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Sammanfattning
SKL tillstyrker att ett nytt andrastyckeinförs i 6 § vattentjänstlagen
medden
lydelse utredningenföreslagit. Enligt förbundetär det av störstavikt att den
föreslagnalagändringengenomförssåsnartsom möjligt.
SKL delar utredningensuppfattningatt alternativalösningarbör kunnakomma
ifråga bådei de fall befintliga, enskildalösningargår att förbättrai ett områdeoch
i de fall det i ett områdekrävs en nya gemensamlösning,om en sådanbedöms
varatekniskt,miljömässigtoch organisatorisktmöjlig, men anseratt det bör
lämnastill kommunernaatt avgöravilket underlagsom krävs för deras
ställningstaganden.
SKL motsättersig inte att ett krav på obligatoriskva-plan införs i
vattentjänstlagen
, men har vissasynpunkterpå den närmareutformningen.
SKL delar utredningensuppfattningatt åtgärdstaktennär det gäller småavlopp
behöveröka. SKL ställer sig bakomflera av utredningensförslagavseende
kompetensutveckling
och effektivaretillsynsarbete.
SKL avstyrkerutredningensförslagom avloppsdeklarationer.
SKL avstyrkeratt nationellamyndigheterskagesi uppdragatt utarbeta
vägledningareller stöd när det gäller kommunalataxor för prövningoch tillsyn
enligt miljöbalken eller avfallstaxor.
SKL anseratt det inte finns skäl att i lag införa reglerom en obligatorisk
skyfallsplanering.SKL avstyrkerdärför utredningensförslagatt det i
vattentjänstlagen
skainföras bestämmelser
om obligatoriskskyfallsplaneringför
kommunerna.
SKL anseratt det finns skäl att tillsätta en brett upplagdutredningom
dagvattenfrågor,somtar sikte på såvälflöden och kvalitetenpå dagvattnetsom på
organisatoriskafrågor och ansvarsfrågor
Nationell plattform för samverkan om hållbara vattentjänster
SKL delar utredningensuppfattningatt statensstyrning inom va-områdetär alltför
fragmentiserad,bl.a. genomatt ansvaretär spritt på flera myndigheter,och att det här
finns behovav ökad samordning.
SKL ser därför positivt på förslagetatt statenskata initiativ för ökadsamverkannär
det gäller vattentjänsterna.Även om uppdragenför myndigheternaoch de rättsliga
ramarnaför derasarbeteser olika ut, finns det beröringspunktersom är värdaatt ta
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fastapå. Det bör ävengå att byggavidare på de erfarenhetersom kan vinnasfrån det
relativt nyinrättade nationelladricksvattenrådet.
SKL instämmerhelt i utredningensbedömningatt vägledningenkring dagvattenfrågor
behöverstärkas.Enligt förbundetär det angelägetatt berördastatligamyndigheterfår
tydliga uppdraginom dettaområde.
Kommunens ansvar att ordna allmänna vattentjänster
Tillsynsvägledande myndi ghet

SKL ställer sig tveksamttill om en centraltillsynsvägledande
myndighetbehövsnär
det gäller tillämpningenav 6 § vattentjänstlagen.
Tillsynsvägledningenskulle vara
begränsadtill en endaparagraf i vattentjänstlagen.
Länsstyrelsernas
tillsyn enligt
bestämmelsen
varierari och för sig någotöver landet,mendet berorenligt förbundets
uppfattninghuvudsakligenpå vilka resurserlänsstyrelsenläggerpå tillsynen. Det har
numerautvecklatsen hel del rättspraxis,länsstyrelserna
har gemensamtutarbetaten
vägledning,och länsstyrelserna
samverkarocksåoch diskuterartillämpningsfrågor.
Förbundetavstyrkerdärför utredningensförslagi dennadel.
Om regeringenändåanseratt en centraltillsynsmyndighetskautses,har SKL inget att
erinramot att Havs- och vattenmyndigheten
utsesför dennauppgift.
Behovsbedömningen

