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Remissvar:M iljö - och energidepartementets
remissav
betänkandetSOU 2018:34”Vägar till hållbaravattentjänster
”.
dnr M2018/01630/Nm
VVS-FabrikanternasRåd och Aktionsgrupp små avlopp tackarför möjlighetenatt få
lämnasynpunkterpå remissen av betänkandet
SOU 2018:34”Vägartill hållbara
vattentjänster”
, dnr: M2018/01630/Nm.
Inledning
2019är det 50 år sedansvenskmiljölagstiftningfastställdeatt småavloppsanläggningar
behöverbättrerening, delstill skyddför vår miljö menframföralltför att minimera
spridningav hälsofarligasmittämnen
. Trots dettatillåtsidagfortfarande240 000
avloppsanläggningar
släppaut orenatavloppsvatten
rakt ut i vår närmiljö,sjöaroch hav.
Detta är inte baraen risk för människorshälsaoch miljön utanävenen rättvisefråga
för
fastighetsägare
i helalandet.
Det nuvarandeallmännarådetär tandlösti sin utformningi avsaknadav en fungerande
tillsynoch rådgivning
. För att få fart på tillsynenoch åtgärdstakten
behövs ett tydligt och
enhetligtregelverkkombineratmedeffektivastyrmedel.Utan dettakommeråtgärdstakten
fortsattatt varaalltför låg. Därför är det glädjandeatt det remitterade betänkandet från
AndersGrönvallinnehållerfleralovandeförslagoch en fantastiskmöjlighetför våra
beslutsfattare
att fattaklokabeslut.Beslutsomkommeratt bidratill en bättrerättssäkerhet
och minskadmiljöpåverkan
. Kommunernakommerfå verktygoch riktlinjer för ett
effektivaretillsynsarbete
och seriösatillverkareoch entreprenörerfår en fungerande
marknadatt verkapå.
Förhoppningsvis
blir 2019en anledningatt få fira 50 årsjubileetav 1969års
miljölagstiftning.
Våra synpunkter i korth et:
•

Genomför föreslagnaförändringar i §6 lagen om allmänna vattentjänster för en
flexiblare lagstiftning.

•

Inför en avloppsdeklaration snarast för en effektivare tillsyn .

Sidan1 av 8.

VVS-FabrikanternasRåd- Branschorganisationför VVS- och VA-industrin

VVS-FabrikanternasRåd
Klarabergsviadukten70
Box 70432
10725 Stockholm
Tel: 08-24 14 80
info@vvsfabrikanterna.se
www.vvsfabrikanterna.se

Till: Miljö- och energideparteme
ntet
m.remissvar@regeringskansliet.se
2018-10-31
•

Tilldela en lämplig myndighet bemyndigandet att meddela föreskrifter .

•

Främja kretsloppsanpassadeavloppslösningar MEN säkerställ att lagstiftningen är
teknikneutral och följer rådande utveckling.

•

Inför en enhetlig nationell rådgivning för stöd till kommuner och fastighetsägare.

•

Setill att en finansieringsmodell för dagvatten- och skyfallshant ering utreds i en
ny rapport.

•

Inför en personcertifiering av anläggareför ökad professionalitet och
konsumentsäkerhet.

Nedan våra synpunkter och kommentarer på betänkandets förslag:
Förslag om förändring i §6 lagen om allmänna vattentjänster
Förslag på ny lydelse med tillägg i lagen om allmänna vattentjänster §6 är bra.
Förslaget kommer att öppna upp möjligheterna för kommuner att etablera fler
bostadsområdenoch tillgodose behov i befintliga bostadsområdendå alternativ
till tr aditionella vatten och avloppslösningar tillåts.
Tillsammans med krav på en plan för kommunens vattentjänster blir
korrelationen mellan kommun och fastighetsägarnatydligare och långdragna
processerkan undvikas.
Förslaget bör förtydligas kring vad som gäller när det kommer till driftsansvaret
för alternativ a anläggningsformer. Exempelvis;vad händer om en samfällighet inte
önskar sköta anläggningenlängre då till exempel drivande personer inom
samfälligheten flyttar ?
•

