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1. Projektet 
Projektet har pågått från mars 2020 till och med mars 2021. Syftet med projektet 
var att ta fram en utbildning för inspektörer om oljeavskiljare med fokus på tillsyn 
och bedömning. För att ge inspektörerna en ökad trygghet, teoretisk och praktisk 
kunskap samt erfarenhetsutbyte. Men även att få samsyn och samverka med andra 
aktörer. I uppstarten togs en projektplan fram. Den finns hos projektledaren.  

Projektgruppen har haft totalt 11 projektgruppsmöten. Med anledning av rådande 
pandemi har alla möten utom uppstartsmötet genomförts digitalt och främst som 
halvdagsmöten.  

2. Resultat 
Projektgruppen har tagit fram en utbildning om oljeavskiljare med fokus på tillsyn 
och bedömning. Vid projektstart var syftet att genomföra en fysisk utbildningsdag, 
med fokus på tillsyn och bedömning, vid två tillfällen med en praktisk del. Efter 
sommaren ändrades syftet till att genomföra en digital utbildning vid ett tillfälle. 
Utbildningen genomfördes digitalt den 11 februari. Projektgruppen tog hjälp med 
tekniken av Arena Varberg som genomförde sändningen i Zoom. 

Inför utbildningen tog projektgruppen fram ett förberedelsematerial till deltagarna, 
med syfte att höja deltagarnas kunskapsnivå inför utbildningen. En sida skapades på 
Tillsynsportalen Väst där deltagarna fick möjlighet att i förväg ställa frågor till 
föreläsarna samt dela erfarenheter och dokument. Totalt skickades sju frågor in. På 
Tillsynsportalen Väst lades även den filmade utbildningen om oljeavskiljare från 
2014 upp. Sidan på Tillsynsportalen besöktes främst under november 126 
användare (när inbjudan skickades ut) och i februari 194 användare.  

Efter utbildningen sammanställde projektgruppen de frågor som lämnats in i förväg 
och under utbildningen, med svar som de antecknat under utbildningen Föreläsaren 
Åke Stenqvist har även svarat på flera frågor efter utbildningen. 
Sammanställningen kommer att skickas ut i samband med att slutrapporten skickas 
ut. 

Bifogat till slutrapporten finns resultat av utbildningsdagen och deltagarut-
värderingen samt projektgruppens analys.  

3. Utvärdering 
Uppföljning har skett kontinuerligt av projektledarna under projektens gång i 
samband med projektmöten. Utbildningen har även utvärderats av deltagarna 
genom en skriftlig enkät. 
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4.1 Måluppfyllnad 
Utvärdering av projektet gentemot måluppfyllnad har skett av projektgruppen och 
projektledarna i samband med det sista projektmötet, se tabell 1 nedan. 
Utvärderingen har sammanställts nedan och har bedömts av två 
styrgruppsmedlemmar som har varit faddrar för projektet.  

Projektmålen har utvärderats enligt följande: 
Tabell 1. Mål och måluppfyllnad 

Mål Måluppfyllnad 

1. Genomföra en utbildningsdag om 
oljeavskiljare med fokus på tillsyn och 
bedömning, som erbjuds vid två 
tillfällen, med målgruppen inspektörer i 
Västra Götalands och Hallands län.  

Målet är uppfyllt när målgruppen har bjudits in 
och utbildningsdagen har genomförts.  

Målet reviderades under projekttiden till, att 
genomföra en utbildning digitalt vid ett 
tillfälle. 

Bedömning: En utbildningsdag för 
handläggare i Halland och Västra Götaland 
arrangerades digitalt den 11 februari. I och 
med att utbildningen genomfördes digitalt 
kunde fler utanför vår samverkan delta.  

Projektgruppen bedömer att målet är 
uppfyllt.  

2. Utbildningen ska omfatta delar kring, 
funktion, egenkontroll, besiktning och 
standard, bedömningar, tillsynstips och 
goda exempel. 
 

Målet är uppfyllt om utbildningsdagen 
omfattar det som räknas upp i målet. 
Omfattningen av varje enskild del kan komma 
att variera. 

Bedömning: Utbildningen innehöll samtliga 
delar men i olika stor omfattning.  
Projektgruppen bedömer att målet är 
uppfyllt. 

3. Samverkan med andra aktörer som 
exempelvis verksamheter som tar emot 
spillvatten, andra kommunala aktörer, 
besiktningsmän, entreprenörer 
certifieringsorgan samt provtagare.  
  

