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Remissvar på Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster (SOU
2018:34).
Med anledningav remittering av betänkande”Vägar till hållbara vattentjänster”, SOU 2018:34,
dnr M2018/01630/Nm, lämnar MittSverige Vatten & Avfall AB (M SVA)följande synpunkter.

Genom föreslagenändring i vattentjänstlagens ställer sig M SVAsig positiva till följande delar:
• Tillägget om behovsbedömning
i 6 § anser M SVAförbättrar möjligheten till att det skapasVAlösningar som är bättre anpassadetill specifikaförutsättningar i bebyggelseområdenmed
behov av bättre VA-lösningar.
• Tillägget om planför allmännavattentjänsteri 6a § anser M SVAger nödvändigt underlag för hur
en långsiktig planering av VA-försörjningen inom kommunenska lösas.
M SVAanser dock att förslaget att planen ska innehållaen bedömningav skyfallsfrågor inte hör
hemmai denna plan, se resonemangnedan.
• Tillägget om samrådochutställningav ovan nämndaplan i 6b §, 6 c § och 6 d § anser M SVA
kommer att ge förutsättningar för nödvändigdialog med berörda vilket vi erfarenhetsmässigt
ser ett behov av.
M SVAanser att ovanståendetillä gg i vattentjänstlagen tillsammansmed de delar i utredningen
som berör enskildaavloppsanläggningar(avloppsdeklaration,effektivare tillsyn,
avloppsrådgivningetc.) blir en del i en styrmedelskedjasom sammantagetbör förbättra
möjligheterna att uppnå de svenskamiljömålenliksom målen om god ekologiskstatus enligt
Vattendirektivet.

När det gäller förslaget till tillägget i 6a § vattentjänstlagen ställer sig M SVAfrågande till såväl
formuleringen ”Planenska innehållaen redogörelse för kommunensbedömningav hur en ökad
belastningpå de allmännava-anläggningarna
skahanterasvid skyfall.” som vad detta skulle innebära.
M SVAställer sig helt bakom det särskildayttrande som lämnats av Gilbert Norde nswan (sid.343 347). Det är som vi ser det t.ex.omöjligt att ge VA-huvudmannenutökat ansvarvad gäller
utförande av lösningar när denne inte har någon som helst rådighet över den mark som krävs för
detta. Även finansieringenär ett stort frågetecken.
M SVA anser att frågorna om rådighet och möjligheten att prioritera vattenfrågorna framför andra
intressen måste lösasinnan man kan peka ut ett ansvar på det sätt som vi tolkar att utredningen
vill se.

M SVA,som är ett VA-bolag verksamt inom tre kommuner och två län, vill slutligen kommentera
utredningens förslag rörande vägledning och tillsynsvägledning.Vi är väl medvetna om att olika
kommuner tolkar och tillämpar miljöbalkensregler olika. Om HaV gesmöjlighet att meddela
föreskrifter om försiktighetsmått vid utsläpp av avloppsvattenfrån små avloppsanläggningar
skulle behovsbedömningenenligt vattentjänstlagen 6 § kunna bli mer likartat i olika kommuner.
Motsvarande gäller en central tillsynsvägledningom 6 § vattentjänstlagen vilket förhoppningsvis
skulle leda till en mer likartad tillsyn i angränsandelän.
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