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Små avloppsanläggningar
GöteborgsStadär i stort positivt till förslagenom avloppsdeklarationer,
avloppsrådgivningoch kretsloppsanpassning
av avlopp,menframför några
synpunkterkopplattill förslagen.
Avloppsdeklarationer
Avseendeutredningensförslagom avloppsdeklarationer
är GöteborgsStads
bedömningatt åtgärdstaktenpå småavloppsannoliktkan öka i Sverige.
Dels skulle den totala kontroll- och tillsynsmängdenav enskildaavloppöka,
delsförtydligar modellenf astighetsägarens
egnaansvaroch tillhandahåller
ett systemför egenkontroll.Principenatt förorenarenbetalaranvändshär
somett styrmedelmot bättremiljö. Ju mer kontroll och åtgärderett avlopp
behöver,destodyrareblir det för fastighetsägaren.
Den som är snabbatt
åtgärdabristeroch sedanhar ett väl fungerandeavlopp behöverinte få
tillsyn från kommunenoch slipperdå denkostnaden.
Avloppsrådgivning
Även utredningensförslagpå förbättradavloppsrådgivningoch
centraliseradavloppsrådgivningkan effektiviserakommunernasarbete.Idag
är det privatpersonensom skainstalleraett avlopp beroendeav kunskapfrån
entreprenörer.Förslagetinnebäratt de kan vändasig till en oberoendepart
och det kan bli lättareför fastighetsägaren
att kommaigång med
anläggandetav sitt avloppoch det blir dessutomstörremöjlighet för
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fastighetsägaren att välja rätt avlopp med hänsyn till de lokala
förutsättningarna.
Kretsloppspotential
Enligt utredningen skulle fler kretsloppsanpassade små avlopp minska
påverkan på miljön, samtidigt som viktiga näringsämnen återförs till
jordbruket. En stor utmaning i sammanhanget är förekomsten av
mikroföroreningar som metaller och organiska miljöfarliga ämnen,
inklusive läkemedelsrester. Utredningen pekar på behovet av att arbeta
uppströms för att undvika att dessa ämnen hamnar i avloppet och nämner att
lärdomar från den certifiering som används för att minska förekomst av
miljöfarliga ämnen i avloppsvatten där källan är industrier uppströms
reningsverket, kan användas (ReVAQ-certifieringen).
Göteborgs Stad vill dock uppmärksamma på att det troligen kommer att
krävas andra insatser också. ReVAQs fokus ligger på verksamhetsutövare
som oftast är medvetna om sitt ansvar när det gäller att minimera påverkan
på miljön och därmed hur de hanterar miljöfarliga ämnen. När det gäller
privatpersoner är detta mer komplicerat. Man kan inte lika självklart
förvänta sig att hushållen har den kompetens som krävs för att välja de
minst miljöskadliga produkterna. Läkemedelsresterna är extra komplicerade
eftersom de, i de flesta tillfällen, passerar kroppen opåverkade och till
största delen hamnar fortfarande fullt aktiva i toalettavloppet.
Göteborgs Stad anser att utredningens förslag om att Naturvårdsverket ska
hjälpa kommuner med hur avfallstaxan kan användas för att styra mot fler
kretsloppsanpassade anläggningar behöver utredas ytterligare. För att man
ska kunna taxedifferentiera mellan olika enskilda avloppslösningar utifrån
miljöbelastning behövs en bra grund för avgiftsuttaget. Risken för att
kommunen kommunicerar dubbla budskap bör också uppmärksammas. En
incitamentstaxa gäller ju även i områden där kommunal va-utbyggnad
planeras. För att allmän va-utbyggnad ska vara ekonomiskt rimlig att
genomföra krävs att de flesta fastighetsägare är med och betalar
anslutningsavgift, vilket kan vara svårt att debitera om flera i ett område har
följt incitamentet och byggt egna, godkända anläggningar.
