Missiv till enkät
2010-03-11

Till Miljöchefen/motsvarande
Här kommer med viss försening en länk till den Webbenkät om teknikuppgifter och avloppsnät för
reningsverk som görs av SMED-konsortiet på uppdrag av Naturvårdsverket, enligt vad som tidigare
aviserats i brev från dem.
De insamlade uppgifterna blir på central nivå ett viktigt underlag till utredningar och
regeringsuppdrag, rapporteringar till internationella konventioner (Oslo-Paris-kommissionen
[OSPAR], Helsingfors-kommissionen [HELCOM PLC6]), EU/EEA (Europeiska Unionen och dess
miljöbyrå), OECD samt Ramdirektivet för vatten. De blir också viktiga på regional nivå för
vattenmyndigheterna, länsstyrelser och kommuner i det åtgärdsarbete som påbörjats.
Uppgifter om utsläppen av närsalter från tillståndspliktiga reningsverk finns centralt tillgängliga via
deras miljörapporter i SMP (Svenska Miljörapporterings Portalen) eller hos tillsynsmyndigheten.
Utsläppen från mindre reningsverk av C-typ brukar däremot beräknas mera grovt med hjälp av
uppgifter om deras storlek och reningsteknik.
Reningsverk med pumpstationer har byggts för att rena avloppsvatten från tätorter. Dock är ännu
kunskapen ofullständig om vilka orter som betjänas av vilka reningsverk och vilka orter som ej har
tillgång till kommunal avloppsrening. Vi har under länken Kartstöd samlat det underlag som kunnat
framställas centralt med hjälp av registerdata och tillgängliga miljörapporter.
Eftersom vi efterfrågar mycket data och samtidigt är angelägna om att minimera
uppgiftslämnarbördan har vi så långt som möjligt förtryckt centralt tillgänglig information.
Vi är tacksamma att få in enkätsvaren senast 15 april 2010.
Anvisningar för besvarandet av enkäten
Gå in på https://www.insamling.scb.se och logga in med användarid och lösen enligt ebrevet.
På enkätens ingångssida finns en uppsättning blanketter som kan väljas och uppdateras separat. Vi
tror att huvuddelen av uppgifterna lämpligen uppdateras på miljökontoret (eller motsvarande) men
att att man kanske behöver ta hjälp av andra för att kontrollera exempelvis uppgifterna om
reningsteknik för större reningsverk.
På blanketten Kontaktuppgifter antecknas den huvudsakligen ansvarige för ifyllandet.
På blanketten Avloppsnät kompletteras/rättas den förtryckta informationen om vilka
avloppsreningsanläggningar som betjänar kommunens orter. I synnerhet i detta steg behövs
kartstödet.
På blanketten Avloppsanläggningar små redovisas antal och total belastning för
avloppsreningsanläggningar dimensionerade för 26 – 200 pe.
På blanketterna Avloppsanläggningar B&C kompletteras/rättas uppgifter för varje enskild
avloppsreningsanläggning av B- eller C-typ och registreras hittills okända anläggningar av denna
typ. Förtryckta uppgifter om reningsteknik bygger på en 10 år gammal enkät. De bör därför granskas
och vid behov rättas/kompletteras för samtliga reningsverk.
Förtryckta uppgifter om anslutning, koordinater och administrativa data är hämtade från SMP/EMIR.
I den mån dessa uppgifter för tillståndspliktiga reningsverk är felaktiga i enkäten bör uppdatering
ske i SMP snarare än i denna enkät. Vi har nämligen inget system för att återkoppla uppgifter till
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SMP. För C-anläggningar bör däremot även administrativa uppgifterna uppdateras på
webbblanketten.
Mera detaljerade instruktioner för ifyllandet är tillgängliga i själva webbenkäten i menyn
Instruktioner mm. Börja med att läsa Allmänna instruktioner.
Er medverkan är viktig!

För frågor om enkäten och dess innehåll kontakta
gunnar.branvall@scb.se

tfn: 08-50 69 47 04.

För frågor om Kartstödet och blanketten Avloppsnät kontakta även
stefan.svanstrom@scb.se
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar!
Gunnar Brånvall, Stefan Svansröm, SCB

tfn: 08 -50 69 45 58.

