Lagen om allmänna vattentjänster 10 år
– Svenskt Vattens förslag på vidareutveckling och förbättring
Med anledning av att Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (”vattentjänstlagen”) firar 10
år har Svenskt Vatten tillsammans med VA-branschen utvärderat hur regleringen fungerat i
praktiken. Vi inleder med att lyfta fram vad vi anser blev bra med införandet av den nya
vattentjänstlagen och övergår därefter till tre områden inom vilka vi ser möjlighet till utveckling
och förbättring. Dessa tre områden utgår från följande frågeställningar:
• Hur kan vatten och avlopp byggas ut på ett samhällsekonomiskt sätt?
• Vilka ansvarar för dagvattnet?
• Hur kan långsiktig finansiering av större investeringar underlättas?
Svenskt Vatten vill naturligtvis att de budskap som förs fram ska vara förankrade i den bransch
som vi företräder. Därför har en konsultation genomförts där samtliga medlemmar har getts
möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Dessutom har tre seminarier genomförts för att
ytterligare debattera frågorna även utanför vår medlemskrets. Vid konsultationen och
seminarierna har viktiga synpunkter lämnats som Svenskt Vatten beaktar i vårt fortsatta arbete
med att vidareutveckla och förbättra vattentjänstlagen.

Vad blev bättre vid införandet av den nuvarande vattentjänstlagen?
Vattentjänstlagen reglerar vad som gäller mellan huvudmannen1 och fastighetsägarna. Samtidigt är
syftet med lagen att skydda människors hälsa och miljön. Lagen har också stor betydelse för
byggandet av bostäder och samhällsutvecklingen eftersom vattenförsörjning och avlopp måste
planeras och ordnas för såväl ny som befintlig bebyggelse.
Lagen om allmänna vattentjänster föregicks av två liknande regleringar, Lagen (1955:314 respektive
1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Den nuvarande vattentjänstlagen innebar
en vidareutveckling av tidigare reglering och medförde flera positiva nyheter. Ett exempel på en
sådan är skyddet för miljön. Tidigare lagar innehöll endast ett skydd för människors hälsa.
Kompletteringen medförde ett utökat ansvar eftersom lagens skyddsintressen är avgörande för när
kommunerna är skyldiga att tillhandahålla vattentjänster2. Trots detta anser Svenskt Vatten att
utökningen var en klar förbättring i förhållande till tidigare lagstiftning.
Vattentjänstlagen ger vägledning för i vilken ordning beslut ska fattas när den allmänna
anläggningen3 ska ordnas. Först när kommunerna har bedömt vilka fastigheter som ska ingå i ett
verksamhetsområde4, och vilka vattentjänster som ska tillhandahållas, ska den allmänna
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Huvudmannen är den som äger en allmän VA-anläggning, t ex kommun, ett kommunalt bolag eller
kommunalförbund.
2
Med vattentjänster avses vattenförsörjning för hushållsbehov samt avlopp (VA).
3
En VA-anläggning över vilken huvudmannen har rättsligt bestämmande och som har ordnats och används för
att uppfylla kommunens skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Att jämföra med enskild anläggning som inte ägs
av kommun.
4
Det geografiska område som ska få vatten och/eller avlopp genom en allmän VA-anläggning.

anläggningen byggas ut. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om verksamhetsområdet, ABVA5
och finansiering (VA-taxa). Detta innebär att ansvaret enligt vattentjänstlagen delas mellan kommun
och VA-huvudman och det på ett sätt som i praktiken fungerat bra.
Tillhandahållandet av vattentjänster har länge ansetts primärt utgöra en kommunal skyldighet men
trots detta finns det stort antal enskilda brunnar, avlopp och anläggningar. Dessa kunde i vissa fall
allmänförklaras enligt tidigare lagstiftning. Enligt nuvarande vattentjänstlag har det kommunala
ägandet förstärkts och möjligheten att allmänförklara enskilda anläggningar tagits bort. För att en
anläggning ska kunna klassas som allmän krävs numera att den befinner sig inom
verksamhetsområdet och att det är en kommunal anläggning, alltså att kommunen t.ex. äger den
eller bestämmer över det bolag som äger den. Detta var ett förtydligande av att VA-verksamhet är en
kommunal angelägenhet som kommunen inte kan överlåta till exempelvis ett privat bolag. Därmed
aktualiseras inte längre en diskussion i Sverige om människans rätt till vatten och hur verksamheten
ska finansieras. Som nämnts ovan är det i Sverige tydligt att kommunen ska ansvara för kommunens
VA-verksamhet och att kommunfullmäktige beslutar om VA-taxan men både driften och
huvudmannaskapet får läggas ut på bolag eller kommunalförbund så länge kommunen har
inflytandet över dem. En privatisering eller utförsäljning av VA-branschen är därmed inte möjlig och
denna konstruktion anser vi tjänat branschen väl.
Fördelningen av rättigheter och skyldigheter mellan huvudmannen och användarna har tydliggjorts
både vad gäller tillhandahållandet av dricksvatten och spillvatten. För avledning av dagvatten6 har en
avgiftskyldighet införts men fortfarande är ansvaret för dagvattnets kvalitet och kvantitet fortfarande
oklart, vilket kommer diskuteras längre ned.
En fråga som däremot tydligt reglerats i vattentjänstlagen är den att användarna av vattentjänsterna
endast ska bekosta vattentjänsterna. VA-taxan får alltså inte användas till att betala andra
kommunala nyttigheter, såsom förskolor, parkytor eller till att finansiera statliga myndigheters
uppdrag. Vattentjänstlagen kräver numera att VA-verksamheten bokförs och redovisas i enlighet
med god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt. Detta är angivet i såväl
lagen som dess förarbeten och utgör en viktig och bra princip.
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ABVA står för ”Allmänna bestämmelser VA” och innehåller kommunala föreskrifter om användandet av den
allmänna anläggningen.
6
Dagvatten har definierats som tillfälligt förekommande avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion
som ligger öppet, synligt på ytan, t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten.

