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Käppalaförbundethar fått betänkandeSOU 2018:34” Vägar till hållbaravattentjänster”på
remissoch har följandesynpunkter:
1. Käppalaförbundetanseratt näringsämneni såstor utsträckningsom möjligt bör
återföras,ävenfrån småavlopp,till kretsloppet.Utredningenbelyserpå ett bra sätt
problematikenmed småavloppoch tillsyn av dessai nuläget. Att det rör sig om
180 000 avloppi Sverigesom inte har fungerandeenskildaavlopp är oroande.
Tydliga incitamentbehövs.Utveckling av avfallstaxansom beskrivspå sidan200
kan varaen framkomlig väg.
2. Käppalaförbundetanseratt förslagetatt införa en avloppsdeklarationmed externa
konsulterkan varaett bra sättatt gå till väga.Detta kan hjälpakommunernaatt få en
bättrebild av situationeninför derasprioritering av tillsynsinsatserav småavlopp.
3. På sidan246 nämnerman uppströmsarbete
och hushållensförändradebeteendeför
att förbättraavfallsfraktionernai enskildaavlopp.I det sammanhanget
anser
Käppalaförbundetatt man ävenbör nämnaREVAQ-certifieringen.Dvs certifieringen
som flera reningsverkhar i sitt arbetemeduppströmsfrågoroch spridningav
avloppsslamsfraktion
på åkermark.
4. Dagvattenproblematikennämns på sidan254 samtbehovetav skyfallskartering.Det
beskrivsatt PBL inte kan användasför att reglerahur regnskahanteras.Däremotska
PBL användasvid exploateringför anläggandeav allmäntVA inklusive dagvatten,
för att detaljplanen skakunnagenomföras.Käppalaförbundetanseratt det är av
ytterstavikt att skyfallskarteringargenomförsav kommunernasamtatt
dagvattenlösningar
tasfram såatt inte skyfall belastarreningsverken.
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5. Käppalaförbundet instämmer i den problematik som Nordenswan tar upp på sidan
343 om VA-huvudmannens brist på rådighet och ansvar för de små avloppen.
Käppalaförbundet anser att det är bra så som utredningens föreslår på sidan 180 att
frågan om särtaxa utreds i ett särskilt sammanhang. Finansieringen av §6-områden,
likaså dagvattenhanteringen är avgörande för den fortsatta utvecklingen av allmänt
VA och taxenivåer i Sverige och framför allt i glesbygden.
6. I övrigt är betänkandet en väl utförd sammanfattning med konsekvensbeskrivningen i
kap 5 och särskilt yttrande av Svenskt Vatten.

Med vänlig hälsning
Käppalaförbundet

Amanda Folkö
Uppströmschef

Sara Villner
Miljöingenjör
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