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Remissyttrande om Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Tydligare regler för
små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys”.
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss.
Allmänna synpunkter:
Folkhälsomyndigheten ser positivt på att bestämmelserna om enskilda avlopp blir reglerade i
nationell författning och förtydligas.
Folkhälsomyndigheten tillstyrker att kommunerna ska peka ut och fatta beslut på områden som
är känsliga för utsläpp av toalettavlopp utifrån ett nationellt bedömningsunderlag.
Kommunerna har god lokalkännedom och är bäst lämpade för att fatta beslut om känsliga
områden ur ett smitto- och övergödningsperspektiv. Utsläppspunkten är den som styr vilka krav
som ställs på avloppsanläggningen (såsom närhet till vattentäkt).
Folkhälsomyndigheten anser att central tillsynsvägledning måste finnas på plats i god tid innan
regelförändringarna ska börja gälla. Därför behöver det avsättas resurser för att ge utbildning till
länsstyrelser, kommuner och entreprenörer om de nya reglerna. Havs- och vattenmyndigheten
(HaV) och länsstyrelserna bör ta en aktiv roll i att samordna och vägleda kommunerna.
Slutligen föreslår Folkhälsomyndigheten att resultaten/effekten av den nya vägledningen
behöver utvärderas efter några år för att se om styrmedlen är de rätta.

Bestämmelsernas tillämpning,
16a §
Folkhälsomyndigheten tillstyrker, förutsatt att en vägledning som förtydligar hur bedömningen
av risk för smitta bör tas fram av HaV i samråd med nationella experter inom smittskydd.
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Ny X § övergångsbestämmelser
Folkhälsomyndigheten avstyrker och föreslår istället att förordningens ikraftträdande bör ske
först ett år efter antagande eftersom information/utbildning till kommuner, fastighetsägare,
entreprenörer m.fl. behöver samordnas från staten.

Miljösanktionsavgift (MSA)
Folkhälsomyndigheten tillstyrker inte förlag om ny MSA kopplad till § 18.
Myndigheten förordar lokal tillsyn.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Anna Bessö. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Anders Tegnell, enhetschefen Agneta Falk Filipsson och
chefsjuristen Markos Stavroulakis deltagit. Utredaren Henry Stegmayr har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Henry Stegmayr
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