Målet är uppfyllt om projektgruppen haft 
samverkan med andra aktörer.  

Bedömning: Projektgruppen arbetade för 
att ha en röd tråd på utbildningen och att 
den inte skulle bli för spretig. Samverkan 
med samtliga aktörer som togs upp i målet 
har därför inte genomförts. 
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Mål Måluppfyllnad 

Projektgruppen landade i att samverkan är 
viktigt men inte hur den kan ske. Målet är 
möjligt att jobba vidare med inom andra 
projekt eller uppföljande utbildningar. 

Möjligheten till samverkan med samtliga 
aktörer minskade också i och med 
pandemin och att den praktiska delen inte 
var aktuell att genomföra.  

Projektgruppen bedömer att målet är delvis 
uppfyllt. 

4. Utbildningen ska utvärderas genom 
en deltagarenkät.  

Målet är uppfyllt om en deltagarenkät har 
skickats ut efter utbildningsdagen och 
resultatet redovisas i slutrapporten/ an-
teckningarna för projektet.  

Bedömning: En deltagarutvärdering 
skickades ut efter utbildningen. Av 197 
deltagare svarade 121 (61%) på 
utvärderingen.  
Projektgruppen bedömer att målet är 
uppfyllt. 

 

4.2 Utvärdering projektgruppen 
En utvärdering av projektarbetet utfördes skriftligt och diskuterades i gruppen i 
samband med det sista projektmötet. Frågorna presenteras nedan och under varje 
fråga finns en sammanställning av projektgruppsdeltagarnas svar. 

1. Hur har dina förväntningar på projektarbetet/projektet uppfyllts 
För projektgruppen blev projektet inte som tänkt vid uppstart. Projektet har fått 
drivas i stort sett helt digitalt och gruppen har hela tiden fått jobba med nya 
förutsättningar i och med pandemin. Projektgruppen är ändå överens om att 
deras förväntningar uppfyllts och att projektet nått det resultat som förväntats.  
 
Arbetsbelastningen för gruppen har tidvis varit hög, två avhopp tidigt i 
projektet gjorde att gruppen blev mindre än tänkt. Pandemin har gjort att 
arbetsbelastningen på hemmaplan förändras vilket även ändrat deltagarnas 
förutsättningar att delta i projektgruppsarbetet.  
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Förväntningar på att få en ökad kunskap och möjlighet till nätverkande har 
uppfyllts under projektgruppsarbetet. För flera i projektgruppen har arbetet 
inneburit personlig utveckling och stolthet både vad det gäller resultatet för 
utbildningen men även att ta steget att ha en framträdande roll under 
utbildningsdagen.  
 

2. Vad har fungerat bra i projektet? 
Projektgruppen är överens om att arbetet i projektet har fungerat bra och är 
nöjda med resultatet på utbildningen. En bidragande orsak till det positiva 
resultatet bedöms vara att projektet var avgränsat, att gruppen tidigt var 
överens om inriktning och mål. Men även att samarbetet i gruppen fungerat 
bra, att man strävat mot samma mål och att projektgruppen haft roligt. 
 
Projektgruppen har bestått av deltagare från både kommun och Länsstyrelse. 
Kommunerna som deltagit är av olika storlek och har olika förutsättningar. 
Vilket har varit givande för projektgruppsarbetet och bidragit till olika 
infallsvinklar på innehållet i utbildningen.  
 
Att projektet helt har bedrivits digitalt har också fungerat bra. Gruppen har 
varit aktiva i sin kommunikation genom GAP, vilket gjort att arbetet inte 
stannat av mellan mötena. 
 
Projektgruppen pekar även ut projektledningen och styrningen av projektet 
som ett vinnande koncept. Miljösamverkans projektmodell fungerar bra.  
 

3. Vad har fungerat mindre bra?  
Det går inte att komma ifrån att de fysiska träffarna och avstämningarna har 
saknats. Det har ibland varit långt mellan träffarna vilket gör att det som 
bestämts lätt tappats bort i vardagen.  
 
Även om projektgruppen varit aktiva på GAP är sidan svår att få en överblick 
över och alla har inte känt att det varit enkelt att kommunicera genom sidan.  
 
Några i projektgruppen känner att de inte kunnat bidra i den omfattning som de 
önskat, vilket påverkat den egna känslan. Att projektgruppen blev mindre, 
påverkade att belastningen på de som var kvar blev högre än beräknat.  
 