enligt 6 § vattentjänstlagen

SKL anseratt det är angelägetatt 6 § vattentjänstlagen
får en meraflexibel
formuleringän i dag. Förbundetsuppfattningär att nuvarandelydelse,med den
tillämpning den fått i rättspraxis,är alltför ”stelbent”. Dettaskaparosäkerhetfrån
planeringssynpunkt,
dvs det är svårtför kommunernaatt vetanär alternativalösningar
överhuvudtagetkan komma ifråga, det riskeraratt hämmabygglovgivningi områden
utankommunaltvattenoch avloppoch det motverkarframväxtenav alternativa,
kretsloppsanpassade
lösningar.
SKL anslutersig till att bestämmelsen
i 6 § vattentjänstlagen
ävenfortsättningsvisska
varaformuleradså att det klart framgåratt huvudregelnär att det är ett ansvarför
kommunenatt ordnaen allmän va-anläggningom det behövsi ett störresammanhang.
Men förbundetdelar ocksåutredningensuppfattningatt lagstiftningeninte bör vara
utformadsåatt denmotverkartillkomsten av alternativalösningarsom också
uppfyller eller kan uppfylla kravenfrån miljö - och hälsoskyddssynpunkt.
SKL delar utredningen
s uppfattningatt alternativalösningartill en allmänvaanläggningbör kunnakommaifr ågabådei områdendär det går att förbättra
befintliga, enskildaanläggningaroch i de fall det behövsnya gemensamma
lösningar.
Det förstatypfallet avserområdendär det är möjligt att genomtillsynsåtgärderhöja
funktionenhosde enskildaanläggningarn
a såatt områdetsom helhetuppnår
miljöbalkenskrav eller kravenvad gäller kvalitetenpå dricksvatten.I jämförelsemed
dagensreglering och praxis skulle det öppnaför ett rimligt hänsynstagande
till de
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förutsättningarsom kan finnas lokalt för att behålla och utvecklabefintliga enskilda
lösningar. Det är vidare rimligt, somutredningenanför, att alternativalösningarbör
kunnaövervägasäveni områdendär det krävs nya gemensamma
lösningar,om det
bedömsvaratekniskt,miljömässigtoch organisatorisktmöjligt.
Om en kommunvid sin planeringeller vid ställningstagande
till önskemålom
utbyggnadav denallmännava-anläggningengör bedömningenatt va-frågankan
ordnaspå annatsätt, krävs naturligtvisnågonform av beslutsunderlag.
Utredningen
skriver bl.a. (s. 160 ) att bedömningenav om ett enskilt huvudmannaskap
är lämpligt
måstegörassamlatför hela det aktuellaområdetoch inte för enskildafastigheteroch
att, innanbesluttas,en utredningbör genomförasav kommunenoch med deltagande
av alla berörda.SKL vill vi dock påpekaatt någotsådantkrav inte framgårav den
föreslagnalagtexten.Förbundetanserinte heller att det finns skäl att i detalj angehur
kommunernaskahandläggafrågor som kan vara relateradetill en kommunalvautbyggnadoch vad en utredningnärmareskainnehålla. Vad som skakrävashär måste
bedömasoch anpassas
efter områdetskaraktär,de underlagoch utredningarsomredan
finns tillgängliga, och de aktuellaförutsättningarnai övrigt. Handlardet om
bebyggelsesomuppenbarligen inte ingår i ett sådantstörresammanhang
som avsesi 6
§ vattentjänstlagen,
måstedet rimligen räckamed att konstaterajust detta.
Finnsdet en kommunalva-plan, utgårförbundetfrån att en sådanbör kunnautgöraett
viktigt underlagför bedömningen.Det gäller i synnerhetom det i vattentjänstlagen
kommeratt ställaskrav på en sådanplan.
Med dessakommentarertillstyrker SKL utredningensförslagatt ett nytt andrastycke
skainförasi 6 § vattentjänstlagen
med denlydelseutredningenföreslagit.Enligt
förbundetär det av störstavikt att denföreslagnalagändringengenomförssåsnart
sommöjligt.
Krav på plan för allmänna vattentjänster

