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Svenskt Vatten nr 5/2011

Verksamhetsområde för vatten och avlopp
Länsstyrelsen hade förlagt en kommun att besluta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt
6 § vattentjänstlagen. Enligt beslutet ska den allmänna va-anläggningen kunna erbjudas fastigheterna
senast 3 år efter att beslutet vunnit laga kraft. Kommunen överklagade beslutet till Va-nämnden och
yrkade att den i första hand skulle upphäva beslutet och i andra hand att länsstyrelsens beslut inte
skulle omfatta samtliga fastigheter. Dessutom yrkade kommunen att om nämnden finner att
verksamhetsområdet ska utökas att tiden för genomförandet skall bestämmas till fem år från laga
kraftvunnet beslut.
Kommunen anförde att det aktuella området, som består av omkring 30 fastigheter, är beläget ca två
km från verksamhetsområdet. Området är inte prioriterat av kommunen i dagsläget eftersom
vattenförhållandena är lösta på ett bra sätt idag. Tidigare hade fastigheterna problem med kvaliteten på
dricksvattnet, men 2008 anlades en enskild vattenledning som är ansluten till kommunens
vattenledningsnät. Flertalet fastigheter är anslutna till en privat vattenförening som förser med
kommunalt vatten. De fastigheter som inte är anslutna till den privata vattenföreningen har ordnat
andra godtagbara lösningar för vattenfrågan. Kommunen anser att avloppsfrågan har lösts genom
enskilda anläggningar på varje fastighet och de är acceptabelt ordnade. Tre fastigheter har dock enligt
kommunen undermåliga lösningar.
Länsstyrelsen har bestritt yrkandena och anser att det finns skäl att ordna dricksvattenfrågan i ett större
sammanhang. Enligt förarbeten och praxis bör man ordna kommunalt spillvatten när man ändå inrättar
kommunalt dricksvatten. Samtliga fastigheter har inte anslutit sig till den enskilda vattenledningen. De
sexton fastigheter som inte är med i den privata vattenföreningen löper risk att få vattenproblem på
grund av enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller krav på rening och påverkar miljön. De
enskilda fastigheterna ska därför ha ett avlopp som tas om hand på ett godtagbart sätt. Området är
också utsatt för översvämningar från Vänern. Vad gäller genomförandetiden kan en tid om fem år inte
anses skälig mot bakgrund av lagstiftningen som uppger att när vattenförsörjning och avlopp behöver
ordnas i ett större sammanhang, ska kommunen snarast tillse att behovet tillgodoses.
Va-nämnden konstaterade inledningsvis att tillgången till vattentjänster är en samhällelig
angelägenhet. Dricksvattenförsörjningen till 19 av de 36 fastigheterna i området har lösts genom
anslutning till kommunens dricksvattennät via de privata ledningarna. En särskild vattenförening har
bildats för att på detta vis tillgodose vattenbehovet. Övriga bebyggda fastigheter i området, ca 8 st., har
således fortfarande olika enskilda lösningar för att tillgodose respektive fastighets vattenbehov.
Eftersom den varierande standarden på de privata avloppslösningarna i området och risken för
påverkan på vattentäkterna varit ett motiv för tillkomsten av vattenföreningen och den privata
ledningen, kvarstår enligt nämndens mening en risk för de återstående vattentäkterna att förorenas.
Den omständigheten att en privat anslutning på detta vis till kommunens nät kommit till stånd och
dessutom endast betjänar vissa av fastigheterna i området kan inte enligt vattentjänstlagen ersätta
kommunens skyldighet att tillgodose det förekommande behovet av dricksvatten. När som i detta fall
området som en lösning på vattenkvaliteten således redan delvis förses med kommunalt vatten via en
ledning med kapacitet för samtliga fastigheter finner Va-nämnden förhållandena vara sådana att de
ifrågavarande fastigheterna skall kunna erbjudas att få sitt vattenbehov tillgodosett från en allmän
dricksvattenanläggning och således ingå i verksamhetsområde för denna nyttighet.
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I fråga om att tillgodose fastigheternas behov av avlopp finns många varierande lösningar där det i
vissa fall är tydligt att de krav som kan ställas från hälsa och miljösynpunkt inte uppfylls. Det har i
målet framkommit att ett avloppsdike från bebyggelsen avleder avloppsvatten från vissa fastigheter
direkt ut i Vänern. Är den samlade bebyggelsen som i detta fall av någorlunda stor omfattning är
förhållandena ytterst sällan sådana att en gemensam va-anläggning för hela området kan avvaras under
en längre tid. I detta fall kan heller inte bortses från den översvämningsproblematik för området som
framkommit och som gör enskilda avloppslösningar ytterst sårbara med risk för både hälsomässiga
och miljömässiga olägenheter. Den ökade graden av permanentboende i området med ökad belastning
på avloppsanläggningarna utgör i sig en risk som ger anledning anta att en gemensam lösning även
måste komma till stånd för avloppsdelen i området.
Va-nämnden finner i likhet med länsstyrelsen att det inte framkommit skäl för en längre
genomförandetid än tre år från lagakraftvunnet beslut. Va-nämnden fastställer länsstyrelsens beslut
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