
Sundsvall 2017-09-29 

Hej Anders och övriga, 

Jag bidrar här i liten sammanfattning med våra erfarenheter från problemet med Nordanstigs 
kommun, Kf, och domstolarnas felaktiga handläggning när det gäller allmänna vattentjänster. 

Sammanfattat händelseförlopp 

Minnesbilagan bifogas inte här. 

När Kf, fattade beslut om att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp samt bygga allmän 
va-anläggning i maj 2008 överklagade vi och många övriga fastighetsägare i Sörfjärden, beslutet 
hos förvaltningsrätten. 

Enligt kommunallagen, KL, 1 kap. 4 § är den som äger fast egendom (t ex. sommarfastighet) i 
kommunen, medlem i kommunen även om ägaren är permanent bosatt i annan kommun.  

I KL 10 kap. sägs att varje medlem av en kommun har rätt att få kommunens beslut 
laglighetsprövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten. Beslut av fullmäktige får 
överklagas och överklagandet ska skriftligen ges in till förvaltningsrätten enligt 4 och 5 §§. 
Grunderna för laglighetsprövningen ges i 8 §.  
Område: Speciell fastighetsrätt. Svårt att få juridisk hjälp. Ej sökt kvalificerad jurist på universitet. 

Processuella frågor gäller vid tillämpningen av förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

I Norge, Danmark och Storbritannien med fler stater finns ett annat system (demokratiskt) för 
överklagandeprocessen än den som tillämpas i Sverige. Detta redovisades av advokat Peter Althin 
och journalisten Maria Wilhelmson i en artikel publicerad den 6 maj 2006 på nätet. I artikeln ansågs 
att svårigheterna att få resning i domstol bäddade för justitiemord och att det föreslogs att det skulle 
skapas fristående kommission som kan göra egna undersökningar och begära resningar. 

Detta dokument och domstolsbeslut, samt vår och kommunens ansökan till Statens Va-nämnd samt 
Va-nämndens avgörande och förflyttning av målen till Mark- och miljödomstolen, kommunens och 
länsstyrelsens beslut, finns samlade i bifogad minnesbilaga. För intresserade av fördjupning i 
målen behövs det därför inte ”väcka några sovande björnar” genom att söka rätt på underlaget för 
att kunna följa upp dem och bilda sig en uppfattning. Resning har beviljats i Högsta 
Förvaltningsdomstolen. 

Många fastighetsägare har av olika skäl valt att inte fullfölja deltagandet i överklagandet i sin 
helhet. 

En hittills nio år lång process med rättegångsfel, Va-nämndens byte av motpart, länsstyrelsens 
felaktiga bevisvärdering, mm., kan nu mynna ut i att det inte ens ”på papperet” kan sägas ge 
möjlighet till att överklaga kommunala beslut i va-frågor.  

Jag menar nu att det inte kan uteslutas att politisk påverkan kan ha förekommit under processens 
gång. Instansutredningen: ”Tyngdpunkten ska ligga i första instans”. 



Huvudmannen menar den 15 maj 2009 att kammarrätten inte borde ha synpunkter på kommunens 
beslut. Se politisk info i bifogad minnesbilaga. 

Återförvisat mål till Länsrätten avvisades på nytt. Kammarrätten meddelade därefter inte 
prövningstillstånd, 2010-05-10.  

Med stöd av kommunens utredning 2009-11-10 under ledning av konsultföretaget WSP och WSP:s 
slutrapport daterad 2010-11-05, upphävde kommunen sitt beslut från 2008-05-05 om att inrätta 
verksamhetsområdet. Därmed skulle fastighetsägarna i Sörfjärden kunnat bygga det va-system som 
vi redovisat i utredningen, i ansökan till va-nämnden och förvaltningsrätterna. 

Efter en anonym anmälan ålade dock länsstyrelsen kommunen att på nytt besluta om att inrätta 
va-området.  

Kommunen överklagade 2011-05-26 länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens felaktigt grundade beslut 
2011-05-09 påverkade Statens Va-nämnds beslut 2012-08-09 i målet BVa 49, Va 110/11. 
Va-nämnden biföll länsstyrelsens beslut.  

I kommunens Kf +protokoll… §§ 1 – 14, 2015-01-26, Dnr 526/2014, framgår beslutet om att 
kommunen på nytt inrättar verksamhetsområdet. Fastighetsägarna överklagar beslutet 2015-02-04. 
Förvaltningsrätten i Falun ansåg sig nu förhindrad att pröva det kommunala beslutet och ingen 
utredning gjordes. Rätten var ej fullsutten. Kammarrätten godkänner. Vi hänvisas felaktigt till 
Va-nämnden som inte prövar kommunala beslut enligt kommunallagen. Förvaltningsrättens 
lagakraftvunna beslut är därmed inte laglighetsprövat. Resningsansökan är beviljad och ligger hos 
kammarrätten i Sundsvall mål nr 788-17. 

