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Handläggare
Akten

§ 144

Svar på remiss angående betänkande SOU 2018:34—
Godkänna Vägar till hållbara vattentjänster.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet
samhällsbyggnadsnämnden
Carl- Göran Svensson
inte i beslutet.

beslutar

miljö- och

(M), Malin Klintin (M) och Thomas

1. att avge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
2. att översända remissvaret till Regeringskansliets
energidepartementet
innan den 31 oktober 2018
Carl- Göran Svensson

Nilsson

yttrande

(M) deltar

som sitt eget

miljö- och

(M) begär att få lämna ett särskilt yttrande.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
lämna ett särskilt yttrande.
Protokollsbilaga
1.

beviljar Carl- Göran Svensson

(M) att

Ärendet
En remiss av betänkande
"SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster"
överlämnats
från Regeringskansliets
miljö- och energidepartementet
till
Karlskrona kommuns miljö- och samhäIlsbyggnadsförvaltning.
Miljö- och samhäIlsbyggnadsförvaltningen

till kommunens drift- och serviceförvaltnings

har för kännedom

lämnat

Remissvaret
ska kommit till Regeringskansliets
miljö- och
energidepanementet
senast den 31 oktober 2018.
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§ 144 forts.

Svar på remiss angående
Godkänna

Vägar

betänkande

till hållbara

SOU 2018:34—

vattentjänster.

Utredningen föreslår:
' "Att Havs— och vattenmyndigheten
ska utses till tillsynsvägledande
myndighet för länsstyrelsernas
tillsyn över hur kommunerna
uppfyller
skyldighet enligt 6 § vattentjänstlagen.
Arbetet ska göras i samarbete
Boverket, Livsmedelsverket
och Naturvårdsverket.

sin
med

Detta för att ge länsstyrelserna
ett ökat stöd, underlätta kunskapsutbyte
mellan dem och se till att tillsynen blir mer Iika över landet.
' Att ett nytt stycke införs i 6 § vattentjänstlagen
som ska göra att
kommunerna
lägger ett större fokus på att bedöma behovet av vattentjänster.
Kommunen
ska utreda om det finns en möjlighet att på ett annat sätt än med
en allmän va-anläggning
uppnå ett motsvarande
skydd för människors hälsa
och miljön.
' Att ett krav införs i vattentjänstlagen
på att kommunerna
ska se till att det
finns en långsiktig plan för hur försörjning av vattentjänster
inom kommunen
ska ske och att denna plan ska beslutas av kommunfullmäktige.
Den

långsiktiga planen ska lämnas på samråd och granskning för att öka det
demokratiska

inflytandet

över hur kommunen

planerar

för att ansluta

fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
' Att de statliga myndigheter
som arbetar med vattentjänsterna
behöver
samverka mer för att stödja kommunerna
och styra mot hållbara
vattentjänster.
Utredningen föreslår därför att en plattform för detta bör bildas
med Naturvårdsverket
som koordinator.

' Regeringen beslutar om ett etappmål i miljömålssystemet
åtgärdstakt

av små avlopp

som inte klarar kraven

' Ett krav införs på avloppsdeklaration

om ökad

i miijölagstiftningen.

för små avloppsanläggningar.

Ett

ackrediterat
kontrollorgan
utför en enkel kontroll och upprättar en
avloppsdekiaration
som fastighetsägaren
skickar in till kommunen.
Avloppsdeklarationen
är inte tillsyn utan den ska ge fastighetsägaren
information om sitt avlopp och incitament att åtgärda det för att undvika
kommunala tiilsynsavgifter.
De ger kommunen information om vilka små
avloppsanläggningar
i kommunen som behöver åtgärdas och kan på så sätt
effektivisera
tillsynen. Fastighetsägare
som inte skickar in någon deklaration
ska enligt förslaget riskera miljösanktionsavgift.
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§ 144 forts.

