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Sammanfattning
Utredningenföreslårförändringari vattentjänstlagens§ 6 som syftar till att öka flexibiliteten och
möjligheternatill enskildalösningaräveni områdensom bedömsha ett behov av att va-fråganlöses
i ett större sammanhang.VA SYDvälkomnar tanken på ökademöjligheter att lösava-fråganpå annat
– men lika bra - sätt än genomen allmänva-anläggning
, men har flera funderingarkring om det som
föreslåsverkligenkommer att leda till den sociala,ekonomiskaoch miljömässigahållbarhetför
vattentjänsternasom utredningensnamn antyder att ambitionenär.
Beträffandesmåavlopppresenterarutredningenett flertal förslagi syfte att öka åtgärdstaktenpå
små avlopp,bland annat va-rådgivningoch avloppsdeklarationer.VASYDanseratt förslagenär
intressanta,men menar att det avgörandeför att öka takten är ett utökat stöd till kommunernas
miljöinspektörer.Vidarefinns det svagheteri utredningensresonemangom kretslopp, där såväl
fråganom avloppetsinnehållav exempelvisläkemedelsrestersom ansvaretför hanteringenär
bristfällig eller till och med helt saknas.
Slutligenhar utredningenföreslagitett tillägg till § 6 i syfte att förtydliga kommunensansvaratt ta
fram en plan för hur den skauppfylla skyldighetenatt ordna vattentjänster,vilket VA SYDanservara
bra, och ett tillägg att sagdaplan skainnehållaen redogörelseav för kommunensbedömningav hur
skyfallskahanterasi förhållandetill den allmännadagvattenanläg
gningen.VA SYDanserdock,
eftersom skyfallshanteringär en avgörandefråga för kommunensövergripandeplanering, att det är
viktigt att ävenplan- och bygglagenkompletterasmed en formulering som berör skyfallsplanering.
Att fråganom hur våra samhällenskahanteraextremanederbördsmängderkrävervidare utredning,
bortom vattentjänstlagensramar, är tydligt. Utredningenhar exempelvisinte kunnat ge svarpå de
avgörandefrågornanär det gäller att skyfallssäkravåra städersåsommarkåtkomst,
ansvarsfördelning och kostnadsfördelning.
I ett förslagtill §§ 6b-6d beskrivshur en den av kommunenframtagnava-planen skasamrådasoch
beslutas.VA SYDanseratt föreslagnabestämmelserskatas bort alternativt förtydligas,då
framtagandetav en kommunalva-plan redan omfattasav krav på samråd,utställningoch
miljöbedömningenligt 6 kap i miljöbalken.
Utöver ovanståendehar VA SYDkommenteratförslagettill ändring av förordningenom miljöfarlig
verksamhetoch hälsoskydd.Detta med anledningav att vi ser att fler angelägnaförändringarbehövs
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för att va-huvudmanneni praktikenskakunnaarbeta effektivt och långsiktigthållbart med sin
dagvattenanläggning.

Allmänt
Utredningenhar haft att se över två problem inom nuvaranderegelverkavseendevattentjänster.
Inledningsvisvar uppdragetatt se över kommunensskyldighetatt ordna vattentjänsterenligt 6 § lagen (2006:412)om allmännavattentjänsteroch frågor om småavlopp.Enutgångspunktför utredningenskullevara att det skavara enkelt för den enskildafastighetsägarenatt göra rätt genomkorrekt tillgängliginformation om lämpligva-lösningutifrån de lokalaförutsättningarna.Utredningen
skulleocksåutreda behovetav och i så fall föreslåen central tillsynsvägledandemyndighetför tilllämpningenav 6 § lagenom allmännavattentjänstersamt föreslåkostnadseffektivastyrmedelsom
ökar åtgärdstaktenför småavloppoch återvinningav näringsämnen.Genomtilläggsdirektivhar uppdraget ävenkommit att omfatta vissafrågor om finansieringav dagvattenhanteringi ett förändrat
klimat.
Utredningen konstaterar:
”Under arbetetsgång har det stått klart att uppdragensproblemoch lösningarär sammanlänkade
och beroende av varandra.Av den anledningenbehöverde lösasi ett sammanhang.Annarskan lösningenpå ett problemförvärra ett annat eller så kan en lösningbli verkningslösutan en annan.Det
behövsmed andra ord en styrmedelskedjaför att göra vattentjänsternahållbara.”