VVS-Fabrikanterna bifaller betänkandets förslag på ändringar i §6 lagen om allmänna
vattentjänster
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Betänkandetsförslag om att införa en Avloppsdeklarationför små
avloppsanläggningar
En avloppsdeklaration är det enskilt mest effektiva styrmedlet för en ökad och
hållbar åtgärdstakt.
En avloppsdeklaration står på egnaben och är inte beroende av att föreskrifter
finns på plats.
Med en avloppsdeklaration skulle kommunerna få ett mycket bra verktyg för att
effektivisera sitt tillsynsarbete, då de mest känsliga områdena snabbt skulle
identifieras och kunna geshögsta prioritet .
Med en avloppsdeklaration kommer fastighetsägarefå ett regelbundet kvitto på
att anläggningenfungerar eller inte fungerar som den är tänkt . Något som också
blir en bra återkoppling till kommun, entreprenör och tillverkare.
Med en avloppsdeklaration kommer oseriösa aktörer i nom branschenatt
upptäckas och ge utrymme för serösatillve rkare och entreprenörer att verka på en
fungerande marknad.
En avloppsdeklaration kommer enligt förslaget att kosta fastighetsägarenmellan
1500 – 5000kr per tillfälle . Utslaget på sju år handlar det om ca 200 – 700 kr per
år. Detta borde ansesvara en skälig kostnad i förhållande till nytta n.
En avloppsdeklaration föreslås utföras av ett ackrediterat och oberoende
kontrollorgan Detta öppnar upp för nyetablering av företag och
kunskapsbyggandepå regional nivå. Även etablerade företag som till exempel
Anticimex borde rimligtvis kunna ha ett intresse i frågan.
Det är mycket positivt att betänkandets förslag på en avloppsdeklaration
inkluderar samtliga avloppsanläggningar,till skillnad från Havs och
vattenmyndighetens förslag från 2016 ( ”Tydligare regler för små avloppsanläggningar”
(dnr:M2016/02191/Nm.) ) som bara omfattade nya anläggningar.
•

VVS-Fabrikanterna bifaller betänkandets föreslagnaändring i förordningen om
miljösanktionsavgifter (2012:259)
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•

VVS-Fabrikanterna bifaller betänkandets förslag ti ll förordning om
avloppsdeklarationer med undantag för §15 och §16 om bemyndigandetill Havs och
vattenmyndigheten.

Betänkandetsförslag om att Havs och vattenmyndighetenbemyndigasatt meddela
föreskrifter för små avloppsanläggningar.
Bemyndigandet att meddela föreskrifter ska tilldelas en lämplig myndighet. En
myndighet som ska ta fram , hanter a och se till att föreskrifter efterlevs behöver
rätt resurser, kompetens och förutsättning ar. Havs och vattenmyndigheten
kommer med nuvarande resurser inte kunna ta fram, hantera och följa upp
föreskrifter på området. VVS-Fabrikanterna förespråkar därför att bemyndigandet
tilldelas en myndighet med rätt förutsättninga r för uppgiften .
Havs och vattenmyndigheten saknar idag tillr äckligt med personal, kunskap och
resurser. Under lång tid har myndigheten endast haft en heltidstjänst som jobbat
med små avlopp. Idag är det två. I jämförelse finns det idag närmare 1 miljon små
avlopp, 290 kommuner med tillhörande miljöenheter , 21 länsstyrelser, ett 50-tal
tillverkare och hundratals entreprenörer verksammainom området.
Hav och vattenmyndighets tillkortakommande i resursfrågan avspeglastydligt i
deras beroende av utomstående privata intressenter. Intressenter som både tagit
taktpinnen när det kommer till hur kommuner tol kar de allmänna råden och synen
på vilka tekniklösningar som är lämpliga. Styrning följer de privata aktörernas
egenintresseoch möjlighet att tjäna pengar i ett för dåligt reglerat område.
En fungerande myndighet med bemyndigandeatt meddela föreskrifter på området
kommer att ge tydliga riktlinjer till landets kommuner. Detta kommer att leda till
att alla kommuner kommer att arbeta lika och på lika villkor. Fastighetsägare
kommer att behandlaslika oavsett var i Sverige man bor , vilket i sin tur leder till
bättre rättssäkerhet.
Om Havs och vattenmyndigheten tilldelas resurser att anställa fler personer så
skulle det kunna vara en möjlig lösning på frågan om att hitta en lämplig
myndighet. Samtidigt bör i så fall deras oberoende och möjlighet att agera
objektivt sesöver. Ett alternativ är annars att Naturvårdsverket får tillbaka
uppdraget som ansvarig myndighet.
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•

VVS-Fabrikanterna bifaller betänkandets förslag om ändring i Miljöbalken (1989 :808)
och tillägget i av en ny paragraf (§26).

