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Yttrande över betänkande SOU 2018:34 ”Vägar till hållbara vattentjänster”
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av
överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik
och ädelmetallkontroll.
Swedac har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda remiss.
Sammanfattning
Genom ackreditering och Swedacs granskning säkras att kontrollorgan har tillräcklig
kompetens och oberoende. Swedac instämmer i förslaget i sin helhet förutom
avseende tid för ikraftträdandet av lagstiftningen. Swedac ser inte något hinder med
en kortare övergångstid för införande av avloppsdeklaration.

Allmänna synpunkter
Swedac delar utredningens uppfattning, att till stöd för lagreglerad miljötillsyn, så ska
avloppsdeklaration upprättas av ett kontrollorgan som är ackrediterat för uppgiften i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2008/765 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
Det medför att kontrollorganet kan utföra kvalitetssäkrade besiktningar enligt
standard och med stöd av desamma avloppsdeklarationer. Genom tillämpning av
denna reglering tillförsäkras även behovet av rättssäkerhet, då det finns ett
förfarande för klagomål och tillsyn riktat mot de organ för bedömning av
överensstämmelse som Swedac ackrediterat.
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Swedac
Tel: 0771-99 09 00, www.swedac.se
E-post: fornamn.efternamn@swedac.se
Organisationsnr: 202100-3815
Bankgiro: 5617-4659

Huvudkontor
Postadress: Box 878, 501 15 Borås
Besöksadress: Österlånggatan 5
Fax: 033-10 13 92

Stockholmskontor
Postadress: Box 15045, 167 15 Bromma
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Det är även lämpligt, på det sätt utredningen beskrivit, att Havs- och
vattenmyndigheten får föreskriftsrätt samt att det är denna myndighet som äger rätt
att efter samråd med övriga myndigheter publicera dokument som stödjer hur
regelverket ska tolkas.
Detaljsynpunkt
Utredningen har föreslagit att kravet på att lämna in en avloppsdeklaration ska börja
tillämpas sju år efter det att förordningen har trätt i kraft. Swedac konstaterar att
enligt förslaget ska kravet tillämpas tidigast den 1 januari 2019. Swedac anser att det
ur ackrediteringssynpunkt är tillräckligt med en övergångsperiod på tre-fyra år.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ulf Hammarström efter
föredragning av juristen Claudia Ekström, avdelningschefen Åsa Tysklind,
avdelningschefen Kristina Hallman och utredaren Magnus Pedersen, har deltagit vid
den slutliga handläggningen av ärendet.

Ulf Hammarström
Claudia Ekström
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