Att en helhetssynbehövsblev ytterligare tydligt under torkan sommaren2018.Det är alltså inte
bara skyfallsom klimatförändringarnaför med sig. Vi går från ett normaltillståndför vårt klimat till
ett annat normaltillstånd, och sett ur ett planeringsperspektivmåstevi se till att vår bebyggdamiljö
fungerari detta nya sammanhangdär osäkerhetenkring förändringsförloppetär en planeringsfaktor. Ett förändrat klimat kan inte sessom ett undantagvarseffekter skallbehandlassom en extraordinär händelse.
Utredningenmenaratt det krävsett samlatansvarför vattenförvaltningi Sverigevilket VA SYDhåller
med om. Med tanke på de utmaningarsom redan idagär tydliga utifrån ett bland annat ett klimatperspektivkrävsdock en snabbareprocessän den som föreslåsi utredningen.Här behövsbland annat mål och uppdrag,mandatoch en beställaresom kan se på vattenfrågansom helhet och inte enbart ur ett mer snävt traditionellt näringsperspektivdär vatten sessom en självklarhet.Till stöd för
denna uppfattning kan nu tre offentliga utredningarbiläggassom inom sinamandat pekarpå detsamma,det vill säga”Annarskan lösningenpå ett problemförvärra ett annat eller så kan en lösning
bli verkningslösutan en annan.”

Kommentarertill utredningensövervägandenoch förslag
Anslutning av fastigheter till verksamhetsområde
Ett av grunduppdragenför utredningenvar att se över tillämpningenav § 6 i vattentjänstlagen,som
fått stora konsekvenserför mångakommunermed omvandlingsområdenoch/eller samladbebyggelseutanför tätorterna. Utredningenmenar att man föreslåren möjlighet till flexibilitet utan att
kompromissamed kravet på att skyddamänniskorshälsaoch miljön.
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I avsnitt 4.4 påpekasatt utvecklingenbör påverkasså att vattentjänsternahanteraspå ett hållbart
sätt, bådevad gäller ekonomiska, socialaoch miljöfaktorer. Man menar att föreslagettillägg i § 6 att
” särskildhänsynskatas till möjlighetenatt på annat sätt uppnåmotsvarandeskyddför människors
hälsaoch miljön” ger ökad flexibilitet. VASYDvälkomnarinitiativet till en flexiblareva-lagstiftning
när det gällerva-försörjningutanför tätort erna, men ser en mängdtveksamheterkring det presenterade förslaget.
Den behovsbedömningsom skagörasav kommunenkommer att vara avgörande,där VA SYDinte
ser inte att motsvarandeskyddkan definieraspå annat sätt än att uppnåde krav som ställspå en allmän va-anläggning. Här kan det finnasbehovav stöd och vägledning.
Enligtutredningens 146 förändrar tillägget inte att kommunen fortfarande kommer att ha ansvar
för va-försörjningeni de områdensom uppfyller kraveni paragrafen.För det fall att kommunengör
bedömningenatt motsvarandeskyddkan uppnåspå annat sätt, väcksdärför en rad frågor som utredningendessvärreinte ger svarpå:
Är det va-huvudmanneneller kommunensmiljökontor som skaha ansvarför att den enskildaanläggningen– belägeni ett områdesom bedömtsvara i behovav en va-lösningi ett
större sammanhang- fortlöpande ger motsvarandeskyddsom en allmänva-anläggninghade
gjort? Med anledningav de rättsfall som finns där miljökontoret inte har kunnat ställakrav
på enstakafastighetsägarenatt anslutasig till en enskildgemensamhetsanläggningser vi
därför att det finns behov av att på något sätt kopplasammanMB och LAV.
Om en enskildgemensamhet
sanläggningslutar fungeratillfredsställande,riskerarinte vahuvudmannenatt behövaöverta anläggningen
, i synnerhetom kommunengjort bedömningenatt det finns ett behov av att lösaavloppet i ett större sammanhang
? Pås 164 menar
utredningenatt tillståndsgivningenskagörasså att kommuneninte i ett senareskede,till
exempelpå grund av bristandeunderhåll,skabehövata över ansvaretför bristfälligaenskildaanläggningar.Utredningenhar dock förbisett att t illståndsprövningenenligt miljöbalken inte kan ställakrav på frågor som rådighet till mark, som är av stor vikt om va-huvudmannenen gångi framtiden skata över anläggningen.Därför bör det införas en regel i vattentjänstlagenatt va-huvudmannenskagodkännautförandet.
