
Yttrande från Torrbogruppen / Bilaga till utredning av Anders Grönvall gällande LAV 

Beslut om § 6 påverkar alltid berörda fastighetsägare mycket. I bästa fall påverkas de positivt, vilket ju är tanken                   
med lagstiftningen. Tyvärr har lagen idag kommit att utnyttjas av dunkla politiska och ekonomiska intressen,               
något som varken gynnar miljön eller berörda fastighetsägare. Ofta skapas osämja mellan grannar då ny               
exklusivt och resursförbrukande bebyggelse tar över ett tidigare lågmält och harmlös boende. I värsta fall vilket                
händer i vår bygd tvingas fastighetsägare gå från gård och hem. Vi tycker det är självklart att Grönvalls                  
utredning ska lyssna till oss fastighetsägare och ta hänsyn till våra krav. Vi som står inför en tvångsanslutning till                   
kommunalt VA i Smedjebackens kommun kräver:  

● Kommunerna bör fråntas rätten att bilda verksamhetsområden. Verksamhetsområden bör bildas av t.ex.            
Länsstyrelsen eller en annan opartisk myndighet efter ansökan från kommunen. Beslut om § 6 måste               
följa förvaltningslagen vilket innebär att berörda skriftligen informeras och ges möjlighet att överklaga             
enligt normal svensk rättsordning överklaga beslut. Detta är också grunden till att en rättspraxis              
utvecklas. Att LAV ej följer normal rättsordning är säkerligen ett skäl till att godtycke råder och gör det                  
möjligt för kommuner att missbruka den. 

 
● Kommuner saknar kompetens att bedöma rekvisiten i paragraf § 6 och är i egenskap av sitt                

planmonopol alltför nära exploateringsinteressen. Därför bör beslut fattas av en regional myndighet med             
eller utan begäran från kommunen. På det sättet kan en objektiv och likvärdig bedömning i ett större                 
perspektiv. 

 
● Om en kommunal anslutning är nödvändig för den enskilde fastighetsägaren bör anslutningskostnaden            

vara densamma över hela riket, oavsett markförhållanden, och statsbidrag bör utgå eftersom miljöfrågan             
är något som berör alla och envar. 

 
● Paragraf 6 bör ändras så att kommunen måste bevisa inför beslutsfattande myndighet/nämnd om att              

rekvisit måste föreligga inom verksamhetsområdet, dvs. om det föreligger fara för miljö eller hälsa.              
Utredningen måste ange vilka underlag som skall fram och vilka kriterier som ska uppfyllas för § 6.                 
Utredning skall göras av oberoende experter. Det för inte finnas utrymme för godtycke. 

 
● Givet att § 6 gäller (enligt punkter ovan) så är det vatten eller miljöproblemet som ska lösas, inget                  

annat. Därför måste LAV ändras så att sorterande system möjliggörs och premieras. Detta då sådana               
system är både mer miljösäkra och mer vattensnåla och kretsloppsanpassade än vattenburna system.  
  

● Kommunen ska kunna säga nej till att dra fram kommunalt VA och istället besluta om bra enskilda                 
anläggningar om förhållandena är gynnsamma och inte utgör en fara för miljö och hälsa. Man ska i                 
första hand finna lösningar i samråd med fastighetsägare så att enskilda anläggningar fungerar på ett               
tillfredställande sätt.  

 
● Av hög prioritet för utredningen, bör vara att möjlig torra lösningar, främst gällande landsbygd men               

även känsliga kust - och sjönära områden bör gå före ett vattenburet system. Kommun och Länsstyrelser                
ska kunna kräva förbud mot WC i områden med höga skyddsbehov. Torra system och halvtorra system,                
som urinsorterande torrdass, multrum och förbränningstoaletter eller vakuumtoaletter kopplade till          
sluten tank, inom dessa områden, men även som ett klart alternativ i samband med nybyggnation inom                
tätbebyggt område. Allt för att undvika att det slösas dricksvatten för att spola avföring genom miltals                
av slang. 

 
● Det ska vara möjligt att behålla fungerande lokala VA lösningar inom VA område till en lägre                

anslutningsavgift. Det är inte rimligt att kräva central vatten- avloppsförsörjning när befintliga lösningar             
är bättre. Även för VA kollektivet kan det vara värdefullt att det finns tillgång till lokala VA system i                   
ett läge då den centrala försörjningen slås ut av ett eller annat skäl.  
 
 



● För att undvika en finansiell kris för t.ex. pensionärer m.fl. bör en finansiering anordnas så att                
fastighetsägaren kan få uppskov med betalning. Ett uppskov som betalas när fastigheten går över till               
annan ägare. 

● Det måste finnas en möjlighet att överklaga beslut om verksamhetsområde utan att det kostar som idag                
flera hundra tusen. Vi som drabbats av att ingå i ett verksamhetsområde och inte haft de ekonomiska                 
förutsättningarna att överklaga hos mark och miljödomstolen så anser vi oss totalt rättslösa. Jämför              
punkt 1 ovan. 

 
● Kommunen ska erbjuda fastighetsägare med bra brunnar ersättning om fastihetsägaren låter kommunen            

använda vattnet vid behov. Det gäller att utnyttja befintliga resurser inom såväl vatten som avlopp. Det                
är inte nödvändig med dagens teknik att gräva mil efter mil och låta för att anlägga förbindelsepunkter                 
och pumpstationer. Vi bygger på oss ett sårbart samhälle, med sämre möjlighet till säker              
vattenförsörjning och större risk för utsläpp av stora mängder föroreningar (inte minst smittämnen) till              
de vattenområden kring vilka flest människor vistas, dvs. de intill tätorterna. 

 
● Utifrån officiella motiv är "övergödning" alltid problemet och i grunden en myt. Därför bör utredningen               

utifrån ovan nämnda och syna Hav och Vattenmyndigheternas roll. Det är dags att nu kliva fram och ta                  
ansvar för det som pågår. Att ta död på myten om de enskilda avloppens stora miljöpåverkan och att                  
kommunala verk ger bättre rening än små avlopp. Hur kan fosfor och övergödning i Sverige blivit så                 
dramatiska problem att vi glömmer allt annat?  Vem värnar smittskydd, resurshushållning och kretslopp             
och sunt förnuft?  Myndigheternas tystnad och oförmåga att bringa ordning ger VA sopporna skenbar              
legitimitet.  

 
● Anders Grönvalls utredning måste därför lyfta dessa frågor. Det är mycket som står på spel. Det handlar                 

om hur vi ska bo och leva i detta land och om vi överhuvudtaget skall kunna skapa och vidmakthålla                   
(väl)fungerande VA system. VA sopporna visar att LAV inte fungerar. Fastighetsägare tvingas från hus              
och hem av obetydliga ofta oklara miljöskäl. VA kollektivet ges ansvar för att försörja medborgare med                
vatten och avlopp långt ut i periferin. Vem kan tycka att det som pågår nu i Sverige handlar om ett                    
uthålligt samhällsbygge. 

 
 

För Torrbo mot en hållbar framtid 
/ Kent Leonardsson och Anders Moen 