Tre områden för utveckling och förbättring
Människan har hanterat vatten och avlopp nästan lika länge som vi bosatt oss i samhällen. Genom
århundranden har denna hantering förbättrats och utvecklats och idag är det mycket som fungerar
bra. De flesta i Sverige skulle nog hålla med om att det kommer rent vatten ur kranen alla dygnets
timmar och att bra avloppsrening gör att vi kan spola i toaletten med gott samvete. Men
förutsättningarna förändras och precis som samhället i övrigt står kommunerna inför en av sina
största utmaningar hittills, nämligen anpassningen till klimatförändringarnas och urbaniseringens
konsekvenser. Svenskt Vatten anser att det är ett arbete som fler än VA-organisationerna bör
ansvara för vilket berörs mer i avsnitt två om dagvatten. Kommunerna står inför stora
investeringar för att kunna leverera vatten och avlopp med samma kvalitet och driftsäkerhet även i
framtiden och det är viktigt att dessa möjliggörs på ett samhällsekonomiskt och ändamålsenligt
sätt. Avsnitt ett och tre handlar därför om samhällsekonomiska och ändamålsenliga sätt att
finansiera fungerande vatten och avlopp, nu och framöver.

1. Hur kan vatten och avlopp byggas ut på ett samhällsekonomiskt sätt?
Inledning
Den sjätte paragrafen i vattentjänstlagen avgör när kommunerna är skyldiga att tillhandahålla
vattentjänster och bestämma verksamhetsområde.
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom
allmän VA-anläggning.
Syftet med bestämmelsen är att tillgodose behovet av vattenförsörjning och avlopp samt skydda
människors hälsa och miljön. Att vattenförsörjning eller avlopp behöver ordnas i ett större
sammanhang har sedan 1955 ansetts innebära att när 20-30 fastigheter ligger samlat så medför det
vanligtvis att vattentjänster behöver lösas genom allmänt VA, d.v.s. att fastighetsägarna inte bör
ordna enskilda lösningar var för sig. Enligt praxis kan det dock vara tillräckligt att även ett mindre
antal fastigheter ingår i ett verksamhetsområde om behovet av skydd av miljön är starkt eller när
exempelvis vattenkvaliteten i ett område är undermålig. När ovanstående rekvisit är uppfyllda är
kommunen tvungen att ordna vattentjänster och om det inte görs kan länsstyrelsen vitesförelägga
kommunen.
Skyddet av miljön och vikten av en VA-plan
Utgångspunkten är att fastigheter har ett behov av vattenförsörjning och avlopp. Sedan lång tid
tillbaka har skyddet för människors hälsa varit den avgörande drivkraften för utbyggnad av allmän
vatten- och avloppsförsörjning. När skyddet av miljön lades till i vattentjänstlagen utvidgades
kommunernas skyldighet. Behovet kan uttryckas så att VA-försörjningen ska vara socialt, ekonomiskt
och ekologiskt hållbar. Människors behov av dricksvatten ska tillgodoses, liksom behovet att leda
bort och rena avloppsvatten för att undvika översvämningar och olägenheter för hälsa och miljö. VAförsörjningen ska också uppfylla kravet på hushållning med naturens, samhällets och människors
resurser.

Kommunernas ansvar enligt vattentjänstlagen är en viktig komponent i svensk vattenförvaltning7
som har som mål att alla svenska vattenförekomster ska uppnå god status. Enligt
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram behöver kommunerna upprätta vatten- och
avloppsvattenplaner (VA-planer). Dessa kan vara verktyg för att identifiera områden som uppfyller
rekvisiten i sjätte paragrafen och bör därför inkludera en utbyggnadsplan. Svenskt Vatten anser att
en bestämmelse i vattentjänstlagen om att kommunen har ansvar för att planera för en hållbar VAutbyggnad inom hela sitt geografiska område skulle leda till en effektivare och mer transparent
utbyggnad av allmänt vatten och avlopp.
Det skulle inte innebära ett ansvar att ordna VA-försörjningen i hela kommunen. Däremot skulle
kommunerna få ett tydligare planeringsansvar och en skyldighet att väga in både sociala, ekonomiska
och ekologiska aspekter. Planeringen behöver på ett tydligt sätt innefatta både vattenförsörjning och
bortledning av spillvatten och dagvatten. Den föreslagna ändringen innebär inte att VAhuvudmannen får ett utökat ansvar för enskilda avlopp eller samhällsplanering i övrigt. VAhuvudmannen skulle även fortsatt endast vara ansvarig för planering och genomförande inom det
verksamhetsområde som sedan tidigare beslutats av kommunen. Länsstyrelsen bör i sin tillsyn inrikta
sig på planeringen snarare än på enstaka områden. Kommunerna behöver kunna visa att de har en
väl avvägd VA-planering för en långsiktigt hållbar VA-utbyggnad och för god vattenstatus. Om så är
fallet ska länsstyrelserna i sin tillsyn enligt 51 § vattentjänstlagen ta hänsyn till denna planering.