Mångakommunerhar redan– frivilligt – beslutatom va-planer.De kan syfta till att ge
en heltäckandeoch långsiktig planeringför helakommunenbådeinom och utanför
befintligt nuvarandeva-verksamhetsområde.
Va-planenkan ge vägledningför att lyfta
förekommandeproblemoch utmaningar,för budgetarbetetoch för att visa var, när och
i vilken ordningsom den allmännava-anläggningenavsesbyggasut. Va-planenkan
ge tydliga signalerom var det kan varamöjligt att planeraför en hållbarVA försörjningi områdendär kommuneninte avseratt byggaut den allmännavaanläggningen
. Va-planeringenkan ocksåskapaförutsättningarför en samsynmellan
kommunensförvaltningaroch för tydlighet i förhållandetill medborgareoch externa
aktörer.
Härtill kommer,som utredningennämner,att vattenmyndighet
ernai sina
åtgärdsprogram
har ställt krav på att kommunernaskaha en vatten- och
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avloppsvattenplanering.
SKL anseratt det f rån konstitutionellsynpunktär att föredra
att krav på kommunalplaneringangesi lag och inte i administrativabeslut.
SKL motsättersig därför inte att det i vattentjänstlagen
införs en bestämme
lse om att
kommunernaskaha en av fullmäktige fastställdva-plan. En förutsättningför dettaär
dock att sådanaplanerkommeratt tillmäts reell betydelsevid ställningstaganden
om
va-frågani olika områdenkan lösaspå annatsättän genomden allmänna
anläggningen.
Om en bestämmelse
om va-plan skainföras i vattentjänstlagen
bör dendock
formulerasom, så att den enligt ordalydelseninte (bara)avserhur kommunen
långsiktigtskauppfylla sinaskyldigheteratt ordnavattentjänsterenligt 6 §
vattentjänstlagen
. Bestämmelserna
i 6 § vattentjänstlagen
handlarinte baraom en
skyldighetatt ordnaallmännavattentjänster,utan också– enligt det av utredningen
föreslagnaandrastycket– om möjlighetenatt på annatsättuppnåmotsvarandeskydd
för människorshälsaoch miljön. Bestämmelsen
i denföreslagna6 a § bör därför
formulerasså att denavserhur vattentjänsterna
ska kunnaordnasantingengenomen
allmänanläggningeller på någotannatsätt.
I sammanhanget
bör beaktasatt det finns andrakommunalaplaninstrument
.
Motsvarandefrågor som i en va-plan skulle kunnabehandlast.ex. i ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen.Enligt förbundetsuppfattning är det angelägetatt samma
frågainte behandlas”dubbelt”, vilket i värstafall skulle kunnaleda till dokumentsom
inte är helt samstämmiga.
Enligt förbundetbör det därför i det fortsatta
lagstiftningsarbetetövervägasom inte ett va-plan beslutadi form av ett tematiskt
tillägg till översiktsplanenbör kunnaansessom va-ävenplan enligt 6 a §
vattentjänstlagen.
När det gäller sådanautbyggnadsplaner
som nämnsi 17 § vattentjänstlagen
, vill SKL
påtalaatt de i förekommandefall beslutasav va-huvudmannen,inte kommunen,och
att de avserutbyggnadeninom redanfastställtverksamhetsområde
. Det ter sig därför
inte självklart att en sådanutbyggnadsplanbör utgöraen del i denkommunalavaplanenenligt den föreslagnabestämmelsen
i 6 a § vattentjänstla
gen.
Om bestämmelser
om en obligatoriskva-plan skainföras, vill SKL betonavikten av
att omfattning,detaljeringsgradoch innehåll i övrigt i planenlämnasåt kommunerna
att självabestämmaom.
SKL har inget att erinra mot föreslagnabestämmelser
om samrådoch utställning.
Förbundetanserdock att de föreslagnaförfarandereglerna,
på motsvarandesättsom
gäller för vissaandradokument,bör innehållaundantagfrån ny utställningför
granskning,om det barahandlarom mindreändringar,t.ex. som bararör ett mindre
bebyggelseområde
.
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Utredningenhar gjort vissauppskattningarav de kostnaderarbetetmed framtagandet
av va-planerantasföra med sig. SKL:s bedömningär att utredningenunderskattat
kostnadernaför sådanaplaner,medtankepå det formaliseradeförfarandesom föreslås
och med utgångspunktatt planernaska gälla för alla berördaområdeni kommunerna.
SKL vill påpekaatt förslagetinnebärett nytt åliggandei lag för kommunerna,där
finansieringsprincipenär tillämplig. Någonavgiftsfinansieringav kostnadernaför vaplanenlär inte varamöjlig. SKL:s uppfattningär att kostnadsfrågan
behöver
analyserasytterligarei det fortsattalagstiftningsarbetetoch förbundetmedverkar
gärnai ett sådant arbete.
Ökad åtgärdstakt när det gäller små avlopp
SKL delar uppfattningenatt det finns mångasmåavloppsanläggningar
som inte
uppfyller dagenskrav och att de på vissahåll har stor negativmiljöeffekt. Förbundet
delarocksåuppfattningenatt nuvarandeåtgärdstaktpå nationellnivå är otillräcklig.
Det är därför angelägetmed ytterligareinsatserför att öka åtgärdstaktenmed de små
avloppen.Samtidigtbör beaktasatt en del kommunerredanhar bedrivit ett framsynt
tillsynsarbetenär det gäller de småavloppen.Enligt förbundetär det angelägetatt
krav och resurseri förstahandinriktas på de områdendär miljöbelastningenoch
riskernaär störstoch där vidtagnaåtgärderkan förväntasgöramestnytta.
Utredningenföreslåren palettav olika uppdrag,fortsattautredningaroch krav. SKL
anseratt det fin ns flera positiva ansatseroch förslagi betänkandet,menförbundet
ställersig samtidigttveksamteller avvisandetill vissadelarav förslagen.
Etappmål i miljömålssystemet

för små avlopp

SKL är tveksamttill förslagetatt regeringenskabeslutaom ett etappmåli
miljömålssystemeti syfte att öka åtgärdstaktenför småavlopp.Att en frågatydligt
adresseras
i miljömålsarbetetkan ha positiva effekter.Fråganär dock, enligt
förbundet,om inte vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram
för vattenär mer relevanta
och styrandeävennär det gäller de småavloppen, bl.a. genomdenrättsverkande har.
Det är därför angelägetatt fråganom det finns anledningatt beslutaom ett särskilt
etappmålför småavloppövervägsnogaoch ställsi relationtill åtgärdsprogrammen
.
Effektivare tillsynsarbete