Det har ibland varit långt mellan mötena vilket gjort att det krävts en omstart 
inför varje möte. Detta är något som upplevts mer positivt av några deltagare.  
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4. Lärdomar till nästa projekt?  

Projektgruppsarbete 
Projektarbetet tar ofta mer tid än tänkt, vilket är viktigt att ha med i den egna 
planeringen.  
 
Det är viktigt med en blandning i projektgruppen, även kompetens från andra 
delar så som VA hade varit bra. Om inte i projektgruppen så i någon form av 
samverkan inför utbildningen.  
 
Att kommunicera mellan mötena är viktigt. Projektgruppen behöver vara tydlig 
med hur de kommunicerar och använder en form som fungerar för alla.  
 
Digital utbildning 
Att genomföra en digital utbildning kräver mycket förberedelser och 
detaljplanering. Under utbildningen krävs att projektgruppen enkelt kan 
kommunicera med varandra. Till liknande utbildningar/träffar är det en fråga 
att tidigt diskutera så att en plattform som kan användas av alla används och att 
det är tydlig hur kommunikationen ska ske.  
 
Utbildningen visade tydligt att det lockar betydligt fler deltagare till de digitala 
utbildningarna. 
 
Deltagarna efterfrågade presentationerna i förväg. Till kommande utbildningar 
bör de skickas ut inför utbildningstillfället. Vilket kräver en tydligare 
kommunikation med föreläsarna när presentationerna ska vara klara så att de 
kan granskas innan utskick till deltagarna.  
 
Att ta hjälp med tekniken på utbildningsdagen underlättar för projektgruppen 
och bör användas i kommande projekt som är digitala eller har en digitaldel. 
Det finns dock en problematik när projektgruppen kommer från olika 
organisationer med olika förutsättningar och IT-lösningar. Inför kommande 
liknande projekt bör förutsättningarna för de olika IT-lösningarna diskuteras 
tidigare i projektet.  
 

5. Hur tycker du att resultatet i projektet ska användas? Vad tror du att 
projektet får för effekt på miljökontorens tillsynsarbete med 
oljeavskiljare?  
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En förhoppning är att utbildningen och kunskapen från utbildningen ska leda 
till en ökad samverkan med bygglov och VA och förståelse för att frågan är 
komplex. 
 
När utbildningen genomfördes digital skapade det en möjlighet för fler att vara 
med. Från kontor som vanligtvis skickar 2-3 deltagare kom det dubbla. Det gör 
att projektet har ökat kunskaperna om oljeavskiljare på kontoren. Även om 
utbildningen inte finns sparad finns presentationer och frågor/svar sparat vilket 
kan användas för kommande kompetenshöjning och diskussioner på kontoren.  
 
Utbildningen är ett gott exempel på att det går att ställa om och genomföra 
utbildningar digitalt. Det är viktigt att erfarenheter av att genomföra en digital 
utbildning tas vidare till kommande projekt och att digitala utbildningar 
fortsätter även efter pandemin.  
 

6. Hur tycker du att projektet bidragit till Det önskade läget?  
Genom kunskapshöjning i organisationerna blir vi kompetenta medarbetare 
vilket i sin tur ökar förutsättningarna och möjligheterna för att bidra till en 
hållbar utveckling i samhället. Genom att ta in andra aktörer i utbildningen, 
såsom Gryaab och Miljöförvaltningen i Göteborg bidrar vi till att ge goda 
exempel på hur man kan samarbeta och ha en dialog med andra aktörer i 
samhället samtidigt som vi delar med oss av kunskap. Utbildningen har gett en 
bra grund för att skapa gemensam praxis i kommunerna och förhoppningsvis 
kommer det bli lättare för inspektörerna att ställa frågor och dela med sig av 
kunskaper via tillsynsportalen. 

4.3 Tidsåtgång 
I tabell 2 nedan finns en sammanställning av den tid som har lagts ned av de 
projektgruppsdeltagare och projektledare som deltog under hela projekttiden. Tiden 
är uppskattad.  
Tabell 2. Tidsåtgång 

Projektgruppsdeltagare Nedlagd tid i projektet  

Projektgruppsdeltagare 1 65 timmar 

Projektgruppsdeltagare 2 40 timmar 

Projektgruppsdeltagare 3 50 timmar 

Projektgruppsdeltagare 4 95 timmar 

Projektgruppsdeltagare 5 50 timmar 
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Projektgruppsdeltagare Nedlagd tid i projektet  

Projektledare 1 (huvudprojektledare) 200 timmar 

Projektledare 2 10 timmar 

Total nedlagd tid i projektet  510 timmar  

 

4. Slutsatser och reflektioner  
Projektgruppen konstatera att utbildningsdagen blev lyckad. Det finns fortsatt en 
önskan om att genomföra en praktisk del och ha ytterligare samverkan med andra 
aktörer. 