Exemplet ovan illustrerar den situation som kan uppstå om utbyggnadsplan inte finns eller om länsstyrelsen inte tar hänsyn
till kommunens planering. Risken är att länsstyrelsen ger den som klagar rätt och vitesförelägger kommunen att bygga ut till
denna bebyggelse samtidigt som kommunen redan har påbörjat en utbyggnation till ett område med ett akut behov.
Resultatet kan bli både kapacitetsbrist och vite. Alla kommuner gynnas av att ha en VA-plan som inkluderar
utbyggnadsplanering och lagstiftningen borde ge större tyngd åt sådan planering.
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EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och är nu införlivat i svensk lagstiftning,
främst i Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). Vattendirektivet lade grunden för ett nytt sätt att
arbeta med vatten. Förvaltningen av vatten sker nu utifrån naturens egna gränser och följer vattnets flöde i så
kallade avrinningsområden.

I konsultationen har anförts att ett krav på en VA-planering endast bör finnas då behov av en sådan
är nödvändig.
Ökad flexibilitet kan ge ekonomiskt och tekniskt hållbara lösningar
Vattentjänstlagen reglerar inte specifikt vilken teknisk lösning som ska användas i den allmänna VAanläggningen. Sjätte paragrafen har dock visat sig svår att tillämpa i områden som ligger långt från
befintliga allmänna VA-anläggningar eller där anläggande av ledningsnät skulle innebära höga
kostnader och stora ingrepp i miljön. När rekvisiten för utbyggnad av kommunalt VA enligt 6 § är
uppfyllda är det kommunens ansvar att så sker och andra, kanske mer praktiska eller ekonomiskt
fördelaktiga, alternativ utreds sällan. Idag är många kommuner tvungna att bygga ut allmän VAförsörjning med traditionell teknik till mycket höga kostnader. I andra fall dröjer åtgärderna många år
trots att det finns ett stort behov.
Lokala lösningar i form av gemensamhetsanläggningar kan ibland innebära att en hållbar lösning
snabbare kommer på plats och driftas effektivare. Problemet med lokala lösningar som drivs av
samfällighetsföreningar är ofta säkerställandet av en långsiktig och hållbar förvaltning. En risken är
att någon av fastighetsägarna i framtiden kräver att få anslutas till den allmänna anläggningen och
att huvudmannen därmed ändå tvingas bygga ut och/eller ta över den enskilda anläggningen.
En sådan situation kan i viss mån undvikas genom att en ekonomisk skälighetsbedömning införs i
sjätte paragrafen och att vattentjänstlagens möjlighet till särtaxa blir mer praktiskt tillämpbar. Det
skulle leda till ett ökat incitament för fastighetsägarna att sköta sin enskilda anläggning på lång sikt,
eftersom en anslutning till den allmänna anläggningen skulle vara ekonomiskt ofördelaktig. Även
med enskilt ansvar kan kompetens för skötseln köpas externt om det behövs. Grunden för en
ekonomisk skälighetsbedömning skulle i så fall gå att finna i kommunens VA-plan. För transparens
och förutsägbarhet bör det vara tydligt vilka principer och parametrar som den ekonomiska
skälighetsbedömningen utgår ifrån.

I exemplet illustreras situationen då en bebyggelse i ett större sammanhang, t.ex. ett omvandlingsområde, behöver en
lösning för vatten och avlopp men överföringsledningen endast är till nytta för detta område. I en sådan situation finns det
tre alternativa lösningar:

1. VA-huvudmannen ordnar med en överföringsledning och området kopplas in på det allmänna VA-nätet.
2. VA-huvudmannen ordnar med en lokal lösning.
3. Fastighetsägarna får själva ordna med en lokal lösning genom exempelvis en gemensamhetsanläggning.
Samtliga alternativ bör lämpligen kunna användas men enligt nuvarande vattentjänstlag så är det tredje alternativet inte
tillåtet. Detta skulle kunna lösas genom att en ekonomisk skälighetsbedömning införs i lagen.

