Sida

BESLUT

Miljöanalys
Åke Bergqvist
010-2247418

1 (4)

Datum

Referens

2019-11-05

567-6545-2019

Arvika kommun
671 81 Arvika

Fråga om föreläggande med stöd av 51 § lagen om
allmänna vattentjänster – område Högvalta – Arvika
kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 51 § lagen om allmänna vattentjänster
förelägga Arvika kommun att senast 2020-03-01 fastställa VAverksamhetsområde för området Högvalta.
Beskrivning av ärendet
Boende i området har kontaktat länsstyrelsen för utredning av behovet av
kommunalt VA i Högvalta på grund av förekomst av pentaklorfenoler i
privata enskilda vattentäkter.
Länsstyrelsen har inhämtat yttrande från Arvika Teknik AB samt
Miljöstaben i Arvika kommun.
Motivering till beslutet
I utredningen av ärendet framgår att förekomst av pentaklorfenol i enskilda
vattentäkter i den västra delen av Högvalta varit känt sedan tidigt 2000-tal.
Föroreningarna härrör från tidigare virkesimpregnering i området.
Inom området finns även vattentäkter som uppvisar resthalter av andra typer
av bekämpningsmedel som härrör från hantering vid tidigare plantskola.
I den östra delen finns problem vad gäller vattenkvaliteten i form av fluorid
och sulfat samt tidigare även koliforma bakterier.
Vid inventering av 45 fastigheter i den västra delen och 31 i den östra har
konstaterats att en mycket stor andel av avloppen är undermåliga och inte
uppfyller dagens krav.
Länsstyrelsen anser sammantaget att området faller under begreppet ”större
sammanhang” i 6 § i lagen om allmänna vattentjänster och att det finns ett
skyddsbehov av människors hälsa eller miljön i området.
Länsstyrelsen finner det därför påkallat att förelägga kommunen att senast
den 1 mars 2020 fastställa verksamhetsområde för såväl dricksvatten som
spillvatten i området Högvalta.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet är fattat med stöd av 51 § samt 6 § p. 1 och 2 lagen om allmänna
vattentjänster (SFS 2006:412):
51 § Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten
enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får
förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får
förenas med vite.
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.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Karin Enfjäll med miljöhandläggare Åke
Bergqvist som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
länsjurist Ulrika Forsman medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Överklagan av beslutet
Enligt 52 § lagen om allmänna vattentjänster får beslut enligt 51 § endast
överklagas av kommunen. En eventuell överklagan ställs till Vänersborgs
tingsrätt, Mark- och miljödomstolen inom tre veckor efter beslutsdatum men
skickas till länsstyrelsen.
Om innehåll i överklagan se bilaga 1.
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Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Kopia till
Jannica Roynezon
Högvalta Nordby
671 91 Arvika
Teknik i Väst AB
12. Administration
671 81 Arvika
15.Miljöstaben
671 81 Arvika
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Överklagandehänvisning mark- och
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
mark- och miljödomstolen.
Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din
skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Värmlands län antingen via e-post;
varmland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Värmlands län,651 86 Karlstad.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till
att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan
förlängas.
Ditt överklagande ska innehålla





Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på
dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB
via e-post.
Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och
telefonnummer.
Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post,
varmland@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-224 70 00. Ange
diarienummer 6545-2019.

