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Sammanfattning
Länsstyrelsen i Dalarnas län tillstyrker i huvudsak de förslag på åtgärder och förändringar
som utredningen föreslår. Det finns några områden som Länsstyrelsen avstyrker eller
anser att lagstiftningen behöver tydliggöras, dessa redovisas nedan:
4.5.2 Vad planen ska innehålla
Länsstyrelsen anser att förutom att ta fram en plan, så ska lagstiftningen även definiera
tidsomfattning och innehåll för den plan kommunen ska ta fram för ordnandet av
vattentjänster.
Länsstyrelsens erfarenhet är att trots att många kommuner följer ”Vägledning för
kommunal VA-planering från Havs- och Vattenmyndigheten (rapport 2014:1)” och har
antagna VA-planer så varierar innehållet i dem markant. Vissa planer är 4 åriga och andra
är upp till 12 åriga. I vägledning såväl som i utredningen om Hållbara Vattentjänster anges
12 år som ett rimligt tidsperspektiv för en kommunal plan. Länsstyrelsen anser att
lagstiftningen ska fastställa en tidsomfattning om minst 12 år.
Länsstyrelsen i Dalarnas län anser att lagstiftningen även definierar alla delar som planen
ska innehålla. Länsstyrelsens erfarenhet av kommunernas planer varierar i omfattning, i
vissa planer är områden utpekade medan i andra står det endast vilka områden som kan
vara aktuella att utreda. Länsstyrelsen anser att planen ska innehålla alla vattentjänster
utifrån lokala förutsättningar. På sidan 176 i utredningen beskrivs att planen ska innehålla
befintliga och framtida tillkommande allmänna va-anläggningar. I utredningens förslag på
ändring av lagstiftning anges att planen ska innehålla en redogörelse för hur en ökad
belastning på de allmänna anläggningarna ska hanteras vid skyfall. Det är av största vikt
att planen innehåller alla delar som vägledningen anger för att skapa bra underlag för
politiska & ekonomiska beslut, hålla allmänheten informerad samt utgöra viktigt underlag
då länsstyrelsen utövar tillsyn enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster.
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4.2 Nationell plattform för samverkan och hållbara vattentjänster
Havs och Vattenmyndigheten är enligt förslaget tillsynsvägledande myndighet till
Länsstyrelsen medan Naturvårdsverket föreslås koordinera den plattform som ska skapas
för alla statliga myndigheter. Länsstyrelsen avstyrker förslaget med att två myndigheter ska
vara tillsynsvägledande. Vi anser att EN myndighet ska står för all tillsynsvägledning då
arbetet på så sätt kan bedrivas effektivare och att befintliga kontaktvägar kan användas.
Länsstyrelsen anser att Havs och vattenmyndigheten i sin roll som tillsynsvägledande
myndighet även bör samverka med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (SMHI) som var och en besitter expertkompetens som bör ligga till
grund för tillsynsvägledningen.
I förslaget på förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster anges: 3 § Havs- och
vattenmyndigheten får ge tillsynsvägledning till länsstyrelser i frågor om 6 § lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster i samverkan med Naturvårdsverket, Boverket och Livsmedelsverket.
Länsstyrelsen anser att ordet ”får” bör bytas mot ”ska”. Föreslagen lydelse: Havs- och
vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning.
4.4 Behovsbedömning i 6§ vattentjänstlagen
Det är bra att behovsbedömning förs in i lagtexten, dock behöver en vägledning för detta
arbete tas fram. Länsstyrelsens erfarenhet är att många kommuner behöver stöd i vilka
kriterier eller parametrar som ska ligga till grund för behovsbedömningen. Avvägningar
mellan miljö, hälsa och ekonomi behöver göras av varje kommun utifrån rådande
förutsättningar. Vid en behovsbedömning är det viktigt att kommunen beskriver varför
och hur man har gjort de valda avvägningarna som sedan leder fram till den bedömning
man gör.
4.9 Införande av avloppsdeklaration
Länsstyrelsen avstyrker förslaget med avloppsdeklaration. Vi anser att det är mer effektivt
att öka tillsynstakten istället för att införa ett förfarande med avloppsdeklarationer som
innebär ökad administration för kommunerna. Precis som utredningen redovisar åtgärdar
många fastighetsägare brister i samband med tillsynsbesök. Om avloppsdeklaration ändå
införs anser Länsstyrelsen att vart 10:e år är för lång tidsperiod. Det bör även finnas en
sanktionsavgift om fastighetsägare väljer att inte skicka in deklarationen.

De som deltagit i yttrandet
Yttrandet är framtaget av miljöenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län i samråd med enheten för
samhällsskydd. I yttrandet har Anita Lundmark, Anna Carlsson, Johanna Ledin, Anna Myrtin
deltagit. I yttrandet ingår även synpunkter som Länsstyrelsen i Gävleborgs län lämnat.
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