Hur genomför vi effektiv tillsyn av små
avloppsanläggningar?
Många miljöhandläggare upplever att att det är lite knepigt att utföra tillsyn av
små avloppsanläggningar. I synnerhet om man sällan har jobbat med dessa frågor
tidigare.

Avloppsärenden kan vara tidskrävande så vi ger tips på hur man driver dem
effektivt. Vi går igenom några reningstrekniker - marbaserad rening, minireningsverk och efterpolering.
Vad är viktigt att tänka på inför och under arbetet i fält? Föreläsning varvas med
praktiska övningar.
Målet med kursdagen är att få tips och verktyg som förenklar arbetet med enskilda
avloppsanläggningar.
Kursledare är Maria Hübinette. Hon har mer än 20 års erfarenhet av avloppsfrågor,
från kommun som inspektör och på VA, på länsstyrelse, Naturvårdsverket, HaV och
som konsult. På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika
fallgroparna och nå bäst resultat i tillsynen av enskilda avloppsanläggningar.
Välkommen till en inspirerande kursdag!

		
Inbjudan till kurs

Effektiv tillsyn av mindre
avloppsanläggningar
27 januari 2022
Digitalt i Zoom

Program 27 januari
08.30-09.00 Samling och test av uppkoppling
09.00 Intro till dagen, Åtgärda de sämsta avloppen först.
Skälighetsavvägning. Intresanta rättsfall.
Maria Hübinette, f.d miljöinspektör och avloppskonsult
Bensträckare
10.00 Att driva ärenden effektivt. BDT och kretslopp två sidor av samma mynt
forts Maria Hübinette

Effektiv tillsyn av små avloppsanläggningar

Det handlar dels om att bedöma vilka risker ett avloppsutsläpp kan innebära men
också att de krav man ställer som myndighet inte är orimliga.
Varje ärende ska prövas var för sig och en skälighetsbedömning är viktigt för att
komma till rätt beslut.

Kurslokal

Digitalt i Zoom

ca 12.00-12.45 Lunch

Bensträckare
ca 14.15-14.35 Fikarast
14.35-15.30
Vad är viktigt att tänka på inför och under arbetet i fält?
Maria Hübinette
Avslutande diskussion
ca 15.40 Kursen avslutas senast

OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig via e-post;
info@fmh.se För mer information om våra kurser se
Kommunernas miljökontor, länsstyrelsernas
http://www.fmh.se/index.php?id=3340
miljöenheter, övriga statliga myndigheter och förtroendevalda i nämnder och styrelser.

Målgrupp

Konferensavgift

4 995 kronor per person inklusive dokumentation.
Vid fler än 2 anmälda personer från en och samma
arbetsplats ges 5 procent rabatt. Vid 5 eller fler ges
10 procent rabatt.
Priset är exklusive moms. Sista anmälningsdag är
fredag den 14 januari 2022

Beställningsvillkor

Anmälan är bindande och konferensavgiften
faktureras 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras
med 8 % utöver gällande referensränta.

Information

Lämnas av Lars-Eric Sjölander, Forum Miljö &
Hälsa på telefon: 070-792 56 67.

Effektiv tillsyn av snå avloppsanläggningar

12.45 - 14.15
Markbaserad rening
Minireningsverk och efterpolering
Maria Hübinette

Anmälan