SKL delar utredningensuppfattningatt tillsynsvägledningennär det gäller småavlopp
behöverutvecklasoch förstärkasoch har inget att erinramot att uppdragentill Havsoch vattenmyndigheten
och länsstyrelserna
förtydligas.
SKL delar utredningensuppfattningatt ökad författningsreglering av kravenpå små
avloppkan medföraatt miljöbalkenskrav tydliggörsoch att kommunernasarbetemed
prövningoch tillsyn effektiviseras.SKL är dock tveksamttill förslagetatt ge Havsoch vattenmyndigheten
föreskriftsrättom försiktighetsmåttvid utsläppav
avloppsvattenfrån småavloppsanläggningar.
Fråganär om det är lämpligt att ansvaret
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för sådanaföreskrifterskaläggaspå en statlig myndighet?Om det handlarom
generellareglersom avsesgälla hela landet,är förbundetsuppfattningatt
föreskrifternabör beslutasav regeringen.För dettatalar bl.a. att sådanaföreskrifter
kan innebärabindandeoch fördyrandekrav för ett stort antalfastighetsägare.
SKL
förordaratt nationellaregleringarsom rör krav på småavlopp beslutasav regeringen.
SKL avstyrkerföljaktligen det föreslagnabemyndigandettill Havs- och
vattenmyndigheten
att beslutaom försiktighetsmåttför småavlopp.
SKL anseratt fråganom regleringarpå lokal nivå bör utredasvidare.SKL har i
tidigare yttrande(2017-05-22) över förslagetTydligareregler för små
avloppsanläggningarmedtillhörande konsekvensanalys
(ärendeM2016/02191/Mn)
framfört att nya styrmedelsom rör småavloppbör fokuserapå bindandereglerför
prövningav enskildaavlopp,på gemensamtbedömningsunderlag
för utpekandeav
känsligaområdenoch på certifieradeanläggare.Förbundetvill återbetonavikten av
att fokus, bl.a. av resurs- och effektivitetsskäl,läggspå de områdeni Sverigedär vi
har störstproblemmedutsläppfrån enskilda avlopp.SKL tillstyrkte i det tidigare
ärendetförslagetatt kommunernaskulle fatta beslutom och pekaut områdensom är
känsligaför utsläppfrån toalettavlopp.Motivet härför var att kommunernahar god
lokalkännedomoch är bästlämpadeatt fatta beslutom känsligaområdenur ett
övergödningsperspektiv.
De synpunkternakvarstår.SKL anserdärför att det finns
anledningatt arbetavidaremed det förslaget.
Begreppet avloppsanordning/avloppsanläggning

SKL tillstyrker att begreppetavloppsanordningi berördaförfattningarändrastill
avloppsanläggning.
Kompetensutveckling

SKL anseratt det finns ett stort behovav kompetensutveckling
och erfarenhetsutbyte
när det gäller prövningoch tillsyn av småavlopp.Förbundettillstyrker därför
utredningensförslagatt Havs- och vattenmyndigheten
skagesi uppdragatt
koordineraoch tillsammansmed berördamyndigheteroch andraaktörergenomföraen
flerårig satsningpå kompetensutveckling
och erfarenhetsutbyte
om hur tillsyn och
prövningkan utformasför att styra mot ökadåtgärdstaktoch kretsloppsanpassning
av
småavlopp.
SKL anserdäremotinte det behövsnågotstöd från de nationellamyndigheternanär
det gäller utformning av kommunalataxor för prövningoch tillsyn enligt miljöbalken
respektiveför avfallshantering.Det finns lång erfarenhetav dessafrågor inom
kommunsektorn.De taxeförslagsom tasfram av SKL respektiveAvfall Sverigehar
somregel föregåttsav omfattandeutrednings- och förankringsarbete
tillsammansmed
kommunerna,där olika kompetensermedverkar.SKL ser därför inte att det föreligger
behovav stöd från statligamyndigheternär det gäller dessafrågor. Härtill kommeratt
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utformningenav kommunalataxor, inom de lagliga ramarna,är en grundläggande
kommunalsjälvstyrelsefråga.
SKL avstyrkerdärför utredningensförslagi dessadelar.
SKL delar utredningensuppfattningatt fokus bl.a. bör läggaspå frågor om hur etjänsteroch IT -lösningarkan effektiviserakommunernastillsyn och prövningoch att
det är av störstavikt att den potentialtill effektiviseringoch utvecklingsom finns vad
gäller prövningoch tillsyn av småavlopp tastill vara.De närmareformernaför sådant
utvecklingsarbete
behöverdock diskuterasvidare.SKL medverkargärnai sådana
diskussioner.
SKL tillstyrker att Havs- och vattenmyndigheten
får uppdragatt ta fram och ansvara
för att aktuellt kunskapsunderlag
om småavloppsanläggningars
prestandafinns
tillgängligt för kommuner,företagoch enskilda.
Införande av avloppsdeklaration