Svar på remiss angående betänkande SOU 2018:34—
Godkänna Vägar till hållbara vattentjänster.
' Förbättrad avloppsrådgivning
och även centraliserad
avloppsrådgivning
också effektivisera
kommunernas
arbete. Havs— och vattenmyndigheten
föreslås få i uppdrag att tillsammans
med Konsumentverket
utveckla en

kan

nationell rådgivning och stödja kommunerna för ökad rådgivning.

1%")
X-

\W/J

' Reglerna som kommunens tillsyn av små avlopp utgår från måste bli
tydligare. Detta kan enligt Havs- och vattenmyndigheten
handläggningstiderna.
Utredningen

förslår

kraftigt minska

därför att Havs— och vattenmyndigheten

får föreskriftsrätt

när det gäller små avlopp och att det tydliggörs att Havs- och
vattenmyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning för små
avloppsanlåggningar
belastade med hushållsspillvatten
dimensionerade
för högst 200 personekvivalenter.

och som år

' Kommunerna
ska få stöd med kompetensutveckling
och erfarenhetsutbyte
av Havs- och vattenmyndigheten
vad det gäller hur tillsyn, taxor och prövning
kan utformas för att ge ökad åtgårdstakt.
Utredningen
föreslår också att Havsoch vattenmyndigheten
får i uppdrag att genomföra en satsning inriktad på
hur nya e-tjänster och IT-lösningar kan effektivisera
tillsynen samt ta fram ett
underlag om små avloppsanläggningars
tekniska prestanda som både

kommuner och fastighetsägare
' Fler kretsloppsanpassade

kan få tillgång till.

små avlopp minskar påverkan på miljön.

Kommunerna
behöver ha system för att ta hand om näring från små avlopp
som kan sättas i kretslopp. Ett etappmål om att öka antalet kommuner som
har sådana system bör införas samt ett bidrag till kommuner för utveckling av
kretsloppssystem.
' Havs- och vattenmyndigheten
ska hjälpa kommunerna
att få kunskap om
kretsloppsanpassning
av små avlopp och Naturvårdsverket
ska bland annat
hjälpa dem med hur avfallstaxan
kan användas för att styra mot fler
kretsloppsanpassade
anläggningar."
' Utredningen föreslår att varje kommun ska ha en plan för hantering av
skyfall. Boverket kan ge stöd för det underlag kommunerna
behöver i
bedömningar.
Utredningen
belyser frågan om hur man kan finansiera mer
öppna dagvattenlösningar
och hur man kan ha en bättre skyfallskartering.
Utredningen finner inga hinder med dagens lagstiftning för mer öppna
dagvattenlösningar
och att finansiering av sådana lösningar för skyfall ryms i
dagens va-taxa.
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§ 144 forts.

Svar på remiss angående betänkande SOU 2018:34—
Godkänna Vägar till hållbara vattentjänster.
Miljö- och samhä/Isbyggnadsförva/tningens
synpunkter
Det är sannolikt att förändring av 6 § vattentjänstlagen
(§ 6 LAV) bidrar till
större antal gemensamma
avloppsanläggningar
som inte är allmänna vaanläggningar.
Förvaltningens
erfarenhet är att föreningar och samfälligheter
som bedriver sådan typ av avloppsanläggningar
tenderar att upplösas eller
bedrivas oaktsamt. Det kan bland annat skapas osäkerheter
om, avsaknad av
och oenighet om vem som är ansvarig för egenkontroll
eller kontaktperson
gentemot tillsynsmyndigheten.
Med otydlighet kring vem som är ansvarig för
egenkontroll
blir den ofta bristande och renande effekter blir osäkra.
Det finns många olika sorters avloppsanläggningar
och flera av dem är svåra
för tillsynsmyndigheten
att bedriva tillsyn på, vilket ytterligare medverkar till
osäkerheter
om dess funktion. Brister i funktion och rening kan medföra risk
för människors hälsa och miljön. Fastighetsägare
kan gentemot varandra
hamna i besvärliga ansvarssituationer
och kommunen kan behöva bedriva
mer tillsyn och eventuellt utföra förelägganden
om förbud.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
har inga synpunkter på övriga
förslag.
Drift- och serviceförvaltnings
VA-avdelning
har meddelat att man inte har

några synpunkter.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Vägar till hållbara

