
 

 

LAGRÅDET          

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-03-08 

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström, f.d. hovrättspresidenten 

Lennart Svensäter och justitierådet Kristina Svahn Starrsjö 

Vägar till hållbara vattentjänster 

Enligt en lagrådsremiss den 24 februari 2022 har regeringen 

(Miljödepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till  

1. lag om ändring i miljöbalken,  

2. lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet              

Martin Larsson och departementssekreteraren Sara Kymenvaara.  

Förslagen föranleder följande yttrande.  
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Förslaget till lag om ändring i lagen om allmänna vattentjänster 

 

6 b § 

I andra stycket anges att en vattentjänstplan också ska innehålla 

kommunens bedömning av hur de allmänna va-anläggningarna ska 

hanteras vid en ökad belastning på grund av skyfall. Enligt Lagrådets 

uppfattning är det oklart vad som avses med ”hur de allmänna va-

anläggningarna ska hanteras vid en ökad belastning på grund av 

skyfall”. Av författningskommentaren framgår att vad som avses är 

att kommunen t.ex. behöver bedöma om åtgärder krävs för att 

anläggningarnas kapacitet ska kunna upprätthållas i händelse av 

skyfall. För att det som avses med bestämmelsen tydligare ska 

framgå föreslår Lagrådet att den formuleras enligt följande. 

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning  
av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-
anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av  
skyfall. 

6 d § 

I paragrafen anges att kommunen ska ta hänsyn till de synpunkter 

som kommer in under samrådet och granskningen. I författnings-

kommentaren uttalas att bestämmelsen innebär att kommunen också 

ska redovisa hur inkomna synpunkter har beaktats. Enligt Lagrådets 

uppfattning bör både skyldigheten att ta hänsyn till inkomna 

synpunkter och att redovisa hur de har beaktats framgå av lagtexten. 

Lagrådet föreslår att paragrafen formuleras enligt följande. 

Kommunen ska ta hänsyn till de synpunkter som kommit in under 
samrådet och granskningen samt redovisa hur de har beaktats. 

 