SKL delar uppfattningenatt åtgärdstakt
en när det gäller småavloppbehöveröka.
Samtidigtser problembildenolika ut i olika delarav landetoch i olika områden.SKL
har tidigareställt sig avvisandetill förslagom kontroll av nya avloppsanlägggningar
genomackrediteradeorgan.SKL framfördedå att dettaär en uppgift för denlokala
tillsynsmyndighetenoch att förslagetskulle riskeraatt försvårahelhetsbedömningen
vid tillsynen.
SKL anseratt ävenutredningensförslagmed krav avloppsdeklaration för alla små
avloppsanläggningar(upp till 200 pe) som tar emothushållsspillvatten,i det
perspektivetkännsalltför långtgående.Somutredningenskriver kan kravet förväntas
omfattaöver 800 000 va-anläggningar.Även om det i vissafall kan varafördelaktigt
för tillsynsmyndighetenatt få in statusuppgifterom småavlopp,ställersig förbundet
tvivlandetill den förväntadenyttan av förslagetmed den föreslagnaomfattningen.
Förbundetär ocksåfrågandeinför förslagetatt sådanadeklarationerska gesin vart
sjundeår.
Förbundetdelar inte uppfattningenatt de föreslagnareglernaom avloppsdeklaration
kan förväntasfå sådanapositiva effekterpå åtgärdstaktenatt de kan motiverasmed
hänsyntill de kostnaderoch det arbetesom deklarationernaskulle föranleda.
SammantagetavstyrkerSKL därför utredningensförslagom avloppsdeklarationer.
Somnämntsovan anserSKL att nya förstärktastyrmedelför småavlopp bör fokusera
på bindandereglerför prövningav enskilda(små) avlopp,på gemensamt
bedömningsunderlag
för utpekandeav känsligaområdenoch på certifierade
anläggare.Med god tillsynsvägledningoch prioritering kan fokus läggaspå de
områdeni Sverigedär vi har störstproblemmed utsläppfrån småavlopp.
System för insamling av uppgifter om små avlopp

SKL kännersig inte övertygatom nyttan av ett systemför insamlingav uppgifterom
småavloppi förhållandetill det arbeteoch de kostnadersom ett sådantlär föra med
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sig. SKL har dock inget att erinramot att Havs- och vattenmyndigheten
gesi uppdrag
att utredaförutsättningarnaför ett sådantsystem.Förbundetvill dock påpekaatt det i
såfall inte är baraär en fördjupadjuridisk analyssom kommeratt krävas,utan även
en analysoch vägningav eventuellanyttor och effektivitetsvinsterav en registrering
och insamlingpå kommunalnivå mot det extra arbeteoch kostnadersom en sådan
insamlingoch registreringförutsätter.
Avloppsrådgivning

för fastighetsägare

SKL har inget att erinra mot utredningensförslag att regeringenskage Havs- och
vattenmyndigheteni uppdragatt tillsammansmed Konsumentverketetableraen
organisationför va-rådgivningtill fastighetsägare
vad gäller småavloppsanläggningar
respektiveatt ta fram vägledningoch kunskapsunderlag
om
gemensamhetsanläggningar
för hushållsspillvatten. SKL delar utredningens
uppfattningatt det är svårtför fastighetsägare
att skaffasig bra information inom detta
områdeoch att det finns ett värdei att det finns en likvärdig rådgivningsom kan
utvecklasi samarbetemellan olika berördamyndigheter.
SKL har inget att erinra mot utredningensförslag att regeringenska utreda
möjlighetentill ett nationellt stöd till kommunernaför va-rådgivningeller att
befintliga anslagför åtgärderför bättrevattenmiljö (t.ex. LOVA -bidragen)ska
utformassåatt de möjliggör för kommuneratt sökamedelför va-rådgivning.
Förbundetdelar uppfattningenatt lokal va-rådgivningkan varavärdefull för enskilda
och ävenkan underlättaför prövningsmyndigheten
om denledertill bättre
tillståndsansökningar.
Samtidigtfinns här dock ett besvärligtgränssnittmot den
myndighetsrollsom kommunernahar – bådenär det gäller prövningav och tillsyn
över de småavloppenoch det ansvarsom följer medrådgivningsom kan avse
tämligenkostsammainvesteringar.Sådanafrågor bör därför uppmärksammas
i en
eventuellutredningom eventuelltinförandeav statligt bidragför kommunalvarådgivningi linje med det som gällt för kommunalenergi- och klimatrådgivning.
Kretsloppsåtgärder

