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Uppsala kommun har tagit emot rubricerade remiss och redogör i denna skrivelse för
synpunkter utifrån flera perspektiv; som myndighet, huvudman för VA samt
samhällsbyggande.
Uppsala kommun anser att det är positivt att förslagen tydliggör vad som gäller vid prövning
och omprövning av verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets status negativt eller
äventyra att beslutade miljökvalitetsnormer följs. Weserdomen ger vägledning för hur
kommunerna ska förhålla sig till både prövningen av miljöfarlig verksamhet men även planer,
program och nybyggnationer som riskerar att försämra vattnets status. Förslagen i
promemorian förstärker den vägledning som Weserdomen ger. När äldre verksamheters
villkor prövas kan förutsättningarna att uppmärksamma vattendomar ur klimatanpassningsperspektiv bli aktuella.
Uppsala är samtidigt en kommun i stark tillväxt med ett stort behov av ny- och omanläggning
av infrastruktur som kan försörja befintliga och tillkommande invånare. Den VA-tekniska
infrastrukturen omfattas av ledningsnät för dag-, spill- och dricksvatten, anläggningar för att
rena dag- och spillvatten samt anläggningar för att producera dricksvatten. Förslagen i
promemorian kan få allvarliga konsekvenser för förvaltandet och utvecklingen av den
allmänna VA-infrastrukturen och försvåra Uppsala kommuns möjligheter att möta behoven
hos en växande befolkning med högsta kvalitet i miljöarbetet.
Uppsala kommun beklagar remissens utformning och tidplan vilka dels inneburit att
remissens relevans för VA-området varit otydlig och att tiden för att analysera förslagens
konsekvenser har varit knapp. Det hade varit önskvärt om de föreslagna ändringarna i
miljöbalken (5 kap. 3 § styckena 2 och 3 samt 16 kap. 2a §) hade skickats ut som separat remiss
med en omfattande konsekvensanalys och en beskrivning hur förslagen påverkar förvaltning
och utveckling av de allmänna VA-anläggningarna.
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Konsekvenserna av förslagen är svåra att överblicka men Uppsala kommun ser risker med hur
förslaget påverkar prövnings- och tillståndsprocessen för renings- och infiltrationsanläggningar. Ändringarna kan medföra att nödvändiga tillstånd för VA-anläggningar inte
medges och att kommunen därmed inte kan försörja invånarna med VA-teknisk infrastruktur.
En konsekvens skulle också kunna vara att VA-huvudmannen låses in i gamla befintliga
tillstånd eller tvingas undvika utveckling av lösningar som skulle kunna minska de totala
utsläppen till recipient. Förslaget riskerar även att medföra ökade kostnader och förlängda
processer gällande ändringstillstånd och tillstånd, processer som redan i dagsläget kräver stora
resurser av VA-huvudmannen. Resurser som Uppsala kommun hellre lägger på åtgärder för
att driva och utveckla befintliga och kommande anläggningar så att största möjliga miljönytta
uppnås.
Uppsala kommun avstyrker de föreslagna ändringarna av miljöbalken som rör 5 och 16 kap.
och efterlyser en grundlig utredning som särskilt belyser hur Sverige kan förhålla sig till EU:s
krav om att Sverige ska tillämpa God ekologisk status och ramdirektivets undantag i enskilda
fall utan att äventyra förvaltning och utveckling av de allmänna VA-anläggningarna.
Undantag bör medges för lokala/regionala åtgärdsprogram som syftar till att på sikt förbättra
situationen, exempelvis tillstånd som kompletteras med tillsyn eller liknande. Det skulle rikta
större fokus på åtgärder för att komma till rätta med gamla synder och skapa mindre
administration i domstolar och myndigheter.
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