I konsultationen har flera påpekat att det är viktigt att det finns en lägsta nivå för hur en
gemensamhetsanläggning ska utformas. Det finns idag inga riktlinjer eller ens någon myndighet som
får in anmälan om hur ledningar förläggs på allmänning eller gemensamt ägd mark. Det är viktigt att
någon utövar tillsyn på gemensamhetsanläggningarnas riktighet, styrelsesammansättning, fondering
av pengar för framtida behov osv.
Särtaxa
Utdrag ur 31 § vattentjänstlagen: ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de
avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på
grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra
fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.”
I 31 § vattentjänstlagen regleras redan idag kommunens möjlighet, eller snarare skyldighet, att
använda sig av särtaxa vid särskilt kostsamma utbyggnationer. Det anges att avgifterna ska fördelas
enligt vad som är skäligt och rättvist och att avgifterna ska bestämmas med hänsyn till eventuella
kostnadsskillnader om dessa är beaktansvärda och beror på särskilda omständigheter. En ekonomisk
rimlighetsbedömning är därmed redan en naturlig del av VA-utbyggnaden.
Problemet är att rättspraxis ofta begränsat kommunernas möjlighet och skyldighet att tillämpa
denna bestämmelse (se exempelvis MMD Umeå TR 2016-04-12 M 47-16). Detta beror till viss del på
att VA-verksamhetens redovisning inte alltid har skötts på ett korrekt sätt av huvudmannen. Det
finns till exempel fall där huvudmannen haft svårt att visa vilka jämförande kostnader de haft vid
utbyggnation till områden utan särtaxa (normaltaxa) och därmed inte fått godkänt särtaxa för ett
mer svårtillgängligt område.8 Det kan även vara svårt för huvudmannen att avgöra vilka områden
eller etapper som ska ingå i bedömningen.
1 juli 1996 gjordes en ändring i den dåvarande VA-lagen som innebar att ordet ”avsevärd”, i
bestämmelsen om särtaxa, ersattes med det nuvarande begreppet ”beaktansvärd”. Ändringen
syftade till att göra det lättare att tillämpa och få igenom särtaxa för avvikande områden. Enligt
propositionen (1995/96:188 s. 13) ansågs det redan då att kraven i rättspraxis blivit alltför högt
ställda. Svenskt Vattens erfarenhet är att bestämmelsen, trots denna ändring, inte blivit lättare att
tillämpa och därmed inte fungerar så som den var tänkt att fungera.
Svenskt Vattens slutsatser och förslag
Svenskt Vatten anser att det i vattentjänstlagen bör framgå att kommunerna ansvarar för att
planera en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar VA-försörjning inom hela sitt geografiska
område. För att detta ska kunna ske på ett samhällsekonomiskt sätt bör vattentjänstlagen och dess
tillämpning tillåta en ökad flexibilitet vad gäller teknisk lösning och möjligheten till särtaxering.
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För att uppnå detta bör det införas en skälighetsbedömning i sjätte paragrafen. Denna ska
möjliggöra en bedömning av hur mycket miljö- och hälsonytta som uppnås i relation till kostnaden.
Kommunernas VA-plan utgör ett viktigt verktyg i denna process. Kommunen bör därför ha en
skyldighet att upprätta en sådan plan och detta bör tydligt framgå av vattentjänstlagen.
Länsstyrelsernas tillsyn och eventuella föreläggande bör ta hänsyn till den VA-planering som finns.
Vi ser att såväl huvudmannen som kommunen i stort har mycket att vinna på att det upprättas en
VA-plan som innehåller en VA-utbyggnadsplan som tydligt visar hur huvudmannen kommer att
prioritera baserat på miljö- och hälsomässig nytta och vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
skäligt.
Svenskt Vatten föreslår med hänsyn till ovanstående resonemang att 6 § tillförs ett nytt stycke och
att 51 § får en ändrad lydelse.
Förslag till nytt stycke i 6 §:

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning
Kommunens skyldighet enligt första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses
orimligt att uppfylla det. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av att en
allmän anläggning ordnas jämfört med kostnaden för tillhandahållandet av en sådan
anläggning.
Alternativt:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse och detta inte kan anses vara oskäligt, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
Vid bedömning av vad som skall anses vara oskäligt skall en avvägning göras mellan skyddet
för människors hälsa och miljön och kostnaden för tillhandahållandet av en allmän vaanläggning.
Förslag till ny lydelse i 51 §:

51 § Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen planerar för att fullgöra skyldigheten
enligt 6 § att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga
kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

I vissa fall, exempelvis då en bebyggelse ligger geografiskt otillgängligt i förhållande till befintligt
verksamhetsområde, bör enskilda lösningar kunna övervägas. Fastighetsägarna kan då ges ökat
ekonomiskt incitament att ordna VA-försörjningen genom samverkan, där detta är en långsiktigt
hållbar lösning. Enligt vattentjänstlagen ska avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.
Här anser Svenskt Vatten att vattentjänstlagen är tydlig men att tillämpningen av särtaxa bör
förbättras i enlighet med bestämmelsens syfte och vad som sagts i vattentjänstlagens förarbeten.
Det är viktigt för en rättvis och långsiktigt hållbar VA-utbyggnad att användningen av särtaxa ökar.

2. Vilka ansvarar för dagvattnet?
Inledning
När det gäller dricksvatten och spillvatten har huvudmannen rådighet över hela förloppet, från
hämtning av råvatten till att det renade spillvattnet släpps ut till en recipient, t.ex. sjö eller å. När det
gäller dagvatten är situationen mer komplicerad. Många aktörer, såsom fastighetsägare,
parkförvaltning, ägare av kommunala eller statliga vägar påverkar dagvattenflödet. När urbana
samhällen växer eller förtätas ökar mängden hårdgjord yta och fler områden kopplas på ett redan
utbyggt dagvattensystem vilket leder till ett större flöde av dagvatten i ledningarna vid regn. VAhuvudmannen har med andra ord inte rådighet över hela dagvattenfrågan på samma sätt som när
det gäller dricksvatten och spillvatten.
Samhället står redan inför stora utmaningar som följer med de allt större mängder av nederbörd som
klimatförändringarna innebär. Samtidigt finns en föreställning om att den allmänna VA-anläggningen
ska kunna hantera all nederbörd. Denna föreställning är dessvärre djupt felaktig, dels med hänsyn till
huvudmannens begränsade rådighet och dels med hänsyn till VA-ledningarnas kapacitet och den
mycket höga kostnad som skulle uppstå vid en generell utbyggnad av sådan kapacitet. Även om en
mycket kraftig utbyggnad av VA-nätet skulle genomföras så skulle det inte lösa de problem som
uppstår vid kraftigare skyfall. Översvämningsfrågan kan därför inte begränsas till en diskussion kring
VA-organisationens ansvar.
Med allt kraftigare regn behöver hänsyn till dagvatten tas med i samhällsplaneringen av ny
bebyggelse. I befintlig bebyggelse behövs en palett av åtgärder och rättsliga redskap för att ställa
samordnade krav på alla inblandade aktörer i syfte att minska uppkomsten av och hantera flödet allt
mer dagvatten.