SOU 2018:34

betänkande

angående

Remissvar
vattentjänster

föreslås

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

besluta

att

avge miljö- och samhälIsbyggnadsförvaltningens

att

översända

yttrande som sitt eget.
miljö- och energidepartementet

till Regeringskansliets

remissvaret

2018.

innan den 31 oktober

av ärendet

Bakgrundlbeskrivning

"SOU 2018:34

En remiss av betänkande

från Regeringskansliets

har överlämnats

vattentjänster"

Vägar till hållbara

till Karlskrona kommuns miljö- och

miljö- och energidepartementet

samhällsbyggnadsförvaltning.
har för kännedom

IVIiljö- och samhälIsbyggnadsförvaltningen

kommunens
synpunkter.

drift- och serviceförvaltnings

Remissvaret

ska kommit

VA-avdelning

till Regeringskansliets

lämnat remissen

till

som meddelar att den inte har några

miljö- och energidepartementet

senast den

31 oktober 2018.
Utrednin

.

en föreslår:

länsstyrelsernas
vattentjänstlagen.

tillsyn över hur kommunerna
Arbetet

och Naturvårdsverket.
kunskapsutbyte

.

ska utses till tillsynsvägledande

"Att Havs- och vattenmyndigheten

med Boverket,

Detta för att ge länsstyrelserna

mellan dem och se till att tillsynen

ett större fokus på att bedöma
det finns en möjlighet

motsvarande

uppfyller sin skyldighet enligt 6 §

ska göras i samarbete

Att ett nytt stycke införs i 6 § vattentjänstlagen
behovet

Livsmedelsverket

ett ökat stöd, underlätta

blir mer lika över landet.

som ska göra att kommunerna

av vattentjänster.

Kommunen

att på ett annat sätt än med en allmän

skydd för människors

för

myndighet

hälsa och miljön.

lägger

ska utreda om

va-anläggning

uppnå ett

gift?
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Att ett krav införs i vattentjänstlagen på att kommunerna ska se till att det finns en
långsiktig plan för hur försörjning av vattentjänster inom kommunen ska ske och att
denna

Den långsiktiga

av kommunfullmäktige.

plan ska beslutas

på samråd och granskning för att öka det demokratiska
för att ansluta fastigheter

planerar

kommunen

inflytandet över hur

till kommunalt

vatten och avlopp.

med vattentjänsterna

som arbetar

myndigheter

Att de statliga

därför att en plattform för detta bör bildas med Naturvårdsverket
i miljömålssystemet

om ett etappmål

beslutar

Regeringen

mer

samverka

behöver

och styra mot hållbara vattentjänster.

för att stödja kommunerna

planen ska lämnas

Utredningen föreslår
som koordinator.
av

om ökad åtgärdstakt

små avlopp som inte klarar kraven i miljölagstiftningen.

in till kommunen.

skickar

den ska ge fastighetsägaren

avloppsrådgivning

Förbättrad
effektivisera

De ger kommunen

om vilka

information

som inte skickar

in någon deklaration

ska

riskera miljösanktionsavgift.

enligt förslaget

uppdrag

Fastighetsägare

tillsynen.

är inte tillsyn utan

i kommunen som behöver åtgärdas och kan på så sätt

små avloppsaniäggningar
effektivisera

Avloppsdeklarationen

information om sitt avlopp och incitament att åtgärda det
tillsynsavgifter.

kommunala

för att undvika

som

en avloppsdeklaration

och upprättar

utför en enkel kontroll

kontrollorgan
fastighetsägaren

Ett ackrediterat

för små avloppsaniäggningar.

Ett krav införs på avloppsdeklaration

arbete.

kommunernas

att tillsammans

stödja kommunerna

och även centraliserad

Havs- och vattenmyndigheten

med Konsumentverket

kan också

avloppsrådgivning

utveckla

föreslås

en nationell

få i

rådgivning

och

för ökad rådgivning.