Att genomföra en digital utbildning fungerade bra och responsen vad god. Med 
tanke på det höga deltagarantalet är det tydligt att utbildning är viktigt. Genom att 
genomföra dem digitalt i samverkan blir de även kostnadseffektiva. 

Att projektgruppen tidigt beslutade att ändra inriktning och genomföra utbildningen 
digitalt var troligen avgörande för att tidplanen och kvalitén på utbildningen kunde 
upprätthållas. Att ta hjälp med tekniken underlättade för projektgruppen och gjorde 
att gruppen kunde fokusera på innehållet. 

Slutsatsen är att projektgruppen lyckades leverera det som deltagarna efterfrågat i 
projektet. 

5. Bilagor 
Resultat deltagarutvärderingen 
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Resultat från deltagarutvärderingen 
Anmälda deltagare (inklusive projektgrupp, föreläsare och projektledare): 206 
personer. 

Möjlighet att svara på utvärderingen: 197 personer. 

Antal svar på utvärderingen:121 svar. 

Svarsfrekvens: 61,5% 

 

1. Hur stor är sannolikheten att du deltagit på utbildningsdagen om den 
genomförts fysiskt i Göteborg. 

 
Kommentar från projektgruppen: Medelvärdet är 2,78 vilket visar att en 
majoritet inte hade deltagit på utbildningen om den genomförts fysiskt. Det stora 
deltagarantalet visar att det finns ett behov av utbildning och att de kan genomföras 
digitalt. 
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2. Har du tagit del av material som skickades ut i förväg och/eller tagit upp 
frågor på Tillsynsportalen väst? 

 
Kommentar från projektgruppen: En stor del har ändå tagit del av materialet 
och/eller varit inne på Tillsynsportalen. Hur frågorna från portalen skulle tas 
omhand på utbildningen kunde förberetts mer av projektgruppen. Det var svårt att i 
förväg veta hur frågorna skulle tas upp av föreläsarna.  

 

3. Hur nöjd är du med utbildningsdagen som helhet?  

 
Kommentar från projektgruppen: Resultatet visar att en klar majoritet är nöjda 
eller mycket nöjda med utbildningsdagen. Tekniska problem för några deltagare 
kan ha påverkat hur nöjda de är. 
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4. Vad tycker du var bäst på dagen? – fritextsvar 

Antal svar: 92 stycken  

En stor del av kommentarerna har varit positiva till utbildningen, innehållet och 
upplägget. Flera har angett att det var positivt att utbildningen genomfördes digitalt 
men att mingel och nätverk saknades. Cirka en tredjedel har angett att juridikpasset 
var bäst under utbildningen. Det som framkom som mindre bra var att föreläsarna 
ibland pratade snabbt och upplevdes stressade. Det finns även en önskan från några 
deltagare att få ut presentationerna i förväg. 

 

Citat från utvärderingen: 

Själva upplägget på hela dagen. Det kändes mycket logiskt och väldigt enkelt att 
hänga med. mycket välarbetat upplägg må jag säga. 

Blandningen av föreläsare. Att det både var tillsyn i praktiken, laglig översyn och 
genomgång av tekniken. Jag uppskattade att det var relativt mycket tid till frågor 
också eftersom då några delar (särskilt av teknikdelen) blev klarare. 

Bra att ämnet belystes från olika håll, juridiskt, funktionellt osv. 

Blandningen var jättebra. 

 

Kommentar från projektgruppen: Projektgruppen är nöjda med att blandningen 
och nivån uppskattades på utbildningen. En reflektion är att teknikpasset skulle 
delats upp och frågor skulle tagit upp mitt i. Både juridiken och teknikpasset kunde 
haft mer utrymme men då hade utbildningen behövt förlängas.  
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5. Motsvarade innehållet på utbildningen dina förväntningar? 

 
Kommentar från projektgruppen: En majoritet har svarat att innehållet 
utbildningen motsvarade förväntningarna, vilket bland annat tyder på att inbjudan 
var tydlig. Det finns även kommentarer på att det var uppskattat att utbildningen 
inte började från grunden. 
 

6. Har du lärt dig något nytt idag? 
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7. Hur tycker du det fungerade att genomföra utbildningen digitalt? 