Foto: Teresa Kalisky

Huvudmannens ansvar för dagvatten enligt vattentjänstlagen
Enligt vattentjänstlagen är det fastighetsägarnas skyldighet att avvattna sin fastighet och
huvudmannens ansvar att avleda detta vatten. Om en fastighet inom verksamhetsområdet
översvämmas av vatten som kommer från den allmänna VA-anläggningen så kan huvudmannen bli
skadeståndsansvarig endast om den allmänna anläggningen inte uppfyller skäliga anspråk på
säkerhet. För att tillgodose skäliga anspråk på säkerhet krävs enligt Högsta domstolen att den
allmänna anläggningen anordnas och sköts så att de mest utsatta fastigheterna statistiskt sett inte
löper risk att drabbas av regn med kortare återkomsttid än tio år.9
13 § Huvudmannen skall för den allmänna VA-anläggningen ordna
1. ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning till eller avlopp från varje förbindelsepunkt,
2. anordningar för bortledande av vatten som inte sker genom förbindelsepunkt, och
3. de anordningar som i övrigt behövs för att VA-anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose
skäliga anspråk på säkerhet.
Huvudmannens skyldighet enligt första stycket omfattar inte vägdiken, rännstenar, rännstensbrunnar eller
ledningar som förbinder rännstensbrunnar med den allmänna VA-anläggningen.
De kommunala huvudmännens uppgift är alltså att ordna en allmän dagvattenanläggning som fyller
sitt ändamål och uppfyller skäliga anspråk på säkerhet. Ändamålet med en allmän
dagvattenanläggning är att leda bort dagvattnet och dränvatten från områden med samlad
bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.
Om det ska vara möjligt att hantera de allt oftare förekommande kraftiga regnen som
klimatförändringarna innebär så måste alla aktörer som är med och påverkar hur vattnet flödar
genom samhället vidta åtgärder. Ytan i tätbebyggda samhällen täcks vanligtvis till 75 % av privata
fastigheter. För att förhindra de översvämningar som kan uppstå i samband med skyfall måste dels
kommunen ta sitt ansvar som samhällsplanerare och dels fastighetsägarna ges skyldighet att
begränsa dagvatten från sin fastighet.
Kommunens ansvar och behovet av bättre planering
Att kommunen i planeringen ska ta hänsyn dagvattenhanteringen framgår tydligt av 2 kap. 4-5 §§ i
plan- och bygglagen.
4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation
samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.
9
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Svenskt Vatten anser att dagvattenhanteringen och klimatanpassningen måste in i ett tidigt skede av
samhällsplaneringen. Den regionala nivån bör stärkas vad beträffar vattenflöden i
avrinningsområdet. Dagvatten flödar in i verksamhetsområden för VA även från omgivande landskap
och avledning från bebyggelsen kan påverka flöden ut från verksamhetsområdet till omgivande
landskap.
Inom ett verksamhetsområde saknar VA-verksamheten egen rådighet över var bebyggelse
lokaliseras, hur gatorna utformas och hur stor del av ytorna i samhället som är hårdgjorda. För att
samhället ska kunna klimatanpassas krävs att det redan vid planering av ny eller tätare bebyggelse
bestäms hur dagvattnet ska hanteras. I planeringen bör därmed utredas hur samhället påverkas av
kraftiga regn som ligger utanför VA-huvudmannens ansvar, exempelvis ett 100-års regn10. Om
kommunen väljer att lokalisera bebyggelse i ett område som är särskilt utsatt vid kraftiga regn så bör
också kommunen ansvara för att lämpliga skyddsåtgärder genomförs.
Ett stort problem är också att hantera alla de redan befintliga områdena. När samhället växer och
förtätas tas sällan hänsyn till hur hela avrinningsområdet påverkas. Den allmänna VA-anläggningen
dimensioneras utifrån den planerade bebyggelsens behov. Naturligtvis måste huvudmannen anpassa
den allmänna anläggningen utifrån det ökade behovet. Men det måste göras en
skälighetsbedömning även här. En sådan bedömning skulle exempelvis kunna omfatta en definition
av vad som ska klassas som ”normalt” dagvatten, en bedömning av vad som är praktiskt möjligt och
en kostnadsavvägning som också inkluderar en värdering av vad som skäligen ska belasta den
enskilde respektive VA-kollektivet11. I många fall är det inte praktiskt möjligt för VA-nätet att hantera
den ökande mängden dagvatten som uppstår i samband med förtätning och det är en aspekt som
bör beaktas i samhällsplaneringen.
Under konsultationen har bland annat anförts att det borde finnas ett krav på att alla kommuner
skall ta fram skyfallsplaner. Detta för att belysa det faktum att översvämningar ur ett
skyfallsperspektiv är ett samhällsproblem och måste lösas av flera aktörer tillsammans och inte
enbart av VA-huvudmannen.
Fastighetsägarnas ansvar
Enligt vattentjänstlagen får fastighetsägaren inte använda den allmänna anläggningen på ett sätt som
innebär skada eller annan olägenhet för VA-huvudmannen eller någon annan.
21 § En fastighetsägare får inte använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär
1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller
anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet,
2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på VA-anläggningen och driften av den eller att
i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal, eller
3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan.
När det gäller fastighetsägarnas användning av den allmänna VA-anläggningen är det dock oklart
huruvida kommunen får begränsa vilken kvantitet och kvalitet som får släppas ut till den allmänna
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De som betalar VA-taxa till huvudmannen.