Vi går nu 2015-08-27 in med ändrade yrkanden till Va-nämnden och begär inskränkning av 
verksamhetsområdets gränser. Enligt SoU 2004:64 d2 sidan 205 kan bara Kf besluta om detta efter 
att Va-nämnden upphävt sitt beslut. Va-nämnden bekräftar att vi väckt talan mot Kf och förelägger 
2015-09-24 Kf att yttra sig över vår talan. Se Aktbilaga 18 och (”motpart”) minnesbilaga. Kf yttrar 
sig inte. 

Huvudmannen inkommer nu i skrivelse 2015-10-22, Aktbilaga 25 kop med att man bedömer att 
föreläggandet vara felaktigt riktat mot Kf och påstår, ”rätt part är Nordanstig Vatten AB”, NVAB. 
Detta är helt fel. Se minnesbilaga Förarbeten SoU 2004:64 d2 sidan 205 NVAB är inte part i målet. 

Påverkad av detta bytte Va-nämnden ut vår motpart Kf mot huvudmannen, NVAB (som inte har 
talerätt i målet). Detta rättas inte till av Mark- och miljödomstolen (ej korrekt sammansatt). Mark- 
och miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. Högsta Domstolen, HD, meddelade inte 
prövningstillstånd. Vidare finns underlag i minnesbilagan. 

Aktuellt läge 

Om kammarrätten i Sundsvall inte prövar mitt överklagande i sak och tar hänsyn till vad jag 
anfört enligt gällande regelverk, avgörs målet i Högsta förvaltningsdomstolen. Risken finns då 
att det skapas en praxis, kanske till och med prejudikat, som då medför att den mänskliga 
rätten att klaga på ett kommunalt beslut i va-frågor blir omöjlig. Konsekvenserna blir då 
uppenbara. 



Det kommer att bli intressant att se om det går att ni får uppvakta bostadsministern eller 
åtminstone att skriftligen få ge information och erhålla svar inom begränsad tid. Ministern 
behöver uppdatera sig på gällande regelverk, kontakta berörda kommuner och höra vad de 
har att säga och detta kommer att ta tid. 

Konsekvenser 

För den allmänna va-anläggningen gäller att verksamhetsområdet för va inte är laglighetsprövat. 

Detta nya kommunala beslut strider mot lag och författning enligt följande  

● Ej bevisat behov av allmän va-anläggning. Förarbeten och kommentarer, Handbok 
”Vattentjänstlagen”, J. Qviström.  

● Ej utförd fördelsprövning. LAV 24 § andra stycket.  
● ”Rimlighetsavvägning”, 7 § Miljöbalken (1998:808) 
● I MB 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 7 §. 
● I MB 9 kap. 13 § inskränkning i den enskildes frihet, mm.  

De nämnda 50 % av hushållen, spridda långt från Sörfjärden och som själva har bekostat sina 
enskilda va-anläggningar kommer nu sannolikt att belastas med en stor del av hittills uppgivna 70 
miljoner kronor utan att själva bli anslutna till den allmänna va-anläggningen i Sörfjärden. 
Likställighetsprincipen? Det tillkommer även drift- och underhållskostnader som kommunen inte 
redovisat. Som vi tidigare visat beträffande Sundsvalls kommun och MSV som huvudman, uppstod 
där en ökning av va-skatten med 36 %.  

Vidare får de mer än 200 fritidshusägarna i Sörfjärden anslutningskostnader, årliga drifts- och 
underhållskostnader, tillsynsansvar och rapportskyldigheter för ev. el-avbrott, fel i LTA-stationen, 
röjningsansvar för tillgänglighet till LTA-stationen året om, dvs. även de ca 10 månader/år som de 
inte vistas på fastigheten. Fritidshusägare, permanentboende på annat håll, med upp till 35 mils 
avstånd från Sörfjärden. Orimligt. 

Den enskilda evidensbaserade va-lösningen för fastigheterna i Sörfjärden skulle inte ha belastat 
andra fastighetsägare/hushåll i kommunen. 
Alla parter hade tjänat på denna va-lösning, ekonomiskt och funktionellt, försiktigt bedömt 
långsiktigt hållbart 30-40 år.  
Kostnad vid ombyggnadsbehov för Sörfjärdens fastighetsägare: Anläggningskostnad med ca en 
tredjedel av den allmänna anläggningens anslutningskostnad. Övriga kostnader i jämförelse 
försumbara. 

Skulle vår begäran om avgiftsbefrielse bifallas på grund av att vi visat, dels att vi kan bygga enskild 
evidensbaserad va-anläggning, dels att vi visat på rättsfall där sådan va-anläggning kan byggas, så 
medges att då kan vi som fastighetsägare undgå att belastas med kommunala avgifter. Se Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster, §6. 

Kjell Edholm 

 


