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Svar på mejlet ”Noteringar efter möte med Öviks Kommun och Miva 

2021-12-20 
 
Föreningen VA-i-tiden har varit i kontakt med Miva på uppdrag av fastighetsägare i Nyänget, och de har 
meddelat att de ifrågasätter utbyggnaden och de beslut den vilar på. Föreningen har som mål att förändra 
nuvarande va-lagstiftning och dess tillämpning.  
 
VA i Tidenpåstår att det inte finns något konstaterat behov utifrån hälsa eller miljö och att beslutet om att 
fastställa Nyänget/Paddal som verksamhetsområde- vilar på osakliga grunder.  
 
Bland annat förekommer grova misskrediteranden som att kommunpolitiker skulle fattat beslut på felaktiga 
underlag och det insinueras att det finns dolda agendor bakom utbyggnaden. 
 
VA i Tiden vill att beslutet om verksamhetsområde i Nyänget och Paddal upphävs och att påbörjad 
projektering av kommunalt VA till Nyänget och Paddal bör avbrytas omgående. 
 
Vi förstår att föreningen vill driva opinion då den har som mål att förändra nuvarande VA-lagstiftning och 
dess tillämpning. Vi förstår också att man kan ha synpunkter på lagstiftningen, men så länge 
vattentjänstlagen ser ut som den gör och bland annat inte medger att ta med kostnader som en del i 
bedömningen så förhåller vi oss till det. 
 
Kommunens och Mivas ställningstagande är att vi följer gällande lagstiftning och att Miva som kommunens 
va-huvudman i samband med kommunfullmäktiges beslut om utökande av verksamhetsområde fått i 
uppdrag att bygga ut kommunal va i Nyänget och Paddal. Det har Miva ansvar för att planera och 
genomföra, och vi arbetar vidare med utbyggnaden så länge inte andra beslut fattas. 
 
VA i Tiden uppger sig vara företrädare för de boende i Nyänget/Paddal. Vi ifrågasätter att föreningen 
företräder alla fastighetsägare då en enkät som skickades till alla fastighetsägare i området 2021 visar att 
en majoritet som besvarade enkäten var positiva till kommunalt avlopp. Dialog med vattenföreningen i 
Nyänget visar också att många i området vill få en kommunal lösning på avloppet. 
 
Under punkten ”VA i Tiden ifrågasätter den bedömning som gjorts i VA-riktlinje för Öviks kommun daterad 
2017-11-24 och som presenterades på informationsmöte 2021-04-22” räknar VA i Tiden upp ett antal 
påståenden som kommunen och Miva gemensamt ger svar på och bemöter nedan.  
 
Inledningsvis vill vi påminna om kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt vattentjänstlagen 
paragraf 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 
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   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 
allmän va- anläggning.” 
 
Utbyggnadsplanen för kommunalt va bygger på ett mångårigt analysarbete som är förankrat med 
Länsstyrelsen och som beslutats av kommunfullmäktige. Kommunens och Mivas gemensamma arbetsgrupp 
har utifrån vattentjänstlagen §6, vägledningar för va-plan, tidigare domslut och inspiration från andra 
kommuner utvecklat en metodik för bedömningen av behovet av kommunalt vatten och avlopp. 
 
Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för att bevaka att kommunerna fullföljer sin skyldighet att ordna 
kommunalt vatten och avlopp enligt vattentjänstlagen, var referensgrupp i framtagande av vår VA-plan (VA 
policy, VA strategi, VA riktlinje). Om kommunen inte fullföljer sitt ansvar enligt vattentjänstlagen kan 
Länsstyrelsen vitesförelägga kommunen att fullgöra denna skyldighet, vilket de till exempel gjorde för 
Lomsjön där kommunalt va byggdes ut 2011. 
 
Vi ger svar på påståenden och frågor nedan: 
(Örnsköldsviks kommun och Miva benämns nedan ÖK/M) 
 

Större sammanhang 

 VA i Tiden: 
• Större sammanhang föreligger.  
• VA i Tiden gör samma bedömning som ÖK/M 

 

Hälsa 

Närhet till vattenskyddsområde 
 VA i Tiden: 

• Inte aktuellt, finns inget skyddsområde för dricksvatten inom eller i närheten av området 
Nyänget/Paddal så detta utgör ingen risk och det föreligger inget behov. 