anläggningen. Vad som uttalas i propositionen12 är att någon motsvarande begränsning beträffande
dagvatten inte finns uppställd i branchorganisationen Svenskt Vattens normalförslag till ABVA. Detta
borde inte innebära att kommunen skulle vara förhindrad att förtydliga innebörden av detta i sina
föreskrifter när det gäller dagvattnet. Svenskt Vatten anser snarare att det finns åtskilligt att anföra
till stöd för sådana begränsningar, t.ex. att huvudmannen ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller
att anläggningens funktion riskerar att skadas. En bestämmelse som tillåter sådana krav eller
begränsningar borde också kunna införas i vattentjänstlagen.
Internationell jämförelse av dagvattenansvar
Det är i sammanhanget relevant att nämna att VA-verksamheter i Sverige bär ett relativt stort ansvar
för dagvattenhantering jämfört med i många av våra europeiska grannländer. I Danmark är det
fastighetsägaren som ansvarar för att säkerställa avledning av avloppsvatten från fastigheten medan
kommunen är skyldig att avlägsna vatten från marknivå.13 En dansk fastighetsägare är själv ansvarig
för att skyfallssäkra sitt hem och sin mark, bl.a. för att skydda sitt källarplan genom att installera
backventil och höja trösklar till källare. 14
Vid en jämförelse mellan skadeståndsanspråken i samband med skyfallet i Danmark 2011 respektive
Malmö 2014 blir det tydligt hur de ekonomiska konsekvenserna av olika reglering i de två
grannländerna ser ut15:

I Norge är fastighetsägaren inte skyldig att installera backventiler. Däremot finns det krav på att
källargolv måste vara placerade minst 90 centimeter över den kommunala avloppsledningen.
Ledningarna är ofta dimensionerade för 10-årsregn och i Oslo är merparten kombinerade system
vilket är den huvudsakliga orsaken till källaröversvämningar vid kraftiga regn. Oslo kommun har satt
in över 100 backventiler inne på privatfastigheter vilket lett till en markant minskning av
källaröversvämningar. Kostnaden för en backventil är normalt 5-50 000 NOK, vilket kan jämföras med
kostnaden för en källaröversvämning vilken normalt uppgår till 200 000 NOK.

12
13

14

15

prop. 2005/06:78 sid 43
Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet, IVL och Svensk Försäkring
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Även i Tyskland är fastighetsägaren skyldig att skydda sig själv och sin fastighet mot bakvattenskador,
oberoende av avloppsvattensystemets utformning. Detta baseras på principen ”ägandet förpliktigar”
enligt den tyska grundlagen. Huvudmännen ska dock informera om uppdämningsnivån (oftast
gatunivå) men så länge de kan visa att så har skett kan fastighetsägaren inte kräva skadestånd på
grund av bakvattenskada. Ofta gäller inte heller fastighetsägarens försäkring om det inte kan visas att
hen har ett godkänt bakvattenskydd.
Föroreningar i dagvatten
När dagvattnet rinner genom samhället följer föroreningar med. Miljökraven skärps ständigt och det
innebär ökade krav även på den som hanterar dagvatten, i nuläget VA-verksamheten. Mängden
föroreningar i vattnet påverkas av hur förorenad marken är. Det är därför viktigt att den som har
förorenat vattnet ansvarar för att relevanta åtgärder genomförs innan vattnet når till den allmänna
anläggningen. Möjligheten att genomföra effektiva åtgärder för att rena vattnet är också större innan
det kommer in i VA-nätet.

Foto: Godecke Blecken
Enligt miljöbalken är det tydligt att det är verksamhetsutövaren och förorenaren som är ansvarig för
de föroreningar som dennes verksamhet medför. Om en fastighetsägare, t.ex. större matvarubutik,
väljer att asfaltera en större yta för att erbjuda sina kunder parkering är denna därmed ansvarig för
de föroreningar som följer med regnvattnet. Utöver traditionell teknik, såsom brunnsfilter, finns
flertalet lösningar för att fördröja och filtrera förorenat vatten. Dammar eller försänkta grönytor är
exempel på sådana men det är sällan fastighetsägare på eget initiativ planerar för den typen av
lösningar. Huvudmannens möjlighet att påverka kvaliteten på det dagvatten som hamnar i VA-nätet
är mycket begränsad.
Svenskt Vattens slutsatser och förslag
Svenskt Vatten anser att det i ny lagstiftning eller i åtminstone vattentjänstlagen och i PBL bör
införas en bestämmelse som ger kommunen rätt att ställa både kvalitets- och kvantitetskrav på det
dagvatten som avleds till den allmänna anläggningen så länge som kraven inte oskäligt begränsar

