Ämne: Lag om allmänna vattentjänster
Till riksdagsmän och kvinnor i Västmanlands län:

Jessica Polfjärd M V-ås, Åsa Coenrads M, Anna Walllen S, Olle Thoren S Surahammar, Kars Eiksson S,
Pia Nilsson S Sala, Roger Haddad L v-ås, Stefan Jakobsen SD, Jonas Åkerling SD, Stig Henriksson V
Fagersta.

Skriver till Dig för att påtala en situation som vi inte anser är förenlig med ett demokratiskt land och en
rättstat.
Jag, Lars- Göran C äger ett fritidshus byggt på 1950-talet med egen borrad brunn, septitank och
trekammarbrunn, och jag Anders S bor permanent i ett hus från 1990, med en djuborrad brunn,
septiktank för WC och infiltrationsbädd för BDT vatten, och ska nu tillsammans med 235 andra
fastigheter med sjönära läge vid Norrmälarstrand tvångsanslutas till kommunalt VA genom beslut av
Köpings kommun med hänvisning till LAV. Enligt kommunen utgör alla vi inom Norrmälarstrand ett hot
enligt LAV mot miljön och skyddet för människor.

För denna tvångsanslutning ska vi betala ca en halv miljon kronor per fastighet vilket alla inte har
ekonomiska förutsättningar för då många är pensionärer och inte heller får låna i bank till
anslutningsavgiften vilket blir en åldersdiskriminering. Konsekvensen blir för många en försäljning av
fastigheten med förlust. Kommunen framhåller i översiktsplanen sannolikt utifrån planmonopolet i PBL
att man vill se en omvandling av Norrmälarstrand från fritidshusområde till villaområde med sjönära
läge.

Genom att kommunen genom sitt beslut hänvisar till miljön och LAV fördriver man de boende från
sina fastigheter enväldigt och sätter äganderätten ur spel i rättsstaten Sverige.

Vi har påtalat att vi inte utgör något miljöhot med våra enskilda lösningar på våra fastigheter samt att
om så erfordras kan gemensamhetsanläggningar som minireningsverk anslutas till en kostnad på ca
150 tkr per fastighet istället för en halvmiljon. Ytterligare andra metoder som gör att näringen från
avloppet kan användas i kretsloppslösningar ger ungefär samma kostnader.
I vår grannkommun Kungsör tre km över sjön ligger anslutningskostnaden per fastighet på 150 tkr. Vi
upplever att det är godtyckligt vilka anslutningskostnader som kommunerna kan ta ut när de
tvångsansluter till kommunalt VA. Vi har opponerat oss mot kommunen och bildat en intressegrupp
för att uppnå en rimlig lösning och en skälig anslutningskostnad så att vi kan behålla våra hus då vi
trivs inom Norrmälarstrand där vi finner rekreation och vila, se vår hemsida Norrmalarstrand.com.
Var det en sån här tillämpning av LAV ni som beslutsfattare i riksdagen 2006 ville ha när LAV
beslutades ? Vi har förstått att vi inte är ensamma med upplevelsen om hur kommunerna i landet
tillämpar LAV. Står du bakom en sån här tillämpning av LAV ? Om inte vilka initiativ tänker du ta
för att få till stånd en förändring ?

Vi upplever inte att detta är förenligt med demokrati i en rättstat som Sverige och upplever oss helt
rättslösa då vi om tvångsanslutningen till kommunalt VA blir en realitet blir tvångsfördrivna från våra
fastigheter vid Norrmälarstrand.

Vi vill be dig titta på programmet Kalla Fakta, må 16 kl 20.00 där vår situation som
fastighetsägare i glesbygd och i fritidsfastighet drabbas av kommunala beslut om
kommunal tvångsanslutning av vatten och avlopp.
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