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- Betänkande

Yttrande

SOU

Nedan följer yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen
SOU 2018:34
remiss av betänkande
Regeringskansliets
vattentjänster”.

i Vallentuna kommun
”Vägar till hållbara

ställer sig generellt positiv till utredningens
Planavdelningen
poängtera att förslag till nya paragrafer i lagen om allmänna
ett ökat administrativt

§§) kan medföra

arbete

2018:34

för kommunen.

på

förslag men vill
(6 a—6d
vattentjänster
De krav som ställs

på

samtidigt som planen för
samråd och granskning innebär i sig en större arbetsmängd
Kommunen ser en
översiktsplan.
måste samordnas med kommunens
vattentjänster
då teknisk försörjning och VA—plan redan är en
risk för eventuellt dubbelarbete
befintlig del av översiktsplan.
ska vara en del av föreslagen plan för
Utredningen föreslår även att skyfallskartering
något kommunen ställer sig positiv till. Det framgår dock inte på
vattentjänster,
vilken nivå en sådan kartering bör läggas och vi vill påpeka att det är stor skillnad i
mellan en kartering av lågpunkter och en
både kostnad samt detaljeringsgrad
ställer även stora krav på
En markavrinningsmodell
kartering av markavrinning.
höjddata. Kommunen ser ett behov av tydliga riktlinjer kring
tillgång till uppdaterad
som är relevant i en VA—plan och vilken
vilken typ av skyfallskartering
som krävs.
detaljeringsgrad
ska få i
förslag att Naturvårdsverket
välkomnar utredningens
Avfallsverksamheten
i arbetet för att utveckla hållbara lösningar för att
uppdrag att vägleda kommunerna
från små avlopp. Vi ser också positivt till att ett bidrag
öka kretslopp av näringsämnen
Vi ser positivt till
tas fram till kommuner för utveckling av dessa kretsloppssystem.
ska behöva ta mer ansvar för sitt enskilda avlopp och
förslaget att fastighetsägare
är en viktig del för
Kommunikation
utökad riktad information till slamabonnenterna.
ska kunna öka i kommunen.
att andelen små avlopp med kretsloppspotential
bland annat ska hjälpa med råd
Vi ser positivt till förslaget om att Naturvårdsverket
mot en
om hur avfallstaxan kan användas för att styra fastighetsägare
anläggning när ett avlopp ska anläggas. De kommunala taxorna
kretsloppsanpassad
känner till dem och avfallstaxan får inte
kan bara fungera bra om slamabonnenterna
Idag finns
vara det enda styrmedlet i arbetet med utveckling av kretsloppslösningar.
från små avlopp ska hanteras i framtiden
det stor osäkerhet kring hur slamhantering
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med tanke
ställer

på att fler och fler reningsverk

certifieras

högre krav på det slam som kommunerna

Planering för utökade kretsloppssystem
samarbetsformer
mellan kommunens
kommunens

Införande

av kretsloppsanpassade

kommer kräva politiskt förankring samt utökade samarbete
med
Avfallsverksamheten
anser att en utökad andel kretsloppsanpassade

små avlopp kan bidra till färre slamtransporter
slamentreprenader

då kommunens

Miljöavdelningen
på åtgärder

till reningsverket.

i framtiden kommer kräva väl fungerande
olika miljö- och avfallsavdelningar
samt

VA—huvudman Roslagsvatten.

avloppsystem
lantbrukarna.

enligt REVAQ vilket i sin tur

lämnar

logistik

ser positivt på förslagen

men i framtiden

då vi ser att det kommer

avlopp samt öka miljönyttan

av enskilda

skapa dyrare

kring slamtömningar

blir mer komplex.
öka tillsynstakten

i och med bättre

verktyg

och

spridning av kunskap. Vi anser dock att de Vägledningar som kommer tas fram i
samband med dessa förslag behöver nå ut till kommunerna
i god tid innan
lagändring/rekommendationer
och lägga in åtgärder

träder

i tillsynsplanering

i kraft så att kommunerna

kan förbereda

sig

och behovsutredningar.

I remissen är förslaget att fastighetsägare
till enskilt avlopp ska skicka in en
avloppsdeklaration
vart sjunde år till kommunen.
Vi ser att ett problem kan uppstå
för fastighetsägaren
att själv komma ihåg att skicka in deklarationen
vart sjunde
vilket ger upphov till följande frågor: kommer fastighetsägaren
få en påminnelse
det är dags? Av vem får fastighetsägaren
Vi ser även ett logistikproblem

en påminnelse?

för kommunen

och att det är dags för deklaration

år,
när

att inkomma

att ”komma

ihåg” att det passerat

sju år

från en fastighet.

Carl Henricsson,

Miljöplanerare
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