Enflexibilitet i tillämpningenav § 6 kommer sannoliktatt välkomnasav mångafastighetsägarei synnerhet ur ett ekonomisktperspektiv. Det är därmedmycket olyckligtatt utredningen förbiser att diskutera ekonomiskhållbarhetur fastighetsägarens
perspektivvad gäller i synnerhetanläggningsavgiften. Det hadevarit ett enkelt sätt att i praktikenöka flexibiliteten om utredningentittat på vattentjänstlagens§ 36, och föreslagitatt anläggningsavgiften,
för det fall den är bådeär betungandeoch
det föreliggersärskiltömmandefall, exempelviskan skjutasupp till att betalasi sambandmed överlåtelseav fastigheten.Fråganär komplex,men eftersom avgiftsskyldighetensinträdandeär så betydandeur ett privatekonomisktperspektiv,anserVA SYDatt det hadevarit värdefullt med ett resonemangkring fråganoch en jämförelsemed den flexibilitet som miljöbalkentillåter.
Konsekvenser
av tillägg till § 6
När det gällerarbetsbördanhos kommunenbeträffandeavlopputanför kommunernas
verksamhetsområdeför va, konstaterarutredningenatt förslagetom behovsbedömningi
vattentjänstlagens§ 6 får följden att kommunernasutredningsansvarökar (s.305).Det har samtidigt
konstateratsatt det finns ett behov av att snabbapå takten av till syn av småavlopp.Dockär det
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sannoliktsammaresursersom utövar tillsyn som kommer att göra behovsbedömningarna
enligt
vattentjänstlagen.

Småavlopp
Ett av utredningensursprungligafokusområdenär småavlopp,och hur dessaskakunnaförbättras
och hur återvinningenav näringsämnenfrån dessaskaöka.
Utredningenpresenterarbland annat ett förslagmed avloppsdeklarationer.Förslagetär intressant
men för att få genomslagi praktikenmåsteavloppsdeklarationenkopplastill generellakrav avseende prestanda, till exempeli en föreskrift, som skallställaspå småavlopp.
VA SYDmenar att en stor del av problemet med bristandetillsyn är att det finns ett stort behovav
tillsynsmyndigheten
s stöd i fråga om genomdrivandeav krav, exempelvisinformation kring svårigheter med delgivning,vägledningi bevisning,formuleringav vitesföreläggandenoch/eller förbud
och ansökningarom att få vitena utdömda vid användningav en anläggningsom inte uppfyller miljöbalkenskrav. Ett tydligarestöd från Havs- och vattenmyndigheteni dessafrågor anserVA SYDger
större effekt på konditionenshos de småavloppenän införandet av en avloppsdeklaration.
När det gäller kretsloppsåtgärderanserVA SYDatt utredningenvisarhur man avseratt en förbättrad
återföring av näringsämnenskagå till, men man förbiser att återföringenbara fungerarom det finns
en mottagare. I resonemangetsaknasdessutomen fördjupningkring avfallets innehåll,förutom de
värdefullanäringsämnena
. Här saknasett resonemangkring bland annat läkemedelsresteri det avlopp som skahanterasav avfallskollektivetrespektivegår ut i recipienten. Att inte belysafråganom
de ovälkomna ämnenai avloppeti en tid då allt fler kommunalaavloppsreningsverk
till exempelinför läkemedelsreninganserVA SYDvara en brist. Det är ocksåoklart hur utredningensförslagom
kretsloppslösningaroch återföring av avloppsfraktionerfrån småavloppharmonierarmed regeringsdirektiv 2018:67Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, där ett förbud mot slamspridningär en utgångspunkt.
Kommunernasorganisationkommer att spelaen nyckelrollför utvecklingenav småavlopp,dels avseendetillstånd och tillsyn men ocksåinom ramen för den kommunalaavfallsverksamheten
där det
måstefinnasen genomtänktdriftorganisationsom bl.a. har ekonomiskaramar och praktiskrådighet
att samlain, och på ett miljö- och arbetsmiljöriktigtsätt, ta hand om det avfall som uppstårvid driften av småavlopp.Kostnadernaför detta bör inte belastaskattekollektivetutan de som har behov
av tjänsten.