 
Kommentar från projektgruppen: Projektgruppen konstaterar att det var ett 
vinnande koncept att ställa om till digitalt tidigt. Att ta hjälp med tekniken är 
ytterligare en framgångsfaktor. Om projektgruppen själva skulle skött tekniken 
hade deltagarantalet inte kunnat vara så högt.  

 
8. Kommentarer till det digitala arrangemanget. 

Antal svar: 62 

Majoriteten av svaren är positiva till det digitala arrangemanget och har svarat att 
det fungerade bra. En mindre del har angett att de hade problem med att det låste 
sig och hackade i sändningen.  

Andra saker som angetts som mindre bra är att tempot var högt och att ljudet för de 
som föreläste på distans i vissa fall var sämre. 

Citat från utvärderingen: 

Ljudet från vissa distansdeltagare (som kom in senare under dagen, projektgrupp) 
var relativt dåligt. Var nog bara en bristande teknik/internet för just några 
specifika deltagare som var den bristande faktorn. Annars var det enastående bra, 
kanske den bästa distansutbildningen jag erfarit tekniskt sett! Betyg 5 av 5 
oljeavskiljare! 

Jättebra jobbat! Allt funkade smidigt. Jag föredrar digitala utbildningar. 
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Fungerade jättebra och upplägget var och såg väldigt proffsigt ut. 

Jag har tittat på en del webinarier nu sedan hösten och anser att denna dag var den 
bäst genomförda. Zoom hade väldigt bra bildkvalitet och det var inget teknikstrul. 
Ni var väl förberedda och bra strukturerade. Talade tydligt. Lade upp passen på ett 
bra sätt, lagom med pauser. Tog hand om frågor på ett bra sätt. 

 
Kommentar från projektgruppen: En klar majoritet var väldigt nöjda med hur 
det fungerade digitalt. Men det finns förbättringsåtgärder inför kommande 
utbildningar. Att samverkan består av flera olika organisationer med olika IT-
lösningar är något som påverkar hur det fungerar med digitala utbildningar.  

 
9. Övriga kommentarer och inspel till projektgruppen om utbildningen och 

dess innehåll 

Antal svar: 60 stycken. 

Svaren rör både tidigare frågor samt allmänna delar om utbildningen samt vad som 
sakandes eller borde fått mer utrymme på utbildningen.  

Citat från utvärderingen: 

Bra jobbat! Hade gärna sett en tvådagars-utbildning, kändes som att det än mer 
gick att utveckla. 

Jättebra utbildning! Sammansättningen med de olika delarna var bra och jättebra 
föreläsare. 

Det kan vara bekräftande att få veta att det saknas vissa bitar inom lagstiftningen 
och i samarbetet mellan olika delar på kommunerna. Kanske en uppföljning med 
några korta ʺhur har det gåttʺ-frågor kan ge en hint om hur deltagarna tagit tag i 
frågan på respektive kommun. Min gissning är att man inte hinner ta upp 
samarbetena så mycket som man hade velat. Spela också gärna in föreläsningarna 
så kan man få ta del i efterhand av dem. 

Gärna fler sådana här digitala utbildningar, och fråga gärna just den här 
projektgruppen hur de gjort, för de gjorde dagen jättebra! 

 
Kommentar från projektgruppen: Det är tydligt att oljeavskiljare är en fråga som 
engagerar och som många jobbar med. Det finns efter projektet flera delar som 
kunde tas med i en fortsättning, så som samverkan med fler aktörer och en praktisk 
del.  
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Huvudmän 
Kommunerna i länet och Länsstyrelsen Halland  
 
Adress 
Region Halland, Avd. för regional samverkan, Box 517, 301 80 Halmstad  
 
Webbplats 
www.regionhalland.se/miljosamverkan 

Projektledare 
Malin Andersson 035-17 98 39 malin.n.andersson@regionhalland.se 

 

 

 
Huvudmän 
Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunförbunden och kommunerna i länet  
 
Adress 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten, 403 40 Göteborg, Tel 010-224 40 00 
 
Webbplats 
www.miljosamverkanvg.se 

Projektledare 
Sofie Halsius 010-2244791 sofie.halsius@lansstyrelsen.se 
Anna Malmros 010-2244842 anna.malmros@lansstyrelsen.se 
Jorge Pena 010-2245370 jorge.pena@lansstyrelsen.se 

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv
mailto:malin.n.andersson@regionhalland.se
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