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Insamling av data och E-tjänster
Vidare stödjer Göteborgs Stad förslaget som presenteras kring insamling av
uppgifter om små avlopp. En gemensam uppbyggnad E-tjänster kan komma
att bidra till både bättre kvalitet på handläggningen och minskad
administration. Staden delar också utredningens uppfattning om att det finns
många tekniska och juridiska hinder som behöver utredas och ser positivt på
en fördjupad juridisk utredning om ansvaret för lagring och hantering olika
uppgifter.
Status små avloppsanläggningar i Göteborg
Stadens miljöförvaltning har tillsyn enligt miljöbalken på enskilda avlopp.
Status för denna tillsyn är att förvaltningen är klar med inventering av
samtliga enskilda avlopp och majoriteten av avloppen från vattentoalett
ingår i den regelbundna tillsynen. Uppföljande tillsyn på enskilda avlopp
med bad-, disk- och tvättvatten har påbörjats.
Plan för VA-utbyggnad
Stadens kretslopp och vattennämnd har en fastställd plan för VA-utbyggnad
till de områden inom Göteborgs kommun som bedöms uppfylla kriterierna i
6§ lagen om allmänna vattentjänster.
Att en sådan plan enligt utredningens förslag även ska innefatta fastigheter
med enskilda avloppslösningar, bedömer Göteborgs Stad kommer ge en
bättre överblick och samsyn i stadens planering. Staden anser även att det är
rimligt att ge berörda fastighetsägare möjlighet att komma med synpunkter
på en sådan plan.
Att utredningen öppnar upp för att skyddet för hälsa och miljö kan uppnås
på andra sätt än genom en allmän anläggning bedöms vara en förändring
som ger en ökad flexibilitet. Göteborgs Stad bedömer dock att kommuner
ändå måste försäkra sig om att det blir en långsiktigt hållbar lösning, dvs att
det är realistiskt att de föreningar som ska driva en enskild anläggning
kommer att lyckas med det över tid. I annat fall finns risk för att dessa
anläggningar på sikt inte blir hållbara och att kommunen ändå tvingas göra
åtgärder. Göteborgs Stad ser då en risk för att projekt kan bli avsevärt dyrare
och mer komplexa än om kommunen själv byggt från början.
Ur en rättssäkerhetssynpunkt anser staden att det är angeläget att
vattentjänstlagen tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt på landets olika
länsstyrelser.
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Dagvatten och skyfall
Komplex fråga
Göteborgs Stad ser främst att frågeställningar om finansiering, samordning
och stöd i lagstiftningen behöver klargöras för att anpassa
dagvattenhanteringen till ett förändrat klimat. Staden ser i utredningen att
komplexiteten inte helt har belysts enligt vad som tas upp nedan.
Rådighet
Vatten känner inte några administrativa gränser mellan privata och
offentliga ytor. Rådighet är därför en viktig och svår fråga. I vissa lägen är
det mest effektivt att lägga åtgärder för att magasinera och leda bort vatten
på ytan på kvartersmark där staden inte har rådighet. Utredningen pekar inte
på någon lösning för sådana situationer utan hänvisar till behov av en
fastighetsrättslig utredning. Göteborgs Stad anser att det är angeläget att en
sådan utredning kommer igång.
Göteborgs Stad stödjer förslaget att kommunerna ska ha en fastställd plan
för hur man hanterar dagvatten och skyfall, men den kan inte begränsas till
skyldigheterna enligt vattentjänstlagen eftersom det endast utgör en del av
skyfalls- och dagvattenproblematiken. Det är viktigt att ansvar och rådighet
hänger ihop.
Detaljplaner, avrinningsområde, finansiering av åtgärder
En annan utmaning är att när detaljplaner upprättas så utgör de endast en
mindre del av ett avrinningsområde. För att lösa problemen med skyfall och
dagvatten kostnadseffektivt är det en fördel om hela avrinningsområdet
ingår. Även åtgärder bör omfattas för att få en bra skyfalls- och
dagvattenlösning totalt sett utifrån vad som är möjligt för hela
avrinningsområdet. Utredningen behandlar inte detta vilket Göteborgs Stad
ser som en brist.
Utredningens ståndpunkt att det inte finns något hinder mot att finansiera
översvämningsanpassning via VA-taxan bygger på slutsatsen att
skyfallsproblematiken kan lösas genom viss överdimensionering av
dagvattenanläggningarna, både öppna lösningar och traditionella
rörlösningar. Staden vill uppmärksamma att det ofta kommer vara svårt att
hantera ökande mängder dagvatten genom att överdimensionera
dagvattenanläggningarna i praktiken p g a lokala förhållanden.
Översvämning vid skyfall kan inte undvikas helt genom sådana åtgärder.
Utredningen hänvisar till att det idag inte finns några legala hinder för att
lägga vissa kostnader för olika dagvattenåtgärder via VA–taxan. Göteborgs
Stad uppfattar att utredningen avser möjligheten att ta fram t ex öppna
dagvattenlösningar men att ytor som behövs för tillfälliga översvämningar
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som är mångfunktionella som t ex park- och naturytor, idrottsplaner och
aktivitetsytor, inte omfattas. Staden anser att utredningen ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv har ett tveksamt angreppssätt då ytor som
eftersträvas för tillfälliga översvämningar med nödvändighet bör vara
mångfunktionella ytor som tillfälligtvis kan magasinera
översvämningsvatten. I vissa tätbebyggda stadsdelar kan det med
utredningens syn, bli svårt att lösa de tillfälliga översvämningsytorna vilket
kan få konsekvenser vid kraftiga skyfall. Därför anser Göteborgs Stad att
frågan om problemet med delat ansvar mellan olika parter för
mångfunktionella ytor behöver utredas vidare för att få fram en fungerande
ansvarsfördelning och finansieringslösning.
Utredningen pekar på möjligheten att via kommunalskatten utföra åtgärder.
En annan lösning kan vara att ta ut en särskild taxa för
översvämningssäkring och klimatanpassning likt den modell som tillämpas i
Danmark. En annan finansieringslösning är kommunal
klimatanpassningsavgift, dvs att särskilt debitera fastighetsägare i de
områden där det krävs mer omfattande åtgärder för översvämningssäkring,
både för befintlig och ny bebyggelse. Genom en sådan modell kan man på
ett bättre sätt successivt säkra mot översvämningar.
I förslaget till Översiktsplan för Göteborg - Tillägg för översvämningsrisker,
lyder målformuleringen:
”Anpassning ska ske med målsättning att skapa robusta
systemlösningar som minimerar översvämningsrisk och
omgivningspåverkan, ger tillskott till stadsmiljön och god
samhällsnytta.”
Göteborgs Stad anser att det kan gälla som rekommendation för
utredningen.
Staden ser en brist i att utredningen inte greppat den övergripande
frågeställningen hur dagvattenåtgärder kan finansieras. Det kräver en egen
utredning där fördelningspolitik och ansvarsfrågor behandlas, en metodik
för hur avgifter ska tas ut och vilka aktörer som ska bidra till finansieringen.
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Det är viktigt att tydliggöra ansvarsbilden för aktörer avseende
översvämningssäkring. Göteborgs Stad anser att man på nationell nivå
behöver klargöra vem som ska göra åtgärder i olika situationer och vilken
säkerhetsnivå dessa aktörer har att rätta sig efter. Detta kan ligga till grund
för hur betalningsansvar och finansieringssystem utformas. En nationell
säkerhetsnivå som samhället tar ansvar för bör fastställas, nivåer utöver den
läggs på fastighetsägaren.

Göteborg den 17 oktober 2018
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Ann-Sofie Hermansson
Lina Isaksson
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