eller försvårar fastighetsägarnas möjligheter att använda den allmänna anläggningen. Boverkets
riktlinjer borde förtydligas vad gäller fastighetsägarens ansvar för att skydda sin fastighet. Det finns
enligt internationella erfarenheter mycket att vinna på förebyggande åtgärder, både rent
ekonomiskt och i form av minskat lidande för den drabbade.
Den som avvattnar har också ansvar för miljön och för att rena vattnet. Vattentjänstlagen bör
samordnas med miljöbalken så att det tydligt framgår hur kvalitetskrav ska följas upp genom
miljötillsyn. Konsekvensen av kvalitetskrav på dagvatten kan leda till att fastighetsägare tvingas ta
ett större ansvar för dagvattenlösningar och filter på fastigheten. Svenskt Vatten anser att det
finns en orimlighet i att VA-huvudmännen tvingas ta ansvar för orenat dagvatten samtidigt som de
varken har rådighet över annans mark eller möjlighet att ställa krav på rening. För att uppnå en
effektivare dagvattenhantering och ökad miljönytta bör vattentjänstlagen justeras så att det
tydligt framgår att VA-huvudmannen har rätt att ställa kvalitetskav på det dagvatten som släpps
till det allmänna VA-nätet. En sådan rätt skulle kunna regleras genom kommunens ABVA.
Förslag på ny bestämmelse:

Om dagvatten med fördel kan renas och fördröjas inom fastigheten får kommunen besluta
att fastighetsägare ska hantera viss angiven del av dagvattnet på fastigheten.
Vad gäller översvämningar vid kraftigare skyfall måste VA-huvudmannens ansvar i förhållande till
andra aktörer tydliggöras. I den mån huvudmannen inte är ansvarig bör det tydligt anges vem eller
vilka som övertar ansvaret, t.ex. kommun eller fastighetsägare. Ett sådant tydliggörande kan
innebära ändringar i reglering utanför vattentjänstlagen. Svenskt Vatten är av åsikten att hela
klimatanpassningsfrågan, i detta fall särskilt översvämningsproblematiken, är större än vad VAorganisationerna kan och bör hantera och att en särskild reglering kan lösa denna fråga.

3. Hur kan långsiktig finansiering av större investeringar underlättas?
Inledning
Vattentjänstlagen syftar till att tillgodose bebyggelsens långsiktiga behov av vattenförsörjning och
avlopp. Tack vare tillskott i form av statliga medel kunde stora delar av de allmänna VAanläggningarna byggas ut på 1960-talet, långt innan nuvarande vattentjänstlag trädde i kraft. Dessa
investeringar är sedan länge avskrivna och har därför kommit alla med kommunalt vatten till godo
utan att det synts på VA-räkningen i någon större utsträckning.
Enligt vattentjänstlagen ska kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och
rättvist. En rimlig periodisering av kostnaderna utgör en rättvisefråga. Självkostnadsprincipen
innefattar enligt Högsta domstolens uttalande16 ett principiellt förbud mot att dagens användare
belastas med kostnader som bör betalas av framtida användare. Denna konstruktion gör det svårt för
huvudmannen att avsätta medel för att kunna ta en större investering som är nödvändig för
verksamheten. Principen är inte i teorin orimlig, men eftersom vattentjänstlagen infördes när redan
stora delar av befintliga anläggningar var avskrivna innebär det i praktiken att dagens VA-brukare
betalar mindre än vad den verkliga kostnaden är och att framtida generationer ändå kommer att få
betala priset i samband med kommande höjningar av avgiften.
Idag finns ett stort behov av att renovera och förnya de allmänna anläggningarna. För att möjliggöra
ett ökat bostadsbyggande måste huvudmännen i många kommuner dessutom bygga helt nya
anläggningar. Stora investeringar krävs med andra ord men vattentjänstlagen och dess tillämpning
begränsar huvudmännens möjlighet att långsiktigt avsätta medel till nödvändiga uppgraderingar och
reinvesteringar. Det är enligt praxis och förarbeten endast nyinvesteringar som VA-verksamheten
tillåts fondera medel till, ett problem som vi återkommer till längre ner.
Förbud mot ekonomiskt överskott
Den självkostnadsprincip som uttrycks i 30 § första stycket vattentjänstlagen innebär att avgifterna
inte får överskrida vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och
driva anläggningen.
Utdrag ur 30 §: Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för
att ordna och driva VA-anläggningen. Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om
1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek.
Sammanlagt får det inte tas ut högre avgifter än vad som behövs för att täcka de nödvändiga
kostnaderna för hela VA-anläggningen. Verksamheten får inte heller drivas så att den totalt sett
lämnar ett väsentligt överskott. Statens VA-nämnd har i sin praxis flera gånger understrukit att lagen
inte talar om självkostnad utan om nödvändiga kostnader och framhållit att detta innebär en
precisering och en skärpning. Kapitalkostnader i form av avskrivningar och ränta betraktas som
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nödvändiga. Stora delar av det befintliga ledningsnätet och anläggningarna är dock, som nämnts
ovan, till stor del avskrivna.
Tillfälliga överskott i VA-verksamheten under något eller några år kan förenas med
självkostnadsprincipen om de sett över en längre period motvägs av andra års underskott. Enligt
statens VA-nämnds uttalande ska överskott och underskott i princip jämnas ut inom tre år genom
exempelvis taxejustering.
Huruvida överskott föreligger avgörs av det faktiska utfallet, inte kalkylerna. Endast kostnader som
tagits upp i VA-bokföringen beaktas.17Det räcker alltså inte med en uppskattning av kostnader utan
det är vad man i slutändan betalat som avgör om VA-verksamheten gjort ett överskott eller inte.
Tidigare räknade man med att VA-verksamheten skulle skattefinansieras i större utsträckning men
eftersom i stort sett alla kommuner idag strävar efter att täcka alla verksamhetskostnader med
avgifter har gällande begränsningar av det maximala avgiftsuttaget fått allt större betydelse. Om VAverksamheten skulle göra ett väsentligt överskott föreligger i princip en återbetalningsskyldighet.18
Att, som i praxis, begränsa det ekonomiska buffertutrymmet till några få år är olämpligt i praktiken.
Konsekvensen blir en ryckighet i avgifternas storlek. Från ett år till ett annat kan kommunen tvingas
betala tillbaka för att nästa år besluta om en kraftig höjning. Det är viktigt för såväl huvudman som
fastighetsägare att regleringen ändras så att en mer stabil avgiftshantering främjas.
Fondmöjlighet – men bara för nyinvesteringar
Som nämnts ovan ska överskott och underskott i princip jämnas ut inom tre år. Det enda undantaget
är den, i 30 § andra stycket vattentjänstlagen, fastslagna möjligheten att avsätta medel till en fond
för framtida nyinvesteringar. Denna möjlighet innebär dock att det ska vara en nyinvestering och att
vissa i paragrafen fastslagna kriterier måste vara uppfyllda. Fondering är inte möjlig att använda för
reinvesteringar i befintlig infrastruktur, alltså t.ex. renovering och större underhåll. Enligt
propositionen19 ska nyinvesteringen normalt inte ligga längre än 10 år fram i tiden och dessutom ska
den komma hela VA-kollektivet tillgodo.
Begränsningarna som beskrivs ovan minskar VA-verksamhetens möjlighet att ha en långsiktig
ekonomisk planering. Detta leder i de flesta fall till att man tvingas att låna stora belopp för att klara
av sitt uppdrag. Belåningsgraden ökar snabbt för de flesta huvudmän vilket kan få stora
konsekvenser om eller när räntorna stiger. De huvudmän som under de senaste åren lånat till stora
investeringar vittnar om att konsekvensen av en procents räntehöjning medför en sju procentig
höjning av taxan. Kommunerna strävar efter att upprätthålla låga och stabila avgifter vilket kan bli
svårt att uppnå med hänsyn till de stora investeringar som hela branschen står inför.
Under konsultationsrundan har bland annat förts fram att en utökad möjlighet till fondering innebär
att huvudmannen lånar pengar av VA-kollektivet i förväg. Det innebär i sin tur att dagens kunder får
betala för den framtida utvecklingen, eftersom fonderingen är tänkt att användas längre fram för
kommande reinvesteringsbehov. Dessa pengar skulle med fördel kunna placeras på bättre sätt av
kunderna, än att de ska agera bank åt huvudmannen.
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VA-branschen behöver fokusera mer på ekonomistyrning och arbeta med att långsiktigt planera och
genomföra sitt underhåll, samt kontinuerligt utvärdera och planera de likvida flödena. Det innebär
även att aktivt arbeta med sitt kassaflöde och sin låneportfölj, för att minimera låneriskerna.