Anpassningsåtgärder
för dagvattenhanteringen
När det kommer till den del av utredningsom rör anpassningsåtgärder
för dagvattenhanteringenär
det tydligt att detta är en del som tillkommit sent i utredningensarbete, och det är uppenbartatt
stegetmellan problematikenkring småavloppoch skyfallshanteringär stort. Resonemangeti kap
4.13 förefaller antydaatt ävenutredaren har uppmärksammatatt skyfallsplaneringoch småavlopp
inte har någonlogiskeller fysiskberöring annat än att bäggefrågornaär viktiga.Det är väsentligtatt
kommunernabyggerupp kunskapom planeringsförutsättningarför skyfall.Det resonemangsom
förs varför utredningensbäggedelar skallsammanförasi ett och sammakommunalabeslutsunderlagkännsdärmedfelkonstrueradoch riskeraratt urvattna innebördenoch den politiska diskussion som krävs kommunaltför att hantera bäggedessaproblemställningari praktiken.Problemställningarna,var och en, behöver en separatdiskussionoch separata beslut.
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Fleradelar stannarvid problembeskrivningenoch konstateraratt det behöverutredasvidare. Detta
är sannoliktdelvisberoendepå att tiden varit knapp,men det beror rimligen ocksåpå att fråganom
skyfallssäkringav våra tätorter är en större fråga än att den kan hanterasi enbart vattentjänstlagen.
Det konkretaförslagettill ändringi lagstiftningen utgörs av:
6a§
För varje kommunska finnasen av kommunfullmäktigefastställd plan för hur kommunenlångsiktigt
ska uppfylla sina skyldigheteratt ordna vattentjänsterenligt 6 §. Planenska innehållaen redogörelse
för kommunensbedömningav hur en ökad belastningpå de allmännava-anläggningarnaska hanteras vid skyfall.
När det gäller hur utredningenser på kommunernasarbete med klimatanpassningavseendebland
annat skyfallkan VA SYDkonstateraatt i den diskussionsom förs inledningsvisi kap 4.13.1blir detta
en traditionell dagvattenfrågasom skalösassom del av vattentjänstlagensnarareän fråga som berör fler aktörer än va-huvudmannen. Dennainitiala hållningproblematiserassenarei kap 4.13.7och
här blir konklusionenbådetydlig och väsentligtannorlunda:
” Att anpassasamhällettill ett förändrat klimat utgör ett stort problem. Efter att ha analyserat hinder och möjligheteri vattentjänstlagenför anpassningsåtgärder
ser utredningenatt
det behövertas ett helhetsgreppom regleringenkring dagvatten.Hanteringenav dagvatten
behöversättas in i sitt större sammanhang.Det begränsadeuppdragetoch den snävatidsramen som utredningenhar haft har inneburit att utredningeninte haft möjlighet att på eget
initiativ titta på regleringenkring dagvatteni ett större sammanhang.Utredningenbedömer
att fortsatta utredningsinsatserbehövspå området.Frågorför en sådanutredningskulle
kunnavara att titta på hanteringenav dagvatten i hela avrinningsområdenoch vilka möjligheter till samverkan som då bör finnas samt ansvarsfördelningen
mellanfastighetsägare,vahuvudmanoch kommun.
Dagenshanteringav regnvatteni urban miljö har vuxit fram under de senaste100 åren ur en praxis
där systemetför dagvattenhanteringhar varit kopplat och även underordnatsövrigavattentjänsterna. Sett ur ett svensktoch internationellt perspektivhar kunskapenom avrinningsplaneringblivit
en allt viktigarekomponentinte bara för att hantera skyfallutan ävenför öka stadensgenerellahållbarhet och utveckladen bebyggdamiljön genomatt bland annat avsiktligtplaneraför vattenförekomsteri dagen.Detta perspektivmedför att avrinningtill följd av regn inte längrekan sessom en
traditionell dräneringstjänst.Rumsligtoch tidsmässigtskiljer sig äveneffekterna till följd av ett regn
avsevärtfrån de effekter som en traditionell vattenförsörjningger upphov till. Med detta sagtär det
viktigt att Sverigeskommunerbörjar arbetet med att ta fram planer och strategierför att hantera
ävenextremaregnhändelsert ill följd av bland annat klimatförändringaroch att dessaplaner har sådan statusatt de får ett avgörandeinflytande på kommunenslångsiktigaplaneringoch utveckling
och inte enbart sessom traditionella dräneringsplanersom tas fram av va-huvudmannenför att möjliggörabebyggelseinom något visstområde.Detta betyder att skyfallsplanenbör utgå från plan- och
bygglagenoch att bland annat vattentjänstlagenbör hanterasutifrån ett perspektivatt samtliga
operativasamhällsfunktionerskallse till att en grundläggandeklimatpassningav kommunenuppfylls.