•

VVS-Fabrikanterna avslår betänkandetsförslag om att tilldela Havs och
vattenmyndigheten föreskriftsrätten enligt lydelsen i § 47b med tillhörande rubrik
som ett tillägg i förordningen för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

•

Givet ovanståendebör även för slaget och befintliga lydelsen i
miljötillsynsförordningen (2011:13) om att Havs och vattenmyndighet ska ha ansvar
för tillsynsvägledning i frågor om små avloppsanläggningardiskuteras ytterlig are.

Betänkandetsförslag på k retsloppsåtgärder
Betänkandetsförslag på en teknikneutral definition av kretsloppsanpassade
avloppsanläggningarär ej teknikneutral i sin utformning . (sida 245 – 246 i
betänkandet). Förslaget styr mot att endast en typ av tekniklösning är möjlig genom
att förespråka riktade styrmedel och orimliga funktionskrav .
Förslaget tar inte hänsyn till det pågåender egeringsuppdraget om ” Giftfri och
cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam ” (Dir. 2018:67). Uppdraget har
att utreda om spridning av avloppsslamska fasasut och ersättas av tekniker där
fosfor återvinns utan att miljö - och hälsoskadligaämnen sprids. Med andra ord
kan det föreslås ett förbud mot spridning av avloppsslam på åkermark inom några
år. Uppdraget ska redovisas den 15 september 2019.
Förslaget tar inte hänsyn till internationell utveckling som till exempel pågår i
Tyskland, där man tittar på tekniker för att utvinna ren fosfor genom förbränning
av slam. Här måste istället teknikneutralitet och öppenhet för all form av
utveckling värnas. Detta har sitt tydliga stöd i Miljöbalken som uttryckligen säger
att bästa möjliga teknik skall användas( MB kap2, §2). Det vore därför mycket
olyckligt om man genom lagstiftning definierar vad som är bästa teknik för
kretsloppet och miljön .
VVS-Fabrikanterna är för ett främjande av kretsloppsanpassadeavloppslösningar
men inte i enlighet med betänkandetsförslag. VVS-Fabrikanterna är intresserad av
den tillsatta slamutredningen men ser nödvändigtvis inte att ett förbud mot slam
på åkermark är den enda vägenfram. Kommunernas branschorganisationSvenskt
Vatten har sedanmånga år ett väl fungerande system för slamåterföring (REVAQ),

Sidan5 av 8.

VVS-FabrikanternasRåd- Branschorganisationför VVS- och VA-industrin

VVS-FabrikanternasRåd
Klarabergsviadukten70
Box 70432
10725 Stockholm
Tel: 08-24 14 80
info@vvsfabrikanterna.se
www.vvsfabrikanterna.se

Till: Miljö- och energideparteme
ntet
m.remissvar@regeringskansliet.se
2018-10-31
med höga krav på rening (högst i hela EU). Detta uppströmsarbete bör beaktas.
Givet att spridning av slam på åkermark är under utredning förvän tar vi oss att
betänkandetsförslag stoppas i avvaktan på utredningens slutsatser.
•

VVS-Fabrikanterna avslår betänkandets förslag på kretsloppsåtgärder och dess
föreslagnamodell för kretsloppsanpassadeavlopp. Kretslopp är önskvärt men det
måste vara teknikneutralt .

Betänkandetsförslag på nationell rådgivning för kommuner och fastighetsägare
Betänkandetsförslag på VA-rådgivning till fastighetsägareoch kommuner är i
grunden bra och ett vitalt styrmedel för att uppnå en hållbar åtgärdstakt. En av de
enskilt största anledningarna till att åtgärdstakten släpar efter är att det saknasen
fungerande och enhetlig VA-rådgivning kopplat till dagensallmänna råd (HVMFS
2016:17).
Staten bör ta en central roll med övergripande ansvar när det kommer till VArådgivning. Detta är viktigt för att säkerställa att rådgivningen blir lika för alla
fastighetsägareoch för att säkerställa att miljö lagstiftning en tillämpas på samma
sätt i kommunerna.
I dag är det i bästa fall kommunernas egnaambitionsnivå och enskilda resurser
som styr vilke n rådgivning som ges.Mångakommuner är tyvärr istället i händerna
på privata intressenter, mångagånger sammaintressenter som idag anlitas av
Havs och vattenmyndigheten.
Ett införande av en central nationell VA-rådgivni ng samt stöd till kommuner skulle
precis som enhetliga föreskrifter leda till en ökad rättssäkerhet. Att införa
nationell VA-rådgivning, under myndighetskontroll på området skulle innebära att
nya föreskrifter gesbättre förutsättningar att fungera och bidra till en stärkt
rättssäkerhet.
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS2016:17) om små
avloppsanläggningarför hushållsspillvatten är i grunden ett bra och väl etablerat
”regelverk”, men dessefterlevnad begränsasi och med att det saknasen
fungerande rådgivning och tolkningsstöd till fastighetsägareoch kommuner. De
allm änna råden skulle i sin nuvarande utformning mycket väl kunna vara grunden
för nya föreskrifter givet att det kompletteras med en natio nell och enhetligt,
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statligt samordnad modell för VA-rådgivning.
•

VVS-Fabrikanterna bifaller betänkandets förslag för en förbättrad och enhetlig VArådgivning förutsatt att frågan om vilken myndighet som ska gesbemyndigandeatt
meddela föreskrifter klargörs.

