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Remissvar Vägar till hållbara vattentjänster
ME:s synpunkter på remiss av betänkandet SOU 2018:34 “Vägar till
hållbara vattentjänster”, dnr: M2018/01630/Nm.
Inledning
Det finns cirka 200 000 små avloppsanläggningar runt om i Sverige som
fortfarande inte uppfyller 1969 år lagstiftning och riskerar därför att låta
orenat avloppsvatten riskera miljö och människors hälsa.
Maskinentreprenörerna ser därför positivt till att utredningen föreslår
åtgärder som ger incitament för att öka åtgärdstakten av små
avloppsanläggningar i allmänhet, och att de små avloppsanläggningar som
riskerar att skada miljö och/eller hälsa prioriteras genom verktyg som ökar
tillsyn och rådgivning till verksamhetsutövarna.
ME vill i den omfattande utredningen lyfta fram 4 områden som vi ser som
prioriterade:
Utredningens förslag till förändringar i §6 lagen om allmänna
vattentjänster med syfte till att skapa utrymme för att uppnå
motsvarande skydd för människor hälsa och miljön på ett annat sätt
än genom allmän VA-anläggning ser vi som en positiv utveckling.
Detta kan vara ett mer kostnadseffektivt sätt för såväl samhället som
enskilda fastighetsägare att tillse att de har en tillfredställande
VA-lösning än att tvingas koppla upp sig mot en allmän anläggning.
Utredningens förslag att införa krav på anläggningsägaren att
regelbundet inlämna avloppsdeklaration är bra. Det kommer att bidra
till ökad åtgärdstakt och ger tillsynsmyndighetenlkommunen ett
verktyg för att prioritera sin verksamhet till störst gagn för miljö och
människors hälsa. Att deklarationen görs på ett objektivt och
rättssäkert sätt är viktigt, men att ställa krav på att det i första skedet
genomförs av ackrediterat kontrollorgan kan riskera att fördröja
genomförandet. Eftersom deklarationen inte ur en tillsynsåtgärd eller

myndighetsutövning torde den enklast kunna genomföras som en
statusrapport vid slamtömning, av den entreprenör som genomför
arbetet. Deklarationen skickas in till miljökontoret av
slamtömningsentreprenören efter medgivande av anläggningsägaren
som då får en kopia. Denna första statusrapport får sedan ligga till
grund för anläggningsägarens planering. Anger statusrapporten brister
åligger det anläggningsägaren att ta fram en plan för åtgärd som sedan
skickas in till kommunens handläggare.
Personcertifiering för anläggning av små avlopp är inte en primär
åtgärd för att öka takten av åtgärdande av bristfälliga existerande små
avloppsanläggningar. Tvärtom kan det i alla fall inledningsvis sänka
utbytestakten. Krav på certifiering är möjligen motiverad för de som
projekterar små avlopp men i övrigt bör branschen själv kunna säkra
kompetensnivån hos anläggare då det ligger i såväl leverantörers som
anläggares och anläggningsägaren/fastighetsägaren intresse att nya
anläggningar uppfyller krav på funktion och kvalitet.
Utredningens förslag till ökad och förbättrad avloppsrådgivning till
fastighetsägare är en viktig komponent i sammanhanget. Det är ändå
fastighetsägaren som också är ansvarig för sin anläggning och dess
skötsel. 1 synnerhet den rådgivning som sker efter att ett bristfälligt
avlopp detekterats och den rådgivning som berör åtgärdsplan,
anläggande av nytt avlopp mm. Rådgivningen ska vara saklig,
teknikneutral och syfta till miljö och människors säkerhet och hälsa.
HaV eller annan myndighet med resurser och kompetens ska kunna ta
fram allmänna råd och anvisningar, medan själva rådgivningen
baserade på dessa råd kan utföras av kommunens miljö-/hälsokontor
eller certifierade projektörer.
Utanför utredningens ansvarsområde finns möjliga positiva följdeffekter av
de ökade möjligheter av enskilda initiativ som utredningens förslag till
ändring av Vattentjänstlagen medför.
Det lokala näringslivet får möjlighet att utveckla tjänster i VA-frågor
såsom projektering, anläggning, drift/underhåll och efterkontroll.
Kostnadseffektiva lösningar i gemensamhetsanläggning för
fastighetsägare kan öka byggandet utanför tätort till gagn för bygd,
affärer, skolor och indirekt ökad efterfrågan på andra lokala tjänster.
Maskinentreprenörema (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för
maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar
för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund
marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknads
politiska frågor.
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ME är remissinstans i branschaktuella ämnen och är en del av Svenskt
Näringsliv. ME har cirka 4 000 medlemsföretag (både stora och små) med
20 000 medarbetare. Medlemsföretagen utvecklar genom sina tjänster
samhällets infrastruktur. företagen syns varje dag när de utför sina uppdrag
för stat, kommun, företag och privatpersoner.
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