Reglerna som kommunens tillsyn av små avlopp utgår från måste bli tydligare. Detta
kraftigt minska handläggningstiderna.
kan enligt Havs—och vattenmyndigheten
Utredningen förslår därför att Havs- och vattenmyndigheten får föreskriftsrätt när det
att Havs- och vattenmyndigheten

gäller små avlopp

och att det tydliggörs

tillsynsvägiedning

för små avloppsaniäggningar

och som är dimensionerade

ansvarar

för

belastade med hushållsspillvatten

för högst 200 personekvivalenter.

och erfarenhetsutbyte av Havs—
ska få stöd med kompetensutveckling
vad det gäller hur tillsyn, taxor och prövning kan utformas för
och vattenmyndigheten
att ge ökad åtgärdstakt. Utredningen föreslår också att Havs- och vattenmyndigheten
Kommunerna

får i uppdrag

att genomföra

kan effektivisera

tillsynen

en satsning

inriktad

på hur nya e-tjänster

samt ta fram ett underlag

tekniska prestanda som både kommuner och fastighetsägare
Fler kretsloppsanpassade
behöver

ha system

små avlopp

minskar

och IT-Iösningar

om små avloppsaniäggningars

påverkan

kan få tillgång till.

på miljön. Kommunerna

för att ta hand om näring från små avlopp som kan sättas i
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kretslopp. Ett etappmål om att öka antalet kommuner som har sådana system bör

.

ska hjälpa kommunerna

Havs- och vattenmyndigheten
kretsloppsanpassning

av kretsloppssystem.

för utveckling

införas samt ett bidrag till kommuner

ska bland annat hjälpa

av små avlopp och Naturvårdsverket

dem med hur avfallstaxan

kan användas

om

att få kunskap

för att styra mot fler kretsloppsanpassade

anläggningar."

.

Utredningen föreslår att varje kommun ska ha en plan för hantering av skyfall.
Boverket kan ge stöd för det underlag kommunerna behöver i bedömningar.
Utredningen belyser frågan om hur man kan finansiera mer öppna
dagvattenlösningar och hur man kan ha en bättre skyfallskartering. Utredningen
finner inga hinder med dagens
finansiering

Miljö-

av sådana

för skyfall ryms i dagens

att förändring

(§ 6 LAV) bidrar till större antal

av 6 § vattentjänstlagen

som inte är allmänna va-anläggningar.
gemensamma avloppsanläggningar
erfarenhet är att föreningar och samfälligheter som bedriver sådan typ av
avloppsanläggningar
skapas

osäkerheter

eller kontaktperson

tenderar

eller bedrivas

att upplösas

om, avsaknad
gentemot

och att

va-taxa.

synpunkter

och samhälIsbyggnadsförvaltningens

Det är sannolikt

för mer öppna dagvattenlösningar

lagstiftning

lösningar

av och oenighet

tillsynsmyndigheten.

oaktsamt.

Det kan bland annat

om vem som är ansvarig
Med otydlighet

Förvaltningens

för egenkontroll

kring vem som är ansvarig

blir den ofta bristande och renande effekter blir osäkra. Det finns många
att
och flera av dem är svåra för tillsynsmyndigheten
olika sorters avloppsanläggningar

för egenkontroll
bedriva

tillsyn på, vilket ytterligare

funktion

och rening kan medföra

medverkar

till osäkerheter

risk för människors

hälsa och miljön.

gentemot varandra hamna i besvärliga ansvarssituationer
bedriva

mer tillsyn och eventuellt

utföra förelägganden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Drift- och serviceförvaltnings

VA-avdelning

Miljöinspektör,

Miljöavdelningen

Brister i

Fastighetsägare

kan

och kommunen kan behöva

om förbud.

har inga synpunkter på övriga förslag.
har meddelat

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Måns Kyhlbäck

om dess funktion.

att man inte har några synpunkter.

