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WOU 201834

”Vägar

har inkommit

till hållbara

vattentjänster”

med remiss av betänkande

SOU

”Vägar till hållbara vattentjänster”

Remissen är översänd till Emmaboda Energi och miljö AB, Bygg- och
milj önämnden och Teknik— och fritidsnämnden
för yttrande.
Regeringen beslutade den 11 maj 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se
över kommunens
skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lag (2006:412) om
allmänna vattentj änster, den så kallade vattentj änstlagen, och frågor om små
avlopp.
En utgångspunkt
för utredningen var att det ska vara enkelt för den enskilda
fastighetsägaren
att göra rätt genom korrekt tillgänglig information om lämplig valösning utifrån de lokala förutsättningarna.
Emmaboda kommun har fått inbjudan att lämna synpunkter, vilka ska vara Miljöoch energideparternentet
tillhanda 31 oktober 2018.
Emmaboda
Energi och Miljö AB beslutade 2018-09-06 § 28
att styrelsen för Emmaboda Energi ställer sig bakom tj änsteskrivelsen
från
energibolagets
va-avdelning.
Tjänsteskrivelse):
inneh ållerföljandeförslag
till styrelsen :
att ställa Sig bakom föreslagna ändringar i olika lagtexter för hållbara
vattentj änster med reservation för att ökad tydlighet krävs med avseende på
koppling mellan rådighet och finansiering enligt ovanstående synpunkter.
att med de föreslagna lagändringarna
till följd av denna utredning och remiss
beakta dessa kommande kostnadsökningar
för planering i bolagets budget från och
med 2019.
att i övrigt lämna yttrandet enligt va-avdelningens
tj änsteskrivelse.
Bygg- och miljönämnden
beslutade 2018—09-10 § 45
att stödja förslagen i remissen med reservation för:
enheten anser att sju år mellan avloppsdeklarationerna
är allt för kort tid och tror
att det kan leda till mycket klagomål bland fastighetsägarna.
Anläggningsår borde
vara relevant och deklarationen bör även kunna ge en fingervisning om vad som
behöver göras med anläggningen och inom vilket tidsspann under normala
omständigheter.
På så sätt fårfastighetsägaren
nytta av deklarationen genom
möjlighet att planerakostnaderna
för anläggningen.
Teknik- och fritidsnämnden
beslutar
att ställa sig bakom föreslagna ändringar i olika lagtexter för hållbara
vattentjänster
.
att med de förslagna lagändringarna
till följd av denna utredning och remiss
beakta dessa kommande kostnadsökningar
för planering och tillsyn i kommunens
budget från och med 2019.
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och ekonomi.

Beslutsunderlag
Energi protokoll 180906 del 1
Yttrande VA-chef remiss betänkande vägar till hållbara Vattentj änster
BMN 2018-09-10
protokollsutdrag
§ 45
TFN protokollsutdrag
§ 57 Vägar till hållbara vattentj änster
Missiv - Betänkande Hållbara vattentj änster
Betänkande Hållbara vattentj änster

Kommunstyrclseberedningens
Kommunstyrelsen

förslag till kommunstyrelsen

beslutar

att ställa sig bakom yttranden från Emmaboda Energi och miljö AB, Bygg- och
milj önämnden och Teknik- och fritidsnämnden
gällande Remiss - Betänkande
Hållbara vattentjänster
med förbehållet att utvidga tidsintervallet
till 15 år istället
för 7 år gällande avloppsdeklarationerna
samt
att som Emmaboda kommuns yttrande översända yttranden från Emmaboda
Energi och miljö AB, Bygg- och miljönämnden
och Teknik- och fritidsnämnden
gällande Remiss - Betänkande Hållbara vattentjänster
till Milj ö—och
encrgidepartementet.
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