• VA i Tiden gör samma bedömning som ÖK/M. 
  
Närhet till friluftsbad 

VA i Tiden: 

• Inom området finns en av kommunens största friluftsbadplatser. Att det finns intilliggande 
bebyggelse med enskilda avloppsanläggningar skulle kunna utgöra en risk. VA i Tiden delar 
dock inte ÖK/M:s uppfattning om att enbart närhet till ett friluftsbad utgör ett behov. Det 
finns varken mätningar eller något annat som påvisar att eventuellt näringsläckage från 
enskilda avloppsanläggningar i området Nyänget/Paddal skulle ha någon negativ påverkan 
på vattenkvaliteten vid Nyängets friluftsbad. Tvärtom visar de vattenkvalitetsprover som 
tagits under de senaste åren att vattnet vid badet är utmärkt. Bakteriehalterna är låga, 
långt under gränsvärdena. Det finns således inte något konstaterat behov utifrån hälsa. 

 
Kommunens/Mivas svar: 
Nyängets badplats omfattas av årlig tillsyn i form av provtagning (3 dagar per år). Parametrarna 
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som kontrolleras är E. coli och intestinala enterokocker. Resultatet har oftast varit tjänligt, det 
har också varit tjänligt med anmärkning pga. E. coli (2016). VA i Tiden hänvisar till 
avloppsanläggningarnas näringsläckage. När det kommer till badplatser så är det inte bara 
näringsläckage som är fokus, det är även eventuell risk för att bakterier från avloppen skulle 
påverka kvalitén negativt.  

 
Det kan finnas en risk att ha en samlad bebyggelse nära en badplats, även om provtagningarna 
hittills oftast har visat på tjänligt badvatten så kan det innebära en försämring av den status 
badvattnet har idag.   

 
VA i Tiden: 

• I VA-riktlinjen går dessutom att läsa: ”Kunskaperna kring dessa friluftsbad är dock i nuläget 
inte tillräckliga för att kunna göra bedömningar om risk för påverkan från enskilda avlopp. 
Örnsköldsviks kommun behöver öka sin kunskap om friluftsbad i närhet till bebyggelse som 
inte omfattas av den årliga tillsynen, detta för att kunna utvärdera om det finns risk för 
problem relaterade till hälsa.” VA i Tiden undrar om detta är gjort? 

 
Kommunens/Mivas svar: 
Nyänget har årlig tillsyn och det finns ingen anledning att utreda det ytterligare i det området. I 
riktlinjen hänvisas till friluftsbad som inte omfattas av årlig tillsyn. Det förändrar inte 
bedömningen för Nyänget och Paddal. 

  
Dricksvattenkvalitet egna brunnar 

VA i Tiden: 

• I Nyänget är flertalet fastigheter (52 av 66) anslutna till kommunalt vatten via 
vattenförening. Vattenkvaliteten på det kommunala vattnet förutsätts vara god. 
Dricksvattenförsörjning till övriga fastigheter sker via gemensamma och enskilda 
dricksvattenanläggningar. ÖK/M påtalar att kända kvalitetsbrister är kopplade till radon och 
järn och att vissa anläggningar har installerat reningsfunktionalitet. Några underlag om att 
vattnet skulle utgöra någon hälsorisk finns dock inte redovisade. VA i Tiden delar därmed 
inte ÖK/M:s bedömning om att det föreligger något hälsobehov, detta måste i så fall 
konstateras. 

  
Kommunens/Mivas svar:  
När miljö- och hälsoenheten efterfrågade uppgifter angående dricksvatten i området inkom 20 
enkätsvar (2018). Resultatet av dessa visade på att 16 fastigheter har problem med 
vattenkvaliteten då någon form av rening av dricksvattnet krävs. Det handlar främst om radon 
men även t.ex. järn och pH. Paddals vattenförening som enligt enkäten förser 9 fastigheter med 
dricksvatten har ett radonfilter. Miljö- och hälsoenheten saknar uppgifter angående kvaliteten 
på dricksvattnet i Sörberga vattenförening.  

  
Enligt kvävelagret i GIS-stödet för prövning och tillsyn av små avlopp finns det en risk för 
påverkan på enskilt vatten i större delen av Nyänget och en mindre del av Paddal på grund av 
samlad bebyggelse. Den samlade bebyggelsen plus genomsläppliga jordar kan innebära en risk 
för nitratpåverkan på grundvattnet.  
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VA i Tiden: 

• VA i Tiden föreslår att ett alternativ att minimera eventuella hälsorisker avseende 
dricksvatten vore att ansluta samtliga fastigheter till den befintliga vattenföreningen. Det 
finns inget bättre och billigare sätt för en kommun att distribuera kommunalt vatten. ÖK/M 
säger att den befintliga ledningsdimensionen på 70mm inte räcker till. VA i Tidens expert 
(WSP-konsult) har utfört egna beräkningar och menar att det visst är möjligt utan allt för 
stort tryckfall. 

 
Kommunens/Mivas svar: 
Det stämmer att ledningar med dimensionen på 70 mm skulle kunna räcka, men eftersom 
endast ca 25 % av föreningens anläggning/ledningar är av dim75, resterande är av klenare 
dimension, så är detta inte ett kostnadseffektivt alternativ.  
Den här diskussionen har Miva redan fört med föreningen. 

 

Miljö 

Recipientstatus 
 VA i Tiden: 

• Här har ÖK/M utgått från den klassificering som gjorts av Länsstyrelsen och VISS 
Vattenwebb där modelldata visar att Bäckfjärdens ekologiska status är måttlig. Betydande 
påverkan från jordbruk (45%), skogsbruk (41%), enskilda avlopp (8%) och atmosfärisk 
deposition bidrar till statusklassificeringen. Någon övergödningsproblematik för 
Bäckfjärden föreligger inte. Någon internbelastning förekommer inte. 

 
Kommunens/Mivas svar: 
Bäckfjärden är inte klassad som övergödd i Vatteninformationssystem Sverige (VISS), men 
klassningen av totalmängd fosfor och totalmängd kväve är måttlig status. Även för 
växtplankton är klassningen måttlig status.  
 
Det finns alltså en påverkan av näringsämnen och den behöver minskas om Bäckfjärden ska 
kunna gå från måttlig ekologisk status till god ekologisk status. 
 
Statusklassningen görs av vattenmyndigheten (Länsstyrelsen Västernorrland för vår del av 
landet) och är en del av arbetet med miljökvalitetsnormerna för vatten. Miljökvalitetsnormer 
för vatten fastställs med stöd av femte kapitlet i miljöbalken, enligt 
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 
samt HVMFS 2015:4. Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid 
en viss tidpunkt. För Bäckfjärden är miljökvalitetsnormen att god ekologisk status ska ha 
uppnåtts senast år 2027. 
 
 En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en viss vattenförekomst ska ha uppnått 
till en viss tidpunkt. För Bäckfjärden är miljökvalitetsnormen att god ekologisk status ska ha 
uppnåtts senast år 2027. 
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Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ligger till grund för vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas och är styrande när myndigheterna ställer krav. 
Enligt åtgärdsprogrammet ska kommunen bland annat: 

• Bedriva tillsyn på jordbruk och hästhållning så att utsläppen av kväve och fosfor minskar. 
• Ställa de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen från avloppsledningsnät 

och avloppsreningsverk minskar. 
• Säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp genom att ställa krav på begränsade 

utsläpp av fosfor och kväve där det behövs, och att prioritera tillsynen av enskilda 
avlopp.  

• Upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner. 
 

Eftersom Bäckfjärden inte uppnår god ekologisk status är kommunen skyldig att genomföra de 
åtgärder som behövs för att god status ska nås. 

  
VA i Tiden: 

• Vid presentationen på informationsmötet 2021-04-22 redovisades enskilda 
avloppsanläggningars påverkan på Bäckfjärden på ett vilseledande sätt. Siffrorna 19% för 
kväve och 21% för fosfor nämndes, men dessa motsvarar den andel av 
den mänskliga belastningen som kommer från land avseende enskilda avloppsanläggningar. 
Den mänskliga belastningen ska dock enligt bedömningsmetoden jämföras mot den totala 
bakgrundsbelastningen – ”En ensam påverkanskälla bedöms som betydande i VISS om den 
antropogena (mänskliga) belastningen från källan motsvarar minst 10 % av den totala 
bakgrundsbelastningen som tillförs vattenförekomsten, då inflödet från omgivande 
vattenförekomster exkluderats.” 

• Påverkan blir då istället 9,8% (976kg/10044kg) för kväve och 14,8% (82kg/553kg) för fosfor. 
Detta motsvarar enligt modellen påverkan från samtliga enskilda avloppsanläggningar runt 
Bäckfjärden. Bebyggelsen vid Nyänget/Paddal beräknas till ungefär ¼ av den totala 
bebyggelsen runt Bäckfjärden och påverkan från Nyänget/Paddal blir då ca 2,5% resp 3,7%, 
långt under gränsvärdet för betydande påverkan. 

 
Kommunens/Mivas svar:  
I presentationen som visades på mötet står det att siffrorna gäller antropogen (mänsklig) 
belastning. Inget annat har påståtts. Det är relevant att titta på siffror för antropogen 
belastning eftersom det är de utsläppen som vi har störst möjlighet att påverka. Mötet var ett 
allmänt informationsmöte om utbyggnaden, det fanns begränsad tid att gå igenom olika sätt 
att visa siffror från VISS. 

 
Enskilda avlopp bedöms ha betydande påverkan på Bäckfjärden enligt den bedömningsmetod 
som ni refererar till. Bedömningen görs för alla enskilda avlopp i området. Det är missvisande 
att dela upp bedömningen som ni gör, Bäckfjärden blir inte renare av att av man gör en 
uppdelning i mindre områden och säger att de var för sig inte har betydande påverkan. Det är 
den totala påverkan av de enskilda avloppen som påverkar. Givetvis betyder detta att alla 
avlopp i avrinningsområdet måste ha en tillräcklig rening, inte bara de i Nyänget/Paddal, men 
det är de som omfattas av vattentjänstlagens krav på större sammanhang. 
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 VA i Tiden: 

• I protokollet från beslutet i Öviks kommunfullmäktige går att läsa: ”I databasen 
VattenInformationsSystem Sverige (VISS) framgår att enskilda avlopp troligen har en 
betydande påverkan på aktuell status (tillsammans med skogsbruk och jordbruk)”. Man har 
alltså inte bemödat sig om att räkna efter och nämner de två stora utsläppskällorna till 
Bäckfjärden lite i förbigående. 

 
Kommunens/Mivas svar: 

• Vi antar att det är ordet "troligen" ni reagerar på, det hänvisar i det här sammanhanget till 
att det är komplexa samband där det alltid finns en viss osäkerhet. Skogsbruk och jordbruk 
nämns bara kort i protokollet eftersom beslutet rör utökning av verksamhetsområde för VA 
i enlighet med den tidigare beslutade utbyggnadsordningen och VA-planen, inte åtgärder 
rörande skogs- och jordbruk.  

• Det stämmer att skogsbruket och jordbruket står för en betydligt större del av både kväve- 
och fosforutsläppen. För att Bäckfjärden ska nå god status behöver dock alla källor med 
betydande påverkan dra sin del av lasset.  

• I åtgärdsprogrammet för Bottenhavets vattendistrikt ingår att kommunen (förutom att 
bland annat ta fram en VA-plan och ha tillsyn på både enskilda avlopp och kommunala 
avlopp) även ska ha tillsyn på jordbruket i syfte att minska näringsläckage. Skogsstyrelsen 
ansvarar i sin tur för åtgärderna som rör att minska näringsläckage från skogsbruket. Det 
pågår alltså ett parallellt arbete med åtgärder för jordbruk och skogsbruk. 
Tillsynsmyndigheten ska ställa de krav på åtgärder som behövs för att nå god status i 
vattendragen, det går inte att bortse från utsläppen från enskilda avlopp med hänvisning 
till att jordbruk och skogsbruk släpper ut mer.  

• Kom ihåg att vattentjänstlagen (LAV) gäller parallellt med lagstiftningen gällande 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogrammen för vatten. Att det krävs åtgärder för att 
minska utsläppen även från jordbruket och skogsbruket tar inte bort kommunens ansvar 
att följa lagen om allmänna vattentjänster. I rättspraxis för LAV (hur domstolar har tolkat 
lagen), har det nästan alltid bedömts finnas ett behov av att skydda människors hälsa och 
miljön. Tolkningen har också varit strikt vad gäller att kommunen ska ansvara för 
vattentjänsterna genom allmänna anläggningar så snart bebyggelsen utgör ett större 
sammanhang.  

 
 VA i Tiden: 

• Några faktiska mätningar om hur mycket näringsläckage till Bäckfjärden som 
Nyänget/Paddals avloppsanläggningar står för har ej utförts. 

 
Kommunens/Mivas svar: 

• Man gör mycket sällan den typen av mätningar. Det vore ett otroligt omfattande och 
dyrt arbete att mäta utsläppen från alla avloppsanläggningar i området. Dels på grund av 
att enstaka stickprov inte säger så mycket, det krävs ett flertal prover över längre tid, 
dels på grund av svårigheten att ta representativa prover från anläggningar som saknar 
definierat utlopp (exempelvis infiltrationsbäddar).  

• Det är vedertaget att man använder sig av beräknade utsläppsnivåer istället för att göra 
mätningar i den här typen av sammanhang. Det finns ingen anledning att tro att 
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utsläppen av avloppsvattnet från i Nyänget/Paddal skiljer sig drastiskt från det i andra 
liknande områden.  

• Vi har använt oss av databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) som 
vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten tagit fram. 
Uppskattningen av utsläpp från enskilda avlopp bygger på teknikenkäter som gjorts av 
SMED, och som Vattenmyndigheterna under 2014 anpassat till 
delavrinningsområdesindelningen i S-HYPE. Bruttobelastning av totalkväve och 
totalfosfor från enskilda avlopp har beräknats per delavrinningsområde genom att nyttja 
SCBs statistikleverans från 2013 i kombination med SMEDs teknikenkät om enskilda 
avlopp från 2011.  

• Vi noterar att ni i nästa punkt själva säger att era beräkningar stämmer bra med 
modelldatat. 

  
VA i Tiden: 

• Våra egna beräkningar (som inte hann presenteras på mötet) visar (om man tar till 
marginal) att området Nyänget/Paddal maximalt belastar Bäckfjärden med 20 kg fosfor 
per år. Hänsyn har då tagits till antal fastigheter/anläggningar, antal åretruntboende 
personer, antal fritidshusboende personer, användning av fastighet/år, hemmavaro, 
näringsläckage per person/år, andel som har vattentoalett, avloppsanläggningarnas typ, 
status och reningsgrad, avstånd till vattenrecipient och markretention. Detta 
överensstämmer väl med modelldatat – ¼ av 82kg = ca 20 kg. Eftersom vi i 
beräkningarna tagit till med marginal rör det sig troligen dock om enbart ca 10-15 kg/år. 
Att bygga dyra storskaliga kommunala VA-lösningar för att transportera denna i 
sammanhanget ringa mängd näringsämnen till kommunens avloppsreningsverk där 
reningsgraden inte är nämnvärt högre än enskilda avloppsanläggningars (inkl 
markretention) är ett enormt slöseri med resurser. Miljömässigt är det ett 
nollsummespel då man minskar näringsläckage i en recipient för att öka näringsläckaget i 
en annan. Dessutom belastar man kommunens avloppsreningsverk och redan hårt 
belastade Öviksfjärden med mer spillvatten där bräddning (orenat spillvatten som släpps 
ut i vattenrecipient) förekommer i relativt hög utsträckning. I VA-riktlinjen går precis 
detta att läsa: ”Risken finns att man avlastar en recipient för att öka belastningen i en 
annan vid utbyggnad, men totalt sett med förbättrad rening bedöms miljöeffekten bli 
positiv.” VA i Tiden delar inte uppfattningen om att miljöeffekten blir positiv.  
 

 
Kommunens/Mivas svar: 

• Kommunen är enligt lagen om allmänna vattentjänster skyldig att bestämma ett 
verksamhetsområde om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 
behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större sammanhang. Det handlar inte 
om att reningen alltid behöver vara högre än vad en (modern) enskild avloppsanläggning 
klarar av, utan om behovet i ett större sammanhang. När man har en samlad bebyggelse 
med hus blir det svårare att ordna enskilt vatten och avlopp eftersom anläggningarna 
hamnar relativt nära inpå varandra. I rättspraxis har det visat sig att det i princip alltid finns 
ett behov av att skydda människors hälsa och miljön. Tolkningen har också varit strikt vad 
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gäller att kommunen ska ansvara för vattentjänsterna genom allmänna anläggningar så 
snart bebygglesen utgör ett större sammanhang.   

• Kommunen ansvarar för att göra åtgärder för att förbättra statusen även för Öviksfjärden. I 
detta ingår att ställa de krav som behövs för att minska utsläpp av näringsämnen från 
aktuella avloppsreningsverket. Vi bedömer att det långsiktigt ger en positiv miljöeffekt med 
en samlad rening av avloppsvattnet.  

   
VA i Tiden: 
• VA i Tiden delar med hänsyn taget till ovanstående inte ÖK/M:s bedömning om att det 

finns ett konstaterat miljöbehov som behöver åtgärdas. Vare sig i VA-riktlinjen, vid 
presentationen på informationsmötet eller vid KF:s beslut redovisas något konstaterat 
behov. 

 
Kommunens/Mivas svar: 
Örnsköldsviks kommun och VA i Tiden drar olika slutsatser utifrån samman underlag. Vi 
känner oss trygga med vår bedömning och konstaterar att VA i tiden har gjort en annan 
bedömning.  
 

Närhet till recipient 
VA i Tiden: 

• Ca 40% av fastigheterna/avloppsanläggningarna vid området Nyänget/Paddal ligger ca 
50m från Bäckfjärden, i några fall ännu närmare. Ca 40% av fastigheterna ligger mellan 
50-100 m från vattenrecipient och ca 20% av fastigheterna ligger mellan 100-150 m från 
vattenrecipient. Enligt Länsstyrelsens GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är 
markretentionen relativt låg i halva området (Paddal) och medel/hög i övriga delarna 
(Nyänget). Närheten till vattenrecipienten utgör en risk men enbart närheten i sig utgör 
inget behov. Här spelar typ av avloppsanläggning, status och reningsgrad på 
avloppsanläggning, avstånd till vattenrecipient, markförhållande och markretention roll 
för att kunna konstatera ett behov. I VA i Tidens beräkningar har vi räknat med att den 
genomsnittliga reningsgraden för Nyänget/Paddals avloppsanläggningar inte är högre än 
60% och att markretentionen inte är högre än 40%. Om alla avloppsanläggningar 
exempelvis utgjordes av slutna tankar eller moderna minireningsverk med hög 
reningsgrad skulle minimalt näringsläckage ske till Bäckfjärden. VA i Tiden delar inte 
ÖK/M:s bedömning om att enbart närhet till recipient utgör ett behov. 

 
Kommunens/Mivas svar: 
Vi har inte påstått att enbart närhet till känslig recipient utgör ett behov. Vi har gjort en 
samlad bedömning där vi även tittat på närhet till friluftsbadplats, dricksvatten i enskilda 
vattenbrunnar, recipientstatus och status på enskilda avloppsanläggningar. 

  
Status enskilda avloppsanläggningar 

 VA i Tiden: 
• 2018 genomfördes en okulär inventering av avloppsanläggningarna i området. 47% 

bedömdes att behöva åtgärdas, 20% förbättras, 21% godkändes och för 12% var status 
okänd. Kvaliteten på inventeringen kan ifrågasättas då den enbart var okulär och ingen 
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provtagning skedde. Tex stämmer inