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Remissav betänkandeSOU2018:34 Vägartill hållbara
vattentjänster
Huddingekommuntycker att mångaav utredningensförslagär positiva, men vi
vill betonaföljandesaker:
Genomkommunensdagvattenstrategi
och Vattendirektivetsförtydligandei och
medWeser-domen,har kommuneni sin samhällsplanering
fått störrekrav på sig
att redovisahur dagvattenfrågan
skalösas.Om dettainte görskan länsstyrelsen
stoppaplanen.Dagvattenfråganär såledeshögt upp på agendani planeringen.Det
är sedanviktigt att fråganföljs upp genomalla planeringensskeden,endatill
bygglovetsslutbesked.
Kommunfullmäktigefattadei februari2017 beslutom ett nytt VA utbyggnadsprogram
för kommunen.Målet medprogrammetär att bidra till en
hållbarvatten- och avloppsförsörjning.Programmetär ett underlagför framtida
planeringoch exploatering. Kommunenuppfyller såledesdet förslagsom lämnasi
utredningenom att alla kommunerskaha en långsiktig plan för hur försörjningav
vattentjänsterinom kommunenskaske.
Huddingekommunanseratt de insatserför ökad åtgärdstaktför småavlopp som
Havs- och vattenmyndigheten
föreslåsvidta ävenbör innefattakartläggningoch
årlig uppföljning av lägessituationerna
i kommunernasarbete.Kommunen
föreslårvidare att myndighetenutifrån dettager riktlinjer, planeringoch metodik
till kommunernasom ger dem möjlighet att upprätthållaen åtgärdstaktom fem
procenti genomsnitt.Havs- och vattenmyndigheten
skulle förslagsviskunna
bedrivaårliga tillsynsprojektdär kommunernagesvägledningi
inventeringsarbetet
och en tydlig strukturför hur uppföljningenska görassamt
inrapporteringav tillsynsresultat.
Kommunenvälkomnarutredningensförslagsom syftar till förbättrad
tillsynsvägledningoch föreskrifter.De anservidare att det är positivt att
kommunernaskafå stöd med kompetensutveckling
och erfarenhetsutbyte,då det
ger en ökad samsyn.Satsningenpå digitaliseringensom föreslåssom en del i att
effektiviseratillsynen menarkommunenbör lyftas som ett egetstörreprojekt för
att kunnasamladata,informationoch utbytevia diskussionsforumgällande
tekniklösningarsamtbedömningaroch beslut.
I vilken omfattningoch på vilket sättdet finns skäl och rimlighet att ställakrav på
mer kretsloppsanpassade
tekniskalösningarbehöverförtydligasi en vägledning
till tillsynsmyndigheten.
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Kommunenvälkomnarförslagetatt införa krav på avloppsdeklarationför små
avloppsanläggningar
då det skulle skapaen mer överskådligårlig tillsyn. Dock
efterlyserkommunenvissaförtydligandenav förslaget.Det behöverklargörashur
fastighetsägarna
med ett sjuårigtintervall skakommaihåg att lämnain
deklarationen.Vidare ställer sig kommunenfrågandetill vad utredningenssyfte är
meden miljösanktionsavgiftkopplattill avloppsdeklarationen.
Kommunenanser
att avgiftenriskeraratt skapafrustrationoch merkostnaderför fastighetsägaren.
Det är viktigt att en miljösanktionsavgiftinte skaparekonomiskahinder för
fastighetsägare
att åtgärdaen avloppsanläggning.
Förslagetatt skapaett systemför insamlingav uppgifterom småavlopp,det vill
sägaen kartläggningav alla avloppsanläggningar
som finns idag och en tid
tillbaka, innebärenligt kommunenett mycket omfattandeoch tidskrävandearbete.
Särskiltkartläggningav äldreanläggningarkräveromfattandearkivarbetesamt
annaninformationsinhämtning.
Kommunenanseratt förslagetom att ge stöd och medeltill kommunernaför
avloppsrådgivningär positivt. Det skulle ge kommunenmöjlighet att effektivisera
arbetetdå en stor del av tillsynsarbetetgår åt till allmänrådgivningutan
specifikationermed frustreradekunder.Med ett tätt samarbetemed
avloppsrådgivarekan kommunensmiljötillsynsavdelningförmedlavilka
avloppslösningarsom lämparsig och kundenkan få de konkretasvar de
efterfrågarvia rådgivaren.Att centraliserarådgivningenkan dock innebäravissa
svårigheter eftersomkommunernahar olika förutsättningaroch förhållningssätt
till olika avloppslösningar,till exempelgråvattenfilteroch minireningsverk.
Kommunenanseratt det är viktigt att kontaktenmellan rådgivareoch
myndighetsperson
är tät såatt kommunensförhållningsättoch svar angående
tekniklösningari de enskildafallen kan ges.Att centraliserarådgivningenskulle
enligt kommunenkunnainnebäraatt kundeninte får de konkretasvar som hen
efterfrågar.
Kommunenvill understrykaatt fler kretsloppss
ystemför att ta handom näring
från småavloppkräver samverkanmellan flera olika aktörer.Kommunen
instämmeri vikten av att utöka vägledningentill kommunerna,i synnerhetnär det
gäller planeringav kretsloppssystem
för småavlopp.
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Besluti dettaärendehar fattatsav kommunstyrelsenden 24 oktober2018
(protokollsutdragbifogas).
HUDDINGE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Daniel Dronjak
K ommunstyrelsens
ordförande

