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Kommunfullmäktige i Köpings kommun erhöll medborgarförslag i enlighet med kommunallagens 
regler i 5 kap § 23. 

 
Vi föreslog att kommunfullmäktige ska upphäva sitt beslut 2016-11-28 § 131 om inrättande av 
kommunalt verksamhetsområde enligt LAV § 6 vid Norrmälarstrand utifrån det beslutsunderlag där 

det saknas motivering utifrån ett faktaunderlag och inte ett allmänt tyckande. Kommunfullmäktiges 
beslut § 131 är ett beslut och en myndighetsutövning gentemot oss fastighetsägare som inte vilar på 
evidens,vetenskap och beprövad erfarenhet utan på ett allmänt godtycke.  

 
Norrmälarstrands fastighetsägares påstådda förorening av Mälaren är kommunens första argument 
till anslutning till kommunalt VA, men under processens gång har kommunen istället framfört det 
andra argumentet, att de måste säkra vår dricksvattenförsörjning. Fakta från Statens Geologiska 

Undersökningar kring sjunkande grundvattennivåer är att de som har sämst tillgång till dricksvatten 
är de stora dricksvattentäkterna, dvs kommunerna medan vi med egna brunnar har bättre tillgång till 
dricksvatten i takt med allt lägre grundvattennivåer i Sverige. 

 
Köpings kommun hade i sin VA-plan 2014 med Sjölunda -Näs som ett område med 13 fritidshus som 
skulle ingå i samma verksamhetsområde som Norrmälarstrand. Sjölunda-Näs beviljades 2015 och 

2016 efter ansökan till miljönämnden och efter beslut av miljöinspektör att få anlägga en 
gemensamhetsanläggning för VA till skillnad från Stäudds samfällighetsförening med 47 fritidshus 
som begärde samma sak 2017 men nekades av samma miljönämnd. Varför behandlar Köping sina 

fastighetsägare så olika i sin myndighetsutövning utifrån samma lagstiftning? Var är likheten inför 
lagen? Är det inte så att det inte är miljöhänsyn som det beror på utan helt enkelt ett krasst 
kommunalekonomiskt tänkande som avgjorde att det blev för dyrt för kommunen att tvångsansluta 

Sjölunda Näs ?  
 
När vi nu förstår att kommunstyrelsen avser föreslå kommunfullmäktige att undanta Stora 

Aspholmen med 23 fritidshus från Norrmälarstrands verksamhetsområde med motivering av 
tillgänglighet, nyttjandegrad och fritidshusens standard har vi följande frågor. KF beslutet 
2016-11-28, § 131 med hänvisning till LAV § 6 måste vara ett felaktigt beslut när man nu avser att 

med andra kriterier än” till skydd för människan hälsa och miljön ” i LAV § 6 avser att besluta att 
undanta Stora Aspholmen utifrån kriterierna tillgänglighet, nyttjandegrad, fritidshusens standard dvs 
inga kriterier som finns i gällande lag om allmänna vattentjänster och som kommunen har att följa. 

 
Vi påstår att kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 är felaktigt utifrån LAV § 6. Vad anser 
kommunen? 

 
Försåvitt beslut kommer att tas om att undanta Stora Aspholmen är vår fråga till kommunen om de 
föroreningar i Mälaren som tidigare påstås ske från dessa fritidshus plötsligt upphört och att deras 
dricksvattenförsörjning  åtgärdats ? Någon annan slutsats kan vi inte dra av förslaget om att undanta 

Stora Aspholmen! Finns det några fakta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet som visar detta 
eller är det återigen en godtycklig bedömning som saknar all uns av rättssäkerhet i likhet inför lagen? 
 

Förhåller det sig på detta viset, så varför undantog man inte då Stora Aspholmen från 
verksamhetsområdet redan vid kommunfullmäktigebeslutet 2016-11-28, § 131?  
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Har kommunen överhuvudtaget genomfört någon tillsyn utifrån miljöbalken av de 23 fritidshusen på 
Stora Aspholmen ? Har kommunen gjort tillsyn av de 13 fritidshusen vid Sjölunda Näs innan de 

undantogs från verksamhetsområde och av miljönämnden tilläts göra en gemensamhetsanläggning 
istället för att anslutas till det kommunala verksamhetsområdet vid Norrmälarstrand? 
 

 
 Har kommunen gjort tillsyn av de 47 fritidshusen inom Stäudds samfällighetsförening innan deras 
ansökan om gemensamhetsanläggning avslogs av miljönämnden 2017 ? 

  
Har kommun utfört tillsyn vid övriga fastigheter vid Norrmälarstrand ?  
 
