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Arvidsjaurs kommun ställer sig postiva tili utredningen, då det kan
innebära alternativ till en allmän VA—anläggning samt underlätta och
förenkla tillsynen av enskilda avlopp.
Bakgrund
Den utredning
områden.
Det

som regeringskansiiet
första
handlar
om

har lagt fram berör
6§ vattentjänstlagen

tillämpning.

Det andra om en eventuell

beträffande
avlopp och

samma
paragraf.
hur åtgårdstakten

tiilsynsvägledande

främst
och

tre

dess

myndighet

Det tredje uppdraget
handlar
om
och återvinningen
av näringsämnen

små
kan

öka.
En utgångspunkt för utredningens arbete ska vara att det ska vara enkelt
för den enskilde fastighetsägaren
att göra rätt genom korrekt tillgänglig
information om lämplig va-lösning utifrån de lokala förutsättningarna.
Följande

yttrande

vattentjänsterna
Allmänna

berör

främst

tillämpning

samt åtgärdstakten

av

de

allmänna

för små avlopp.

vattentjänster

Arvidjaur
kommun är positiva till lättnader och att öppna upp möjligheten
med enskilda
alternativ
till allmänna
anläggningar.
Detta
är under

förutsättning
tvingas

att lösningarna

överta

är långsiktigt

anläggningar

eller

hållbara så att kommunen

bygga

nya.

Förtydligande

inte

behöver

göras i vem som ansvarar för vem som ska visa på att en enskild
anläggning år likvärdig en allmän, i utredningen anges endast kommunen
vilket i dagsläget
Att ansvaret

är för otydligt.

för kiimatanpassning/skyfall

ska ligga

anser vi inte är rimligt då det är en gemensam
delar

i kommunen

(fastigheter,

vägar,

allmän

aktörer. Detta bör ses över och förtydligas
besittning över klimatanpassning.

på VA-huvudmannen

fråga som berör många
plats)

samt

även

privata

då ingen aktör ensam
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0960—155 00, växel

0960—129 40

600 68-4

har
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Samrådsförfarande
En VA—plan
som vid en översiktsplan.
är densamma
Samrådsprocessen
vilket innebär att
som handlar om hela kommunen
är ett dokument

som har ett väsentligt intresse i saken är

samråd med fastighetsägare
positivt.

Då en VA-pian föreslås följa samma process som vid en översiktsplan
vi att samma

anser

lydelse

i lagen

bör gälla.

l6C§ finns följande
som kommit

ska ta hänsyn till de synpunkter
"[..]kommunen
enligt [..]”
samrådet och granskingen

Skrivningen
"[...]

fram i

bör ersätta med
av samrådet

resultatet

redovisa

ska kommunen

antagandet

innan

skrivning

och utställningen samt de förslag som samråd och utställningen gett
anledning till. "för att bättre harmonisera med lagstiftningen om samråd
av översiktsplaner.

och granskning

Enskilda

avlopp

för små
åsikt att åtgärdstakten
kommun delar utredningens
Arvidsjaurs
och
förbättras
behöver
kommuner
till
avlopp är för låg och att vägledning
behöver tas fram.
föreskifter
utgår från den
anser dock inte att utredningen
kommun
Arvidsjaurs

tillsynsresurs som firms i dagsläget med sina förslag för ökad åtgärdstakt.
Arvidsjaurs kommun gör bedömningen att utredningens förslag innebär
resurser.

med samma

för tillsynmyndigheferna

extra arbetsuppgifter
Avloppsdeklarationer

Svenskt vatten har i sitt underlag till yttrande anfört samma kritik som
nämns ovan. IVIer administrativa åtgärder med samma resurser kan
innebära att tillsynen minskar istället för att underlätta för kommunerna.
Att öka förståelsen hos fastighetsägarna och lyfta det ansvar de har
är bra och något som fattas

sitt avlopp

gällande

med avloppsdeklarationer

ska inkomma

Att fastighetsägare

system

är risken överhängande
alternativ

avloppsdeklaration
kunskap

av de underlag

för införandet

att informationen

in

in en

på detta sätt får myndigheten

av fastighetsägarna,

av avloppsanläggningar

Om det

som kommer

inte används till fullo. Ett

kan begära

är att tiilsynsmyndigheterna

var 7e år

åtgärd hos kommunera.

kommer innebära en ökad administrativ
inte finns ett tydligt

i dagsläget.

i ett område

och kan således

använda

får även bättre
deklarationen lättare i sin tillsyn. Tillsynsmyndigheten
från
deklarationer
att
för
istället
område
Specifikt
ett
på
koll
struktur och
samma

område

kommer

komma

in under olika tillfällen.

Avloppsrådgivning

Utredningen
vikten

trycker

på vikten

av överskådlighet

i vad

av information
det finns

av
framtagandet
utöver
förslag
Avloppsrådgivaren
avloppsrådgivning.
energi-och klimatrådgivning.

till fastighetsägare

och

avloppslösningar.

Ett

för olika

är
information
och
föreskrifter
ska bygga på samma princip som

bör göras var rådgivningen
kommun anser att förtydliganden
Arvidsjaurs
En risk är att det kommer hamna
ska ligga och hur den ska finansieras.

3
på tillsynsmyndigheten.

En parallell är att energirådgivning

som i många

fall ligger på en miljöinspektör.
Risken

om

oberoende

avloppsrådgivning

bedömning

hamnar

på

miljökontoret

blir svår. Då miljökontoret

oberoende

roller.
Detta
är
kommuner
där

något
det

och utan risk att samma

För Arvidsjggå/kommun
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en

myndighet.

Då blir

person sitter på två

som främst
kan vara ett problem
i mindre
är vanligt
att
personal
har
många
olika

ansvarsområden.

\Jm

att

i ett senare skede ska

bedöma avloppsansökan
och tillsyna avloppet.
Ett alternativ
är att rådgivning
läggs på en central

rådgivningen

är
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