I Malmö har en skyfallskartläggning
gjorts, vilken pekarut de områdensom riskeraratt drabbasvärst
av skyfall.Åtgärderkan efter en sådanriskkartläggningsättasin initialt där sannolikhetoch
konsekvenserav ett skyfallär som störst. Ensådanskyfallskartläggning
och en plan för kommunens
vatten, utgör lämpligenen del av översiktsplanenenligt plan- och bygglagen. Sommarenstorka visar
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ocksåatt det finns behov av att recirkuleraoch kanskelagravatten, för att säkerställaviss
vattentillgångvid extrem torka. Det handlarinte bara om att hanteraskyfall.
Beträffandedet föreslagnatillägget i vattentjänstlagen,§ 6a, menar VASYDatt det är lämpligt att ha
med föreslagetplaneringskravi vattentjänstlagen, men att det bör görasett tillägg till plan- och
bygglagensom knyter an till denna.Frånoch med den 1 augusti2018ska,enligt ett tillägg (7 p) till 3
kap 5 § PBL,av översiktsplanenframgåkommunenssynpå riskenför skadorpå den byggdamiljön
som kan följa av översvämning,ras, skredoch erosionsom är klimatrelateradesamt på hur sådana
riskerkan minskaeller upphöra. Det vore lämpligt att detta krav breddastill ett krav på en plan för
kommunensvatten, som del av översiktsplanen,innefattande
nämndariskbedömningenligt dagens3 kap 5 § 7 p PBLmed tillägg för skyfalloch allvarlig torka,
att det angesi PBLatt hänsyn skatas till innehålleti va-planenenligt LAV.Hur va-anläggningenskahanterasvid ett skyfalli övergripandedrag, borde alltså vara del av översiktsplanen.Endel åtgärderkan ju behövagörasutanför va-lagensräckvidd,t ex genomnedsänktaparker.
Va-försörjningenmåsteförståsansesutgöra en väsentligdel av en plan för kommunensvatten.
Därför är det ocksålämpligt att Boverketfår ansvaretatt ge stöd till kommunernai fråganom
skyfallsanpassning
för de allmännava-anläggningarna
. Boverketger ävenstöd till kommunerna
angåendeöversiktsplaneringen.Det bör angesi vägledningenom plan för kommunensvatten enligt
PBL, att samtligastyrmedelför hanteringav vattnet skaangesi planen.Här kan jämförasmed
kommunalaavfallsplanerenligt 15 kap miljöbalken:Vilkauppgifter en avfallsplanskainnehålla
reglerasi Naturvårdsverketsföreskrifter (NFS2017:2)om kommunala avfallsplanerom
förebyggandeoch hanteringav avfall. I planenskamål, åtgärderoch styrmedelför att förebyggaoch
hantera avfall samt nedskräpningbeskrivas.Avfallsplanenskabland annat innehållaen beskrivning
av nulägesförhållandesom påverkaravfalletsmängdoch sammansättninglikväl som en bedömning
av avfallsflödenasframtida utvecklingför att bättre kopplaihop fysiskplaneringmed
avfallsplanering. Påsammasätt bör i Boverketsvägledningtill PBLskrav på plan för kommunens
vatten som del i översiktsplaneringen,
angesatt olika styrmedel och åtgärderskaanges.Va-planen
är ett av dessastyrmedel,men inte det enda.
Genomförandeav klimatanpassningsåtgärder
mot skyfall
Utredningenhadei uppdragatt undersökaom va-lagstiftningenbehöverändrasför att taxekollektivet skakunnabekostaåtgärdersom leder till en överkapaciteti va-anläggningenoch konstateraratt
så inte är fallet:
” Det saknasdomstolspraxisi frågan om anpassning
såtgärderför dagvattenhanteringenkan
finansierasgenomva-taxan om åtgärdernainnebäratt den allmännava-anläggningenfår
en överkapacitet.I avsaknadav sådandomstolspraxisråder det osäkerhetkring om va-taxan
kan användasför att finansieraanpassningsåtgärdersom medför att de allmännava-anläggningenfår en överkapacitet.Utredningenser inte att det med nuvarandelagstiftning
finns något rättsligt hinder mot att låta va-taxan finansieraen vissöverkapacitet.Hur stor
dennaöverkapacitetska vara generelltär svårt att fastslåutan det får avgörasi varje enskilt
fall utifrån omständigheternai kommunen.Utredningensslutsatsär dockatt det är rimligt
att bedömadet som en nödvändigkostnadatt anpassade allmännava-anläggningarnai befintlig bebyggelseså att de kan hantera mer än ett 10-års regn.”
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Det verkar med andra ord som att det arbete som har inletts i mångakommuneroch där gränserna
för nuvarandelagstiftningkommer prövasi praktikenär den vägsom måhändainte rekommenderas
i utredningen men som väl antydssom en praktiskvägframåt i ett lägei väntan på fortsatta utredningsinsatseroch tydliga direktiv.
VA SYDserfarenhetfrån Malmö och Lundär att det bästasättet att hanteraskyfalloftast är att
försökahanteravattnet innan det når den allmännava-anläggningen.Det vill sägagenomatt
planeraoch skapaytor som temporärt kan fördröja vattnet. Detta för att det delsär väsentligt
mindre kostsamtoch snabbareatt genomföraän att byggaut dagvattenledningsnätet
, och dels för
att det i de flesta fall inte är möjligt att leda bort dessamängderoch flöden av regnvatteni vaanläggningen
. Hindrenär bådetekniskamen ävenmiljömässigadå flertalet recipienterinte kan
hantera de vattenmängdersom bildasutan allvarligakonsekvense
r. Om vattnet från ett skyfallleds
till svagapunkter på ledningsnätetökar ävenriskernaför uppdämningi systemet,ävenom det har
en ökad kapacitet,med risk för att vatten då tränger upp i fastigheteroch dräneringar.
De temporäraöversvämningsytorsom behövsför att hantera skyfallär gator, torg, parker,
bollplaneretc. och kan rimligen inte räknassom en del av den allmännava-anläggningenför att de
en gångvart 50:e år översvämmas.Det är heller inte rimligt att taxekollektivet skabekostaytor i
stadsrummetsom till vardagsnyttjas för helt andra ändamålän för va-verksamhet,ävenom
utformningengjorts med tanke på hanteringav extremaregnmängder.Utredningennämner
bonuseffekterav multifunktionella lösningar– rekreation,bullerdämpningetc. vilket talar för att
skattekollektivetbör varamed i finansieringen.Avsnitt 5.8.6 nämneratt konsekvensenav
skyfallsåtgärderkan bli höjd va-taxa, men förbiser att dessaåtgärderrimligen ocksåkan kommaatt
behövabekostasav skattekollektivet.
Utredningenutreder inte nämnvärtkonsekvensernakring anpassningav befintlig bebyggelse,vilket
VA SYDanserär en brist. I kapitel 5.9.5,under avsnittet Konsekvenser
av hanteringav ökade
regnmängderi befintlig bebyggelsebeskrivsolika åtgärderkortfattat . Det nämnsdock inget om de
stora svårigheternakring rådighet,markåtkomst,störningarsamt de kostnadersom omställningen
till en skyfallssäkradstadsmiljökommer att innebära.Om man inte belyserde problemenblir det
väldigt svårt att på allvar titta på finansieringsfråganoch ansvarsfördelningen.
Ett sätt att underlätta problemet med markåtkomstkan vara att återinföra förköpslagen,något som
ocksåföreslåsi SOU2018:67,ävenom syftet i den utredningenär att möta behovetav nya bostäder.
Utöver det arbete som handlarom ökad kapaciteti dagvattensystemetoch en utformning av stadsrummet som kan hantera ytledesrinnandevatten, kommer det sannoliktatt görasförsök att användadagvattentaxanför att styra fastighetsägareatt välja fastighetsnäralösningar för att förhindrar att dagvatteni traditionell meninguppstår.Äventaxan för dagvattenavledningfrån allmänplatsmark kan utformas för att styra mot att förhindra att dagvattenuppstår.
Om ansvarsfördelningen
mellanfastighetsägare,va-huvudmanoch kommun
Klimatanpassningsutredningen
Vemhar ansvaret(SOU2017:42)analyseraderegleringenav
dagvattenoch markavvattningenligt miljöbalkenmen avfärdadei princip miljöbalkenutan närmare
analyshuruvidabalkenklarläggeransvaretför klimatanpassning
såtgärdereller ej. Äveni denna
utredning om hållbara vattentjänstersaknarVA SYDomnämnandetav miljöbalkenskrav på
fastighetsägareoch verksamhetsutövare,utöver ansvaretför enskildaavlopp.Dennajuridiska
verktygslådafinns redan tillgänglig,i for m av allmännahänsynsreglernai 2 kap miljöbalken,9 kap 19 §§ samt 26 kap miljöbalken,kompletteradav förordningen(1998:899)om miljöfarlig verksamhet
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och hälsoskyddsamt förordningen(1998:901)om verksamhetsutövares
egenkontrollenligt
miljöbalken.Fastighetsägarenansvararför det vatten som finns på dennesfastighet.Det kan också
finnasett ansvarhos annanverksamhetsutövarepå fastigheten– antingenför att vattnet och
hanteringenav detta kan orsakaskada,eller för att verksamhetsutövarenhar en skyldighetatt se till
att de som befinner sig på fastigheten/nyttjarfastigheten(t ill exempel hyresgäster,förskolebarn,
kunder),inte orsakasrisk för olägenhetför hälsan.Försiktighetsprincipengälleroch förebyggande
åtgärderbör vidtas.Hur långt den enskildefastighetsägarens
och verksamhetsutövarens
ansvar
sträckersig måstedock prövasgenompraxis.
Det vore förståsönskvärtmed ett förtydligandei lagtext eller vägledningfrån Naturvårdsverketoch
Folkhälsomyndigheten,
om verksamhetsutövares
och fastighetsägaresansvaratt vidta förebyggande
åtgärdermed anledningav klimatförändringarna.

Kommentarertill föreslagnaförändringar i lagstiftningen
Förslagtill förord ning om ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhetoch
hälsoskydd(1998:899)
VA SYDanser att reglernai 13 § förordning (1998:899)om miljöfarlig verksamhetoch hälsoskydd,
FMH,behöverändrasoch förtydligasbetydligt mer än det förslagsom framförs i remissen.Enligt
tillsynsmyndigheteroch enligt nyligenmeddeladevägledanderättsfall tolkasanmälningsplikten
mycket vidareän vad som ursprungligenvar tanken.Den språkligajusteringensom föreslåslöser
inte dennasvåraproblematik. Dagvattenoch spillvattenbehöveristället hanterasseparatfrån
varandrai lagstiftningen.Även definitionen av avloppsvatteni 9 kap 2 § miljöbalken bör därför ses
över.
I sammanhangetvill vi ävenpassapå att påminnaom bestämmelseni 16 § FMH,som angeratt
ledningarnatill en tillstånds- eller anmälningspliktiganläggningsom huvudregelskavara slutna,om
inte tillsynsmyndighetenangerannat. Dockmedför behovetav dagvattenfördröjningoch lokalt
omhändertagandeav dagvattenidagatt huvudregelnför dagvattenanläggningar
oftast är det
omvända.Bestämmelsenvisarmed all önskvärdtydlighet på ett behov av att regleradagvatten
separatfrån spillvatteni lagstiftningen.
Bestämmelsernahärrör från hälsoskyddslagen
och avsågBDT-vatten och liknande(jfr sid 33, 40, 102
NaturvårdsverketsHandbok2003:5Tillståndsprövningoch anmälanavseendemiljöfarlig
verksamhet). Enligtny tolkning av dessaregler omfattas dock ävendagvattenav anmälningsplikteni
13 § FMH(seMÖD2016-M 11222och -M 11218som avserfasta anordningarför vägdagvatten).Då
man bara hänvisartill den vägledningsom finns från Havs- och vattenmyndigheten, som är inriktad
på enskildaavlopp,blir det mycketoklart vilka åtgärder på dagvattennätetsom krävsoch är
anmälningspliktigaenligt bestämmelsen
. Anmälningsplikteni den här formuleringenär en stor
belastningsom hindrar utvecklingenmot hållbaravattentjänster.VA SYDbefararatt såvälvahuvudmannensom andra parter avstårförbättrande åtgärderi dagvattensystemetmed anledningav
dennaanmälningsplikt.
Den extensivatolkning av vad som behöveranmälasi förvägkan dessutommedföra mycket stora
problem för ett effektivt och nödvändigtunderhållav va-anläggningen: Tillsynsmyndigheten
menar
bland annat att anmälanbehöverskesexveckori förväg.Trots bestämmelsensformuleringom
anmälningspliktför ”installation” av anläggning,som avserfasta anläggningar,har motsvarandekrav
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ställts vid tillfälliga underhållsarbeten. Miljönyttan av dennaextensivaanmälningspliktkan starkt
ifrågasättas.
SomVA SYDpåtalat måstefråganom hur dagvattenskahanteraslösasredan i planskedet,annars
kommer den inte kunnalösassenare,eftersom dagvattenhanteringenär så starkt koppladtill
volymer och tillgängligaytor. Om man exempelvisi planskedetfastställeren plan som byggerpå att
dagvattenhanterasgenomslutet rörsystemutan fördröjning eller rening,men tillsynsmyndigheten
sedanvid anmälanom det nya dagvattensys
temet anseratt vattnet skafördröjas eller renasså
behövsytor för att kunnagenomföradet. Har dessainte avsattsi planensåkommer den
hanteringeninte heller kunnaske.Det innebäratt planenär gällandemen det finns inget sätt att
hantera dagvattenfrågan,vilket gör att planeninte kan genomföras.Att ha en anmälningspliktför
dagvattenanläggningar
kan alltså allvarligt hindra den planeradestadsutvecklingen.Dagvattenfrågan
behöver,som vi påtalat, hanterasredan i planskedetoch därför behövsöversyn av PBL,och krav på
anmälanistället hanterassom en fråga i planprocessen.

Förslagtill förändring i lagenom allmänna vattentjänster (2006:412)
§6
Om det med hänsyntill skyddetför människorshälsaeller miljön behöverordnasvatten
försörjningeller avloppi ett större sammanhangför en vissbefintlig eller blivandebebyggelse,
ska kommunen
1. bestämmadet verksamhetsområde
inom vilket vattentjänsteneller
vattentjänsternabehöverordnas,och
2. se till att behovetsnarast,och så länge behovetfinns kvar, tillgodosesi verksamhetsområdetgenomen allmän va-anläggning.
Vid bedömningenav behovetav en vattentjänst enligt första stycketskasärskildhänsyntas till möjligheten att på ett annat sätt uppnåett motsvarandeskyddför människorshälsaoch miljön.
6a§
” För varje kommunska finnasen av kommunfullmäktigefastställd plan för hur kommunen
långsiktigt skauppfylla sina skyldigheter att ordna vattentjänsterenligt 6 §.
Planenskainnehållaen redogörelseför kommunensbedömningav hur en ökad belastningpå de
allmännava-anläggningarnaska hanterasvid skyfall.”
VA SYDanseratt förslageti grundenär bra. Att en sådanplan ska tas fram och fastställasav
kommunfullmäktigegör att kommunfullmäktigetydligt får ansvaretför vattentjänsterna i den egna
kommunen,och vilka långsiktigaprioriteringar som behövergöras.Det saknasofta en tydlig ansvarig
för vattenfrågorna inom kommunen,särskiltom va-huvudmannaskapetliggerpå en annan
organisation.Dessutomsaknasofta samordningav vattenfrågornainom kommunerna.Detta är en
bra start. Dockser VA SYDatt den andrameningen,om skyfallshantering,måstekopplastill planoch bygglagen,PBL.Genomatt endastha med skrivelseni vattentjänstlagenär det lätt att tro att
utredningenmenar att frågandärmed är löst, trots att vattentjänstlageninte reglerar
planeringsfrågoreller markåtkomst.VA SYDmenar att en skyfallsplaneringävenbör skesom del i
översiktsplaneringenoch då ta ett större grepp än va-planen.Setidigare resonemang.
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Om samrådom VA-plan, nya 6b-6d §§
6b§
Innankommunenantar en plan enligt 6 a § skakommunen
1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samrådamed de fastighetsinnehavareoch myndigheter
som kan ha ett väsentligtintresseav planen,och
2. ställa ut ett förslag till plan för granskningunder minst fyra veckor.Kommunenska informeraom
utställningenpå sin webbplatsföre utställningstidensbörjan. Informationenska innehållauppgift om
förslagetshuvudsakligainnebörd,var det ställs ut samt inom vilkentid och till vem synpunkterska
lämnas.
6 c§
När kommunenantar planenenligt 6 a § ska kommunenta hänsyntill de synpunktersom kommit
fram i samrådetoch granskningenenligt 6 b §.
6d§
Bestämmelsernai 6 b och 6 c §§ gäller ävenförslagtill ändringari en plan enligt 6 a §.
Föreslagnabestämmelserom utställning,samråd,etc, bör tas bort eller drasner och förtydligas.
Framtagandetav en kommunalVA-plan omfattas redan av krav på samråd,utställningoch
miljöbedömningenligt 6 kap MB (seutredningensid 175). För att undvikadubbelregleringbör det
räckamed en hänvisningfrån LAVtill 6 kap MB, eventuellt med vissatillägg i LAV– t ex att samrådet
även skaavsefastighetsägaresom kan ha väsentligtintresseav planen.
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