– näringsämnen från små avlopp

SKL har inget att erinra mot att regeringenbeslutarom ett etappmåli
miljömålssystemeti syfte att öka det antal kommunersom har systemför
omhändertagande
och kretsloppav näringsämnenfrån småavlopp.SKL avstyrker
dock att etappmåletskainnebäraatt det redan2023 finns förutsättningarför att 50
procentav alla kommunerhar ett etableratsystemför kretsloppav växtnäringfrån
småavlopp.Den närmareinnebördenav ett sådantetappmålmåsteutvecklasi nära
samarbetemed kommunerna.
Förbundetdelar utredningensuppfattningatt det hos de kommunala
miljömyndigheternaråderstor osäkerhetom vilka krav avseendekretsloppsom kan
vararimliga att ställapå småavloppoch att tillämningenvarierarstort; denna
osäkerhetkan ocksåmedföraatt krav på kretsloppsanpassning
inte ställs.SKL
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tillstyrker utredningensdärför förslagatt de statligamyndigheternaskaöka
tillsynsvägledningentill kommunernavad gäller tillämpningenav kretsloppskravvid
prövningav småavloppsanläggningar.
SKL har inget att erinra mot utredningensförslag att Naturvårdsverketskafå i
uppdragatt utvecklaoch vägledakommunernai arbetetmedkretsloppoch återföring
av näringfrån småavlopp inom ramenför derasavfallsplanering.Förbundetavstyrker
dock förslagetatt sådanvägledning skaavsede kommunalaavfallstaxorna.
SKL tillstyrker utredningensförslagatt Naturvårdsverketska få i uppdragatt utreda
ett bidragtill kommuner,fastighetsägare
och andrasom vill utveckla
kretsloppsanpassad
e systemför småavlopp och att Vinnova skafå i uppdragatt göra
en satsningpå utveckling av kretsloppsteknikoch innovativasystemlösningarför små
avlopp.
Anpassningsåtgärder

