
Vad är 
Avloppsguiden?

Små avlopp stora utmaningar



avloppsguiden.se

 Samlingsplats för oberoende information om små avlopp

 Riktar sig till husägare, myndigheter och branschen

 221 miljökontor är medlemmar

 Avloppsguidens användarförening drivs av kommunerna

 Avloppsguiden firar 10 år!



För husägare

 Planera ditt avlopp – ”Mini-guider”

 Avloppsteknik – Beskrivning av avloppstekniker

 Avloppsfakta – Öppet bibliotek

 Öppet forum

 Broschyrer och checklistor

 Sök företag och produkter



För branschaktörer

 Fler än 19 000 unika besökare varje månad

 = Bra annonsplats!

 Entreprenörer och konsulter

 Tillverkare och återförsäljare

 Nyheter



Sök företag och produkt



För myndigheter

 Kunskapsbank med 292 expertsvar, 171 rapporter samt 
kommundokument och dokumentation

 Omvärldsbevakning och notiser

 Diskussionslista (forum på gång)

 Avloppsblogg

 Användarförening driver frågor



 Viktigt med en samlingsplats:
 Utbildning, stöd, möten

 Avloppsguiden firar 10 år men är långt ifrån klara:
 Variation över landet

 Stort behov av vägledning och samarbete

 Vänta inte på den nationella nivån 
– gå samman och gör själva!

Små avlopp stora utmaningar



Nyheter och på gång

 Sidor om dricksvatten

 Uppdatering och omtag av hela sidan – pågår

 Uppdatering av marknadsöversikten – pågår

 Sida om BDT-rening – pågår

 Projekt om självrening/retention efter avloppsanläggningen

 Projekt om likriktad miljötillsyn av husägarens egenkontroll av 
minireningsverk 



VA-guiden
=



Vi bygger nätverk 
och samlar kunskap

Små avlopp • Dagvatten • VA-planering

.



Vatten Avlopp Kretslopp

 Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små 
avlopp, VA-planering och dagvatten

 2015 är vi i Borås

 Nu även på film! Youtube



dagvattenguiden.se

 Samlingsplats för kunskap, information och 
erfarenhetsutbyte om dagvatten och dagvattenhantering

 Riktar sig till planerare, inspektörer, konsulter, entreprenörer 
och tillverkare

 Består av öppna sidor, branschsidor, och medlemssidor



Nyheter och på gång

 Fler kommuner med specifik dagvattentaxa

 Taxan används som ett incitament till bättre anläggningar

 Fler ser möjligheterna med dagvatten och inte bara hindren

 Flera domar om detaljplaner och dagvattenutsläpp

 Juridik kurser



VA-planeringsguiden.se

 Nationell kunskapsbank och ett nätverk för kommunal 
planering av vatten och avlopp

 Riktar sig till kommunens plan-, VA- eller miljöförvaltning, 
på kommunförbund eller bolag



Medlemmar från hela Sverige



Nyheter och på gång

 Vägledning för kommunal VA-planering - uppdaterad

 6 § Lagen om allmänna vattentjänster - med och uppdaterar 
LST tillsynsvägledning

 VA-rådgivning – kurs under våren mednätverkande

 Vattenförvaltning, vattenplaner och MKN