Svenskt Vattens slutsatser och förslag
Svenskt Vatten anser att vattentjänstlagen måste ändras för att främja en långsiktigt hållbar
finansiering av VA-verksamheten. För att uppnå det bör kommunerna ges möjlighet att fondera
medel för alla typer av nödvändiga investeringar och således inte endast för nyinvesteringar. 30 § 1
stycket bör därför justeras för att få följande lydelse:
Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och
driva VA-anläggningen. Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar.
Dessa stora investeringar ska naturligtvis inte endast komma ett fåtal fastigheter tillgodo men att,
som i propositionen, begära att investeringen ska komma hela VA-kollektivet tillgodo är varken ett
praktiskt eller ändamåls enligt krav. Svenskt Vatten anser att investeringar redan kommer hela
kollektivet tillgodo eftersom den avgift som tas ut av användarna vanligtvis inte speglar
kostnaderna i det enskilda fallet. Anläggningen finansieras solidariskt och användarna betalar
avgifter utifrån den nytta de har av anläggningen utifrån en objektiv bedömning. Principen om
investeringar för hela VA-kollektivet har inte uttryckligen skrivits in i vattentjänstlagen utan endast
nämns i dess förarbeten. Svenskt Vatten ser en fördel med att detta uttalande förtydligas genom
att en ny punkt tillförs 30 § så att den får följande lydelse:
30 § Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och
driva va-anläggningen.
Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om
1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. investeringen kommer VA-kollektivet till godo,
3. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
4. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
5. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
6. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek.
Avgifter enligt 26 och 27 §§ får inte överskrida det som behövs för att täcka kostnaderna för den vattentjänsten.
Slutligen anser Svenskt Vatten att en mer stabil och förutsägbar VA-taxa kan uppnås om
huvudmannen tillåts föra över ett ekonomiskt överskott i mer än ett fåtal år och därmed slippa
återbetalningsskyldighet. I praxis har fastslagits att överskott ska återföras till VA-kollektivet inom
tre år. Resultatet har i ett flertal fall blivit en, ur brukarperspektiv, mycket oförutsägbar och ryckig
avgiftsnivå. Att istället tillåta ett längre tidsperspektiv, exempelvis fem år, skulle medföra en
utjämning av taxenivån och underlätta kommunernas planering av VA-verksamheten. En ökad
möjlighet till fondering och överföring av överskott skulle eventuellt kunna matchas med ett krav
på kommunerna att ha en investeringsplan.

