
Svenskt Vatten beredda att göra undantag vid brist på kemikaliska reningsmedel. Ett åsidosättande

av vattentjänstlag och miljöbalk vid rening av avloppsvatten.

I P4 nyheterna 17 april kunde vi höra Per Dalhielm, VD, Svenskt Vatten informera om att det för våra

svenska avloppsreningsverk kan bli brist på kemikaliska reningsmedel vilket kan få till konsekvens att

att orenat avloppsvatten kan komma att släppas ut i våra vattendrag. Orsaken är att dessa kemikaliska

reningsmedel köps in från Ukraina, Ryssland, Belarus.

Såväl vattentjänstlagens regler till skydd för förorening av våra sjöar, floder, åar, liksom miljöbalkens

dito kan alltså komma ett helt åsidosättas av Sveriges kommunala avloppsreningsverk om de inte kan

rena orenat avloppsvatten och dricksvatten.

Samtidigt pågår i riksdagens civilutskott beredning av propositionen ” Hållbara vattentjänster ” där

åtgärdstakten gentemot 700 000 enskilda fastighetsägares VA-anläggningar föreslås ökas genom

bland annat systematiska avloppsdeklarationer var sjunde år för att minska de påstådda 90 %-iga

föroreningarna från de små avloppen som består av 10% av befolkningen. Dessa står enligt den

officiella statistiken från SMEDs för ca 5% av utsläppen av kväve och fosfor medan i huvudsak

resterande kommer från industri, jordbruk och de kommunala avloppsreningsverken.

VA-i-tiden, den nationella intresseföreningen för enskilda fastigheter funderar hur ni beslutande

riksdagspartier kommer att agera för att tillse att våra kommunala avloppsreningsverk inte bryter mot

förbudet att förorena enligt vattentjänstlagen och miljöbalken om denna bristsituation blir

verklighet?

VA-i-tiden funderar också på om ni i riksdagsbehandlingen av proposition ” Hållbara vattentjänster ”

21 juni kommer att besluta i enlighet med propositionen och fortsätta den systematiska jakt på

fastighetsägare med tvångsanslutning till kommunalt VA, trots att statistiken visar att de kommunala

avloppsreningsverken förorenar mer i våra vattendrag. Det blir lite som att sila mygg och fånga

elefanter.

Var finns logiken och det sunda förnuftet vad gäller vattenmiljön? Gör om och gör rätt och stoppa

”Hållbara vattentjänster ” och ge oss 700 000 fastighetsägare rättssäkerheten tillbaks genom att ta

bort den omvända bevisbördan i vattentjänstlagen.

VA-i-tiden uppmanar er samtliga riksdagspartier att sätta stopp för ytterligare utsläpp från

kommunala avloppsreningsverk i våra vattendrag och också sätta stopp för den tvångsanslutning till

kommunalt VA som enskilda fastighetsägare utsätts för utan att deras VA-anläggningar utgör en

olägenhet till skydd för människans hälsa och miljön. Det vill säga det föreligger inget behov av

kommunalt VA.
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