för dagvattenhanteringen

Skyfallsplan

SKL delar uppfattningenatt det kan finnas fördelar medatt kommunerupprättar
någonform av skyfallsplan.Det är dock angelägetatt planeroch åtgärdsprogram
för
att förebyggaskadori händelseav skyfall inte baraomfattarde allmänna
dagvattenanläggningarna,
utanocksåden bebyggdakvartersmarkenoch gatu- och
parkmarken.En grundläggandefråga är hur dagvattenflödenkan begränsaseller i alla
fall fördröjasinnan de kommeratt belastaden allmännadagvattenanläggningen.
Detta
förutsätterett brett synsättoch ofta en kombination av åtgärder.Stor betydelsehar
naturligtvisöversikts- och detaljplaneläggningen
liksom utformningav tomteroch
byggnaderrespektiveav allmän platsmark.En svårighethär är att det saknas
helhetsgrepppå dessafrågor, såvälvad gäller lagstiftningsom när det gäller ansvariga
nationellamyndigheter.Frånkommunalsynvinkelger lagstiftningeninte tillräckliga
styrmedel,det gäller bådeplan- och bygglagenoch vattentjänstlagen
. SKL har i andra
sammanhang
framhållit att det behövertydliggörasvilka krav som kan ställaspå
fastighetsägaren
att bidra till att säkradenegnafastighetenmot översvämningaroch
att lagstiftningenbehöverändrasså att det blir möjligt att ävenåläggafastighetsägare
att bidra i arbetetmedklimatanpassningi befintlig bebyggelse.
SKL anser därför att värdetav skyfallsplanersom bara,på det sättutredningen
föreslagit,tar sikte på hur en ökad belastningpå de allmännava-anläggningarnaska
hanterasvid skyfall är tveksamt.Det är därför ocksåett alltför snävtsynsättatt infoga
bestämme
lser om skyfallsplaneringi vattentjänstlagen.
Härtill kommeratt de krav
somhittills ställtsi rättspraxisinnebäratt en dagvattenanläggning
skaklara ett
statistiskttioårsregnutan skadliguppdämning.Det är i det perspektivetsvårt att
motiveravarför kommunerna,inom ramenför vattentjänstlagen,
skulle planeraför
mer omfattandeskyfall än så,i synnerhetsom utredningeninte presenterarnågot
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förslagom hur åtgärderför att förebyggamer intensiv nederbördän tioårsregnskulle
kunnafinansieras.
SammantagetanserSKL att det inte finns skäl att i lag införa reglerom en
obligatoriskskyfallsplanering,vare sig i vattentjänstlagen
eller annanlag.
SKL avstyrkerdärför utredningensförslagatt det i vattentjänstlagen
skainföras
bestämmelser
om obligatorisk skyfallsplaneringför kommunerna.
Samtidigtfinns det naturligtvismöjligheteratt arbetaförebyggandeinom ramenför
gällandelagstiftning.Mångakommunerarbetarocksåframsyntoch aktivt med
dagvattenfrågorna.
Även om det är relativt få kommuner som har renodlade
skyfallsplaner,är det betydligt flera som har utarbetatdagvattenpolicies.
Det råder
dock osäkerheti mångafrågor. Förbundetvälkomnardärför utredningensförslagatt
vägledningenkring dagvattenfrågorbehöverstärkas.Det handlarhär inte baraom
flöden utanocksåom frågor om kvalitetenpå dagvatten,dvs. problembildenmed
föroreningari dagvattnet.Enligt förbundetär det angelägetatt berördastatliga
myndigheterfår tydliga uppdraginom dettaområde.
SKL har tidigare, i rapporten Klimatet – såklart!, som tagits fram av förbundets
Programberedning
för klim at (maj 2017),som prioriteradeförslagför
klimatanpassningframfört att statenbör seöver hur va-lagstiftningenkan breddasför
att fler klimatanpassningså
tgärderska kunnaf inansieras genomva-avgiften.I
rapportenpåtalades ocksåatt det är oklart vilka förebyggandeåtgärdersom är möjliga
att vidta inom ramenför va-avgiften.I det sammanhanget
framfördesbl.a. att många
från ett klimatperspektivfördelaktigalösningar,till exempelgrönstrukturer,ligger
utanförvad som traditionellt settssom va-anläggningar.
Utredningenlämnarinte någraförslagsom besvarardessafrågor eller som klargör
vilka åtgärdersom skulle kunnafinansierasmed avgifter. Utredningenantyder
försiktigtvis att någotstörrekapacitetbör kunnarymmasi vad som kan finansieras
medavgifter. Och det ligger kanskeredani att va-huvudmännenmåsteha en
långsiktigoch säkerplanering.Det är däremottveksamti vad mån en kraftig
säkerhetshöjning
skulle kunnaavgiftsfinansieras
. Det är med dagenslagstiftningockså
tveksamtom åtgärdersom förebyggeratt dagvattenflödenbelastarden allmänna
dagvattenanläggningen
kan avgiftsfinansieras,dvs. om åtgärdervidtasinom allmän
platsmarkeller på kvartersmarkinnandagvattenflödena
när den allmänna
dagvattenanläggningen
. Samtidigtkan såvälva-huvudmannensom ägarnatill anslutna
fastigheterha stor nytta av att sådanaåtgärdervidtas,som kan minskariskenför
skadliguppdämningi dagvattennätet.
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SKL:s programberedning
för klimat anfördeföljande i sin rapportKlimatet – såklart!
(SKL 2017, s. 23 resp.25-26):
Kommunensmöjlighet att ta ut avgifter eller krävamedfinansieringför anpass
ningsåtgärdermåste
fastställas.I vissafall bidrar åtgärdernatill att fastighetensvärdebibehållseller rent av höjs. Då bör
fastighetsägaren
vara medoch finansieradessa.Det skai sammanhanget
poängterasatt det i storadelar
av Sverigefinns motsattproblemdå fastighetsägare
som investerari förebyggandeåtgärderinte kan
räknamedmotsvarandevärdeökningav byggnadereller mark. Statenmåstedärför hitta en modell såatt
åtgärderför klimatanpassningkommertill ståndi helalandet…….
Det är redanidag möjligt att genomföravissaförebyggandeåtgärderför dagvattenhantering
inom
ramenför VA -avgiften.Det är dock inte klart vilka förebyggandeåtgärdersomär möjliga att göra inom
ramenför VA -avgiften.Det krävs förtydligandenfrån statenom vilka kostnadersom får bärasav VA kollektivet. Detta förutsättersannoliktförändringari lagstiftningen.Stabilaekonomiskaförutsättningar
krävsför att möjliggöralångsiktigainvesteringar.
Det finns oklarheterom var huvudmannens
åtagandeslutari förhållandetill självkostnadsprincipen.
Osäkerheterna
ligger blandannati vilka typer av kostnaderför klimatanpassningar
somenligt 30 §
lagenom allmännavattentjänster(LAV) kan ansesnödvändigaför att ordna och driva denallmänna
anläggningen.Mångafrån ett klimatperspektivfördelaktigalösningar,till exempelgrönstrukturer,
ligger utanförvad som traditionellt settssom VA -anläggningar.Att avgöravilka kostnaderför
klimatanpassningsåtgärder
som är nödvändigaär i dag förenatmedsådanaosäkerhetersom motverkar
att åtgärderutförs.
Om manåläggerVA -kollektivet att betalamer än vad som ansesutgöranyttan för denallmännaVA anläggningenbetraktasdet ur ett juridiskt perspektivsom skatt.Detta begränsarmöjligheternaatt
finansierakostnadernagenomavgifter.Statenbör seöver hur VA -lagstiftningenkan breddasför att fler
klimatanpassningsåtgärder
skakunnafinansierasgenomVA -avgiften.
Idag finns mark som inte kan detaljplaneläggas
därför att det finns behovav
klimatanpassningsåtgärder
utanförplanområdet.Den möjlighet som finns i PBL att ställakrav på
skyddsåtgärder
och villkora lov eller startbeskedmedatt skyddsåtgärder
sker (4 kap. 12 och 14 §§)
behöverdärför utvidgastill att ävengälla åtgärderutanför det berördadetaljplaneområdet.
Åtgärden
måstei såfall skepå ett områdesomär markeratsom allmän platsmarkeller ett annatmarkområdesom
kommunenhar rådighetöver. Klimatanpassningsåtgärder
är av speciellnaturjämfört medbuller och
förorenadmark och låter sig inte medlätthetåtgärdasinomplanområdet.
Lagstiftningenmåstetillåta sådanavillkor, och att fysiskaåtgärdersåsombyggandeav vallar etc.
genomförsdär sådanabedömsnödvändigaför att säkraskyddsvärdaobjekt. Att åtgärdergenomförs
innande behövsmedförblandannatstoradrifts- och underhållskostnader.
Förutsättningarbör gesför
att ställakrav på åtgärderlängrefram i tiden om sådanaansesnödvändigauti från ett
samhällsperspektiv.
Klimatanpassningsåtgärder
behöverocksåkunnahanterasvid planläggningsom
syftar till att reglerabefintliga förhållanden

