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Yttrande över betänkande ”Vägar till hållbara vattentjänster” (SOU
2018:34)
Ert diarienummer M2018/01630/Nm
Yttrande
Länsstyrelsen i Norrbottens län tillstyrker i huvudsak de förslag som presenteras i
utredningen. Många av utredningens förslag kommer troligtvis bidra till att nå
vattenförvaltningens mål så att miljökvalitetsnormerna kan följas i våra
vattenförekomster.
I utredningen föreslås ett etappmål för att öka antalet kommuner som har ett system för
fler kretsloppsanpassade små avlopp. Förslag till kretsloppslösning såsom att återföra
avloppsfraktioner till jordbruksmark är en intressant lösning. Länsstyrelsen bedömer
dock att ett kommunalt system för kretslopp som innebär att avloppsfraktioner återförs
till jordbruk inte kommer att vara möjligt att införa i länet. Det kan däremot vara värt att
utreda om det är resurseffektivt att återföra avloppsfraktioner som gödselmedel till
skogsbruk och om så är fallet inkludera detta i etappmålet. Länsstyrelsen hade önskat att
utredningen även beaktat problematiken kring läkemedelsrester.
Förslaget att skapa en plattform för att stödja och styra kommunerna till mer hållbara
vattentjänster är mycket bra. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt önskar
ingå i denna plattform eftersom myndigheten är en viktig länk i skapandet av hållbara
vattentjänster.
Det är positivt att utredningen behandlar frågan om hantering av skyfall i bebyggda
områden, samt att man föreslår författningsändring vad gäller plan för vattentjänster och
att det till denna ska upprättas redogörelse gällande va-anläggningar och
skyfallshantering. Länsstyrelsen ser dock en risk med den allmänt hållna formuleringen
vad gäller bedömning för redogörelsen. För att författningsändringen ska få den effekt
utredningen önskar, föreslår Länsstyrelsen att redogörelsen även ska innehålla en
beskrivning av hur belastningen kan öka på de allmänna va-anläggningarna till följd av
skyfall. Härigenom blir det en tydlighet gällande relationen mellan risk och
riskhantering. Se förslag till författningstext nedan.
Nuvarande förslag till lydelse
6a§
För varje kommun ska finnas en av kommunfullmäktige fastställd plan för hur
kommunen långsiktigt ska uppfylla sina skyldigheter att ordna vattentjänster enligt 6 §.
Planen ska innehålla en redogörelse för kommunens bedömning av hur en ökad
belastning på de allmänna va-anläggningarna ska hanteras vid skyfall.
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Länsstyrelsens förslag till lydelse
6a§
För varje kommun ska finnas en av kommunfullmäktige fastställd plan för hur
kommunen långsiktigt ska uppfylla sina skyldigheter att ordna vattentjänster enligt 6 §.
Planen ska innehålla en redogörelse av hur belastningen på de allmänna vaanläggningarna kan öka till följd av skyfall, samt kommunens bedömning av hur en
ökad belastning på de allmänna va-anläggningarna ska hanteras vid skyfall.
Redogörelsen ska omfatta befintlig och planerad bebyggelse.
Länsstyrelsen har uppmärksammat några brister av mindre betydelse. På sidan 125
anges att ”Svensk Försäkring gör varje år en kommunranking som tittar på hur
kommunerna arbetar strategiskt med klimatanpassningsåtgärder.
Detta stämmer inte. Man har bara genomfört rankingen under åren 2015 – 2017.
På s. 126 anges att samtliga länsstyrelser tagit fram handlingsplaner för
klimatanpassning. Av den följande texten får man intrycket att länsstyrelserna samfällt
föreslår en viss typ av kommunal organisation för klimatanpassning. Detta är inte fallet.
Länsstyrelserna har tagit fram regionala handlingsplaner för klimatanpassning och
respektive handlingsplan är följaktligen anpassad till de regionala förhållandena och
förutsättningar i kommunerna. Någon enhetlighet vad gäller innehåll föreligger inte.
De som har medverkat i länsstyrelsens yttrande
I detta ärende har landshövdingen Björn O. Nilsson beslutat efter föredragning av
miljöhandläggare Elin Sandqvist. I yttrandet har även miljödirektör Anna-Carin
Ohlsson, Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt och enheten för
samhällsskydd medverkat.