Betänkandetsförslag till anpassningsåtgärder för dagvattenhantering
Ytterst är det positivt att frågan om finansiering av dagvattenanläggningarlyfts i
en utredning, då detta inte omfattades i Dricksvattenutredningensdelbetänkande
Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU2015:51).
VVS-Fabrikanterna anser dock att finansiering och hantering av dagvatten och
särskilt skyfall är en alltför komplex fråga för en utredningstid på tre månader. Det
är därför olyckligt att regeri ngen valde att ta upp frågan som ett tilläggsdirektiv i
en pågåendeutredning med fokus på ett helt annat ämne.VVS-Fabrikanterna
instämmer i SvensktVattens kritik och anser att frågan bör utredas ytterligare .
•

VVS-Fabrikanterna avslår betänkandetsförslag gällande finansiering av och åtgärder
för dagvattenhantering.

Personcertifiering av anläggareav små avloppsanläggningar
Branschenhar underen längretid arbetatmedatt ta fram en certifieringav anläggare
av
småavloppsanläggningar
. Arbetetledsav certifieringsorganet
KIWA SverigeAB och
arbetsgruppen
har beståttav representanter
från kommuner, RISE,Havsoch
vattenmyndigheten
och representanter
från branschorganisationerna
VVS-Fabrikanternas
Rådoch Maskinentreprenörerna.
Utöver en avloppsdeklaration
är tydligaoch enhetligaföreskriftermedtillhörande
rådgivningär en personcertifiering
av anläggare
av småavloppsanläggningar
en av de
viktigastekomponenterna
för att en hållbaråtgärdstaktskakunnauppnås.
En certifiering kommer ge fastighetsägareett kvitto på att installationen av
anläggningenär utför d på ett korrekt och fackmannamässigtsätt.
En certifiering leder till ökad kompetens och säkerställer anläggarnas
professionalitet.

Sidan7 av 8.

VVS-FabrikanternasRåd- Branschorganisationför VVS- och VA-industrin

VVS-FabrikanternasRåd
Klarabergsviadukten70
Box 70432
10725 Stockholm
Tel: 08-24 14 80
info@vvsfabrikanterna.se
www.vvsfabrikanterna.se

Till: Miljö- och energideparteme
ntet
m.remissvar@regeringskansliet.se
2018-10-31
En certifiering blir en trygghet för fastighetsägareoch kommer att tydliggöra
konsumentensrättigheter.
En certifiering kommer att påverka kommunernas tillsynsarbete positivt genom
att kommunerna kan fokusera på de mest akuta avloppen.
I utredningens kommittédirektiv 2017:54 till Hållbara vattentjänster tas
certifiering av anläggareupp och vi finner det olyckligt att utredningen inte gått
vidare med frågan. Betänkandetrefererar istället kortfattat till
personcertifieringen i sambandmed att Havs och vattenmyndighetens rapport
från 2016 ( ” Tydligare regler för små avloppsanläggningar”
( dnr:M2016/02191/Nm.) ) nämns.
•

VVS-Fabrikanterna finner det angelägetatt frågan om en personcertifier i ng för s in
som ett krav i kommande föreskrifter .

AndersMårtensson– VD VVS-Fabrikanternas
Råd samttalesperson
för Aktionsgrupp
småavlopp

VVS-FabrikanternasRåd är VVS- och VA-industrinsbranschorganisation.
Rådethar 96
medlemsföretag,
somtillsammansomsätterca20 miljarderkronor och sysselsätter
omkring
18 000personer.Medlemmarna
bestårav ledandeaktörersommarknadsföroch säljer
produkteroch materialpå densvenskaoch internationellamarknaden
.
Aktionsgrupp små avlopp är ett samverkansprojekt
mellanbranschorganisationerna
VVS-Fabrikanternas
Rådoch Maskinentreprenörerna.
Aktionsgruppsmåavloppsarbetar
sedan2009för en hållbaroch ökadåtgärdstaktav Sverigessmåavlopp.
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