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Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för
små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys
Boverket har avgränsat sitt svar till att gälla de delar av rapporten som berör
myndighetens verksamhetsområde. Boverket har inga synpunkter på övriga
förslag i rapporten.
12 §
Förtydliganden behövs avseende förslaget till ändring av 12 § där tillstånd inte
krävs för enskild va-anläggning (avloppsanläggning) om syftet enbart är att
föra avloppsvattnet till en allmän va-anläggning. I lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster definieras enskild anläggning som en va-anläggning eller
annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en
allmän va-anläggning (2 §). Förslaget till 12 § är otydligt och kan lätt missförstås, och råder dessvärre inte bot på begreppsförvirringen.
Ny 12 a §
Boverket ser positivt på förbudet att till mark, grund- eller ytvatten släppa ut
orenat toalettavloppsvatten eller urin enligt förslaget på formulering av 12 a §,
men ställer sig däremot tveksamt till om renat toalettavloppsvatten ska omfattas av paragrafen. Förslaget innefattar också flera otydliga begrepp. Termen
toalettavloppsvatten
avviker från terminologin i annan lagstiftning. Terminologin bör stämma överens med lagen om allmänna vattentjänster som enbart omnämner avlopp i sina legaldefinitioner som samlingsbegrepp för dagvatten,
dränvatten och spillvatten.
Vilka områden som är särskilt kånsliga for toalettavloppsvatten
är också
oklart. Som jämförelse kan nämnas att miljöbalken i 3 kap. 3 § behandlar
mark- och vattenområden som är sårskilt känsligafrån ekologisk synpunkt.
I förslaget anges att avsteg kan göras om särskilda skäl föreligger. Det är dock
oklart vilka särskilda skäl som avses.
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19 §
Boverket avstyrker förslaget till ändring av 19 § med beaktande av vad som
skri vs nedan.
Ny 19 a §
Boverket avstyrker 19 a §. Förslaget innebär skilda formuleringar i plan- och
bygglagen (2010:900) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd avseende tid för bygglov jämfört med avloppsanläggning, vilket Boverket inte anser är lämpligt. I nuvarande 19 § är dessa tider överensstämmande i de båda lagstiftningarna, vilket Boverket anser är mycket viktigt
för att inte försvåra möjligheten att bygga bostäder.
Installation eller väsentlig ändring aven anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp ska anmälas enligt 6 kap. 5 § 5 plan- och byggförordningen (2011 :338).
Startbeskedet gäller i två år efter det att beslutet gavs.
Boverket och Havs- och vattenmyndigheten har i rapporten Små avloppsanläggningar (2015 :43) sett det som angeläget att dubbelregleringen mellan förordningen om miljöfarlig verksamhet och plan- och byggförordningen upphör
och att förfarandet med anmälan omfattas av miljötillståndsgivningen. Utredningen aktualiserar återigen denna lösning. Boverket föreslår att ett undantag
införs i plan- och byggförordningens 6 kap. enligt författningsförslag i rapporten Små avloppsanläggningar.

I detta ärende har tf. generaldirektör Susann Bard beslutat. Landskapsarkitekt
Isabelle Ripa har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
avdelningschef Peter Fransson, rättschefYvonne Svensson, enhetschef Sofie
Adolfsson Jörby och tf. enhetschef Magnus Jacobsson deltagit.
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