Vi har begärt att få ta del av tillsynsprotokoll enligt miljöbalken och förvaltningslagen men inte fått 

några protokoll. Vad är orsaken till detta? Är det så att det inte gjorts några som helst tillsyner enligt 
miljöbalken kring statusen av de enskilda VA-anläggningar? Hur kommer det sig att kommunen 
underlåtit att följa miljöbalkens regler? 

Istället har kommunen ägnat sig åt godtyckliga bedömningar från VA-enhetens sida som sedan 
legitimerats till myndighetsutövning genom kommunfullmäktigebeslut 2016-11-28 gentemot oss vid 
Norrmälarstrand?  

 
Evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet, dvs fakta har ersatts av ett allmänt godtycke kring 
behovet av kommunalt VA vid Norrmälarstrand. 

 
Vårt medborgarförslag som nu ska behandlas i kommunfullmäktige lämnades in 2018-06-17, dvs för 
2,5 år sedan fastän kommunallagens regler specifikt säger att kommunfullmäktiges beslut ska fattas 

inom ett år, den tidsgränsen är absolut oavsett olika överklaganden i domstolar. 
 
Vi har underrättats av kommunen att vårt medborgarförslag ska behandlas idag den 21 dec. Vi 

kontaktade då kommunfullmäktiges ordförande via telefon den 14 december och framförde att vi 
avsåg att vid allmänhetens frågestund få ställa några frågor kring vårt medborgarförslag. 
Ordföranden informerade då oss om att det tagits beslut om att för att förhindra smittspridning 

förbjuda allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges möten. 
 
Vi ställde via SMS till ordföranden den 15 dec om vilket lagrum kommunen stöder sig på för att 

förbjuda allmänhetens frågestund då denna frågestund är beslutad av kommunfullmäktige 2020 i 
beslut om kommunfullmäktiges arbetsordning. Vi begärde att få ett protokollsutdrag på det av 
kommunen fattade beslut att ställa in allmänhetens frågestund. 

 
Vi efterfrågade detta då vi ansåg att det blir ett demokratiskt underskott att inte få ställa några frågor 
kring medborgarförslaget vid allmänhetens frågestund. Vi framförde också att 
kommunfullmäktigemöten är offentliga möten enligt ordningslagens 2 kap. Enligt polismyndigheten 

omfattas inte offentliga möten enligt ordningslagen som kommunfullmäktigemöten av den så kallade 
åttapersonersregeln.  Åhörare alltid har rätt att närvara vid kommunfullmäktigemöten utifrån de 
demokratiska principerna oaktat coronapandemin enligt gällande juridiska PM kring kommunala 

möten från Sveriges Kommuner och Regioner.  
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Ordförande svarade 14 dec att eftersom vi vill ha mer uppgifter så får ni kontakta kommunen med en 
skriftlig begäran så att vi får behandla den med ett korrekt svar.  

 
Vi e-postade kommunen den 15 dec ovanstående frågor, påminde den 16 dec i ny e-post att vi inte 
erhållit något svar utan endast en bekräftelse från registrator att skrivelsen inkommit den 16 dec. Då 

vi inte erhållit svar den 18 dec kontaktade vi kanslichefen som lovade återkomma under dagen men 
inte gjorde det. Istället får ett telefonsamtal från kommunfullmäktiges ordförande att man inte avser 
att låta oss ställa våra muntliga frågor vid allmänhetens frågestund på grund av smittspridningen. 

Vidare framkommer att något protokollfört beslut på detta inte föreligger enligt kommunallagen.  
 
 
Istället erbjuds vi skriftligt inlämna frågor till kommunen inför kommunfullmäktigemötet 21 dec som 

sedan kommunstyrelsens ordförande kommer att besvara utan möjlighet för oss att ställa följdfråga 
Vi anser att detta utgör ett demokratiskt underskott då det i kommunfullmäktiges arbetsordning § 38 
framgår att kommunfullmäktige ska ha allmänhetens frågestund samt det faktum att kommunen 

säger sig vilja öka medborgardialogen. 
 
Vi anser att handläggningstiden kring denna fråga från 14 dec till 18 dec inte följer den 

serviceskyldighet som myndighet har enligt förvaltningslagens § 7  gentemot enskild där det framgår 
att service ska ges utan onödigt dröjsmål vilket enligt JO är 2 dagar.  
 

Det är nu dags att Köpings kommun utifrån vårt medborgarförslag omprövar sitt beslut 2016-11-28, § 
131 att ansluta Norrmälarstrand till kommunalt VA och istället tillämpar alla fastighetsägares likhet 
inför lagen i VA vid Norrmälarstrand. Med vårt medborgarförslag vill vi att kommunen omprövar sitt 

beslut 2016-11-28, § 131 av de skäl vi framfört i dessa våra skriftliga frågor. Gör om, och gör rätt ! 
 
 

Norrmälarstrand 2020-12-21 
 
 

Anders Segerberg Roland Karlsson Kent Andersson Lars-Göran Carlsson 


