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Information om administrativa rutiner för hantering av referensanläggningar vid
Maskinentreprenörernas Diplomutbildning små avlopp
Maskinentreprenörerna (ME) har i samarbete med Avloppsguiden och kommunernas
miljökontor/regionala samverkansorgan anordnat Diplomutbildning små avlopp för entreprenörer
sedan 2006. För att bli diplomerad ska entreprenören medverka under teoridag och fältdag samt
anlägga en avloppsanläggning med markbaserad rening (referensanläggning) som är utförd enligt
tillstånd och granskad/godkänd av miljökontoret.
Sedan 2011 genomförs den första delen av utbildningen, teoridag och fältdag, under två sammanhållna
dagar. För fältövningarna har fasta demoanläggningar med markbaserad rening etablerats på ett antal
platser över hela landet. Detta ger god tillgänglighet till fältlika förhållanden, underlättar planeringen
och minskar risken för att deltagare endast går teoridagen och inte kommer vidare, vilket har
förekommit tidigare när dagarna genomförts vid olika tidpunkter.
Efter första delen av utbildningen ska entreprenören, för att bli diplomerad, utföra
referensanläggningen inom 2 år. När ME får meddelande om godkänd referensanläggning utfärdas
diplom och entreprenören kommer med på Avloppsguidens lista över ME-diplomerade entreprenörer.
De administrativa rutinerna för hantering av referensanläggning och diplom har sedan starten 2006
varierat i olika delar av landet. Nu bedriver Maskinentreprenörerna sina utbildningar genom ME-skolan
som centralt samordnar och administrerar alla utbildningar. Som ett led i arbetet med att
kvalitetssäkra utbildningen ser vi ett behov av att få en enhetlig administrativ hantering.
Vi önskar därför att hanteringen kan ske utifrån nedanstående rutin:
1. Miljöinspektören/regionsamordnare skickar uppgift om entreprenör som utfört godkänd
referensanläggning till meskolan@me.se (namn, företagsuppgifter, datum för godkännande).
2. ME-skolan bekräftar mottagande av uppgifterna, kontaktar vid ev. oklarheter.
3. ME-skolan utfärdar diplom i egenskap av utbildningsanordnare och skickar till entreprenören.
4. ME-skolan meddelar Avloppsguiden som för in entreprenören på listan över Diplomerade
entreprenörer.
Vi hoppas och tror att dessa nya rutiner ska underlätta och förtydliga hanteringen för alla parter och vi
tackar för er värdefulla medverkan kring dessa utbildningar. Har ni frågor kan ni kontakta ME-skolan på
tel. 08-762 70 74, meskolan@me.se eller Avloppsguiden på tel. 0583-406 74,
elin.johansson@vaguiden.se
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ME-skolan är en del av Maskinentreprenörerna – landets ledande bransch- och
arbetsgivarförbund för företag med mobila arbetsmaskiner

