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Inventeringen i siffror

ÅR HANINGE NYNÄSHAMN TYRESÖ

2010 500

2011 1400

2012 1300

2013 1300

2014

2015 500

2016 400 70

2017 300 75

2018 380 75

2019 500 170

2020 260

4500 2080 650

Mer än 70 % av 
inventerade avlopp 
behöver åtgärdas



Upplägg

Haninge 

• Projektform med en projektledare, vid sidan av avdelningens ordinarie verksamhet. 

• 4 personer arbetade med inventering på heltid. Inventering under sommarperioden. Inventerar två 

och två. Skriver bedömningar (beslut/skrivelser). Befintlig personal på avdelningen handlade 

ansökningar och andra ärenden. Inventerade 500-1000 avlopp

• 10 personer som arbetade med inventering på heltid. Inventering under sommarperioden. 

Inventerar två och två. Skriver bedömningar (beslut/skrivelser). Handlägger ansökningar kopplad 

till inventeringsområdet. Även andra ärenden handläggs också, som komposteringsärenden. 

Inventerade drygt 1000 avlopp/år.

• Servicetelefon endast för inventeringen

Nynäshamn och Tyresö

• Projektgrupp som planerar upp arbetet. En del av avdelningens organisation. 

• Hela avdelningen involverad, 10 personer, arbetar i par. Ca 4 heltidstjänster. Handlägger andra 

typer av ärenden. Inventerar 30-50 avlopp/år.

• Servicetelefon för avloppsfrågor



Erfarenheter

Tid och resurser

• Tillskapa ”tillräckligt” med resurser innan ni börjar, räkna inte bara antal ärenden. Det händer 

saker på vägen när man inventerar många avlopp. Ex, 

– Telefonsamtal, möten. 

– Tid för uppföljning av beslut

Planering

• Hela organisationen behöver vara med, allt från avdelning/enhet till administrationen

• Var väl förberedda, börja planera i god tid, året innan

• Fundera på när i tid det är lämpligt att göra inventeringsarbetet. Vissa tider på året kommer det 

kanske in fler ärenden än andra delar. Se till att det inte krockar 

• Ta fram inventeringsrutiner, informationsmaterial och mallar innan ni börjar

• För att få en kontinuitet i inventeringen över åren, få in en inventeringstakt i era måldokument



Erfarenheter

Samarbete

• Ha ett tätt samarbete med berörda andra förvaltningar. Det kan röra VA avdelningen, va rådgivare 

om det finns, bygglov. 

Information

• Informera i tidigt skede. Lägg tid på att förekomma. Informera stort och brett

Statistik

• Vilka system behöver finnas på plats innan för att vi i slutändan ska få ut statistik. 

Registersystemet, kartsystem, etc.



Tack

Stefan.engblom@smohf.se

08-606 93 34
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