Somutredningennoterarfinns ocksårättviseskälatt beakta.Om åtgärderfinansieras
medkommunalskatt,kommerde i princip baraatt belastade i fysiskapersonersom
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betalarinkomstskatti kommunen. Frånrättvisesynpunktframstårdet som mera
rimligt att alla fastighetsägare
som har nytta av åtgärderna,får varamed och bidra till
kostnaderna.En avgiftsfinansieringinnebäratt ävenägareav industrifastighete
r, av
kontorsfastigheteroch flerbostadshussamtav ägareav fritidshussom ägsav personer
somär folkbokfördai annankommunfår deltai finansieringen.Enligt SKL talar detta
starktför att åtgärdersom fastighetsägarna
direkt eller indirekt har nytta av åtminstone
delvis bör kunnaavgiftsfinansieras.
För att en åtgärdskakunnafinansierasgenomva-avgifter måstedet dock finnas en
koppling till denallmännava-anläggningen.Åtgärdersom direkt avserden allmänna
dagvattenanläggningens
kapacitetkan självfallet avgiftsfinansierasinom ramenför
nuvarandelagstiftning.Fråganhär gäller närmasti vad månen förbättringav
dagvattensystemets
kapacitet,som innebärbetydligt högresäkerhetän vad som följer
av nuvaranderättspraxisoch branschrekommendatio
ner kan godtassom nödvändiga
kostnader.Om lagstiftarenvill öppnaför en märkbarambitionshöjningkoppladtill
förekomstenav en skyfallsplantordedet kräva en författningsändring.Enligt
förbundetskulle det kunnamöjliggörasgenomtillägg av en ny, andra meningi 30 §
förstastycketvattentjänstlagen,
som därmedskulle kunnafå följande lydelse:
Avgifternafår inte överskridadet sombehövsför att täckade kostnadersomär nödvändigaför att
ordna och driva va-anläggningen.Avgifter får dock tas ut även för att täcka kostnaderför att
tillgodosehögre krav på säkerhetän som krävs enligt 13 §, som angettsi en av kommunenantagen
skyfallsplan.

Det är en annansaknär det gäller åtgärdersom snarastär av förebyggandekaraktär
och som tar sikte på att dagvatteninte skabelastadet allmännadagvattensystemet.
Det
kan här uppstådiskussionermellandem som är ansvarigaför vägareller annanallmän
platsmark och huvudmannenför de allmännadagvattenledningarna
om var
gränssnittetska gå mellan de olika huvudmännensansvarsområden
och hur åtgärderna
skafinansieras.SKL är tveksamttill om den s.k. Köpenhamnsmodellen
i sin helhet
skulle kunnainförasi Sverige.Däremotanserförbundetatt det finns skäl att överväga
om det inte skulle gå att ”öppnaupp” li tet meraför vad som kan avgiftsfinansieras.
Det skulle lämpligenkunnahandlaom åtgärdersom huvudmannen för berörd
allmänplatsmarkoch huvudmannen för den allmänna va-anläggningen är överensom
skavidtasför att minskabelastningenpå den allmännadagvattenanläggningen
och
därmedbehovetav kapacitets- eller säkerhetshöjande
åtgärderpå den allmänna
dagvattenanläggningen.
En förutsättningför avgiftsfinansieringalls skulle kunna
kommaifråga är förståsocksåatt fastighetsägarna
kan ansesha nytta av vidtagna
åtgärder.Dessafrågor hadebehövtanalyserasi ett bredareoch djupareperspektivoch
medlängeutredningstid än den som utredningenhaft.
Utredningenföreslåratt vissafrågor bör bli föremålför fortsattutredningsarbete,
bl.a.
dagvattenhanter
ingeni ett störresammanhang
och möjlighetertill markåtkomstför en
långsiktigt hållbar dagvattenhantering.
SKL anseratt det finns skäl för ett bredare
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angreppssätt
sominkluderarsåvälflöden och kvalitetenpå dagvattnetsom
organisatoriskafrågor och ansvarsfrågor.SKL hemställerdärför att initiativ tastill en
sådan,breddupplagd,översyn.

SverigesKommuneroch Landsting

LenaMicko
Ordförande
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