sveriges situation kring små avlopp. Detta gäller teknikläget,
miljömässiga
och
juridiska
förutsättningar.
Idag
är
kunskapsutbytet mellan de Nordiska länderna förhållandevis lågt
trots att det finns en stor potential både för direkt
erfarenhetsutbyte och för samverkan i utvecklingsprojekt.
Syfte
Syftet med dialogmötet var att initiera kunskaps- och
erfarenhetsutbyte om små avlopp mellan myndigheter och
experter i de Nordiska länderna. Målet är att mötet ska resultera i
återkommande möten mellan nordiska aktörer, myndigheter och
experter samt att samnordiska projekt och satsningar sker i
strategiskt viktiga frågor.
Genomförda aktiviteter
Kunskapscentrum Små Avlopp och svenska Naturvårdsverket
bjöd den 7 september 2010 in till ett dialogmöte mellan nordiska
myndigheter och experter. Finland och Sverige representerades
av både myndigheter och experter och Norge representerades av
myndigheter per telefon.
Mötets mål var att jämföra likheter och olikheter mellan länderna
vad gäller situation och status i arbetet med små avlopp, samt att
hitta frågor för vidare samarbete.
Sverige har sedan år 1969 haft lagkrav på längre gående rening än
slamavskiljare men egentligen inget slutdatum när åtgärder ska
vara genomförda. I Finland däremot fastslogs först 2002 lagkrav
på längre gående rening än slamavskiljare, med ett tydligt
slutdatum för genomförda åtgärder 2012. Då man i Finland 2010
insåg att detta mål omöjligt skulle uppfyllas med bara lagkravet
som stöd påbörjades en stor nationell satsning på
avloppsrådgivning. Under 2011 har i Finland utbildningar hållits
för att utbilda lokala avloppsrådgivare (med bakgrunden i t ex
vattenvårdsförbund).
I både Sverige och Finland rådde vid mötets tidpunkt en viss
förvirring över ansvarfördelning och omorganisation i
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myndighetsstrukturen. Därför togs inga konkreta beslut under
mötet men viktiga områden för vidare samarbeten formulerades:
-

Kommunikation/förankring
Kopplingen nationell/lokal politik
Standard/krav på teknik

Mötet resulterade även i att svenska Naturvårdsverket och finska
Miljöcentralen dagen efter det ”Nordiska dialogmötet” fick tillfälle
att ha ett renodlat myndighetsmöte mellan länderna.
Ett senare Nordiskt kunskapsutbyte som lyftes var konferensen
om markbaserad rening i Malmö i februari 2011.
Nästa ”Nordiska dialogmöte” planeras till hösten 2011.
Kontaktperson
Vill du veta mer? Kontakta Mats Johansson, Avloppsguiden/
Ecoloop mats@avloppsguiden.se
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