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Yttrande över Tydligare regler för små avloppsanläggningar,
dnr M2016/02191/Nm
Värmdö kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Havs- och vattenmyndighetens
rapport Tydligare regler för så avloppsanläggningar, M2016/02191/Nm. Värmdö
kommun har följande synpunkter:
Ingen övergödning och hav i balans, levande kust och skärgård är ett lokal miljömål i
Värmdö kommun och således prioriterat. Enligt kommunens miljömål ska tillsyn och
information kring enskilda avloppslösningar bidra till kretsloppslösningar och latrin ska
i första hand transporteras till reningsverk. Värmdö kommun är därmed positiv till
författningsförslagens målsättningar.
Värmdö kommun är positiv till författningsförslagen som innebär att regelverket kring
små avlopp blir tydligare och med en större inbyggd uppföljande kontroll som i högre
grad efterliknar bygglovsprocessen enligt plan- och bygglagen (2010:900). Värmdö
kommun instämmer i att författningsförslagen kommer öka samsynen om prövning och
tillsyn i landet. Författningsförslagens förtydligande och höjda kunskapskrav av
certifiering kan öka både status och kvalitet av kontrollen. Det är därför önskvärt att
diskussion med branschen om certifiering och uppföljning påbörjas och att en tidplan för
detta upprättas.
Värmdö kommun har cirka 15 000 enskilda avlopp och kommunens medborgare berörs i
hög utsträckning av författningsförslagen. Det är därför positivt att rapporten bedömer
att förslagen kan bidra till teknikdifferentiering och mer kostnadseffektiva anläggningar
samt att kostnaderna förväntas minska med en miljard kronor årligen för
verksamhetsutövare. Det är av stor vikt att författningsförslagen har rimliga ekonomiska
konsekvenser för kommunens medborgare. En sidoeffekt av för höga kostnader för
enskilda avlopp är att sammanslutningar av fastigheter ansöker om anslutning till
kommunalt vatten och avlopp i områden som inte är utpekade som prioriterade
förändringsområden i översiktsplanen. Även om ökad anslutning till det kommunala
nätet är positivt blir en effekt att samhällsplaneringen i övrigt haltar i områden som inte
är detaljplanelagda. Dock är det önskvärt att rapporten kompletteras med en fördjupad
konsekvensanalys för medborgare, företag, bransch och kommuner om Havs- och
vattenmyndigheten kvarstår vid bedömningen att incitamentsstrukturen skatter och
avgifter är eftersträvansvärda.
Värmdö kommun vill även framhålla att det är positivt att särskilja bad-, disk- och
tvättvatten från WC-vatten och latrin. Omhändertagande av latrin är särskilt viktigt för
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att minska utsläpp av fosfor och kväve. Latrin, som klassas som avfall och inte avlopp,
är således en produkt som är viktig att hantera. Värmdö kommun deltog i ett FoUprojekt i samverkan med stiftelsen Baltic Sea 2020 som kunde påvisa att fosfor och
kväve inte kan tas om hand lokalt i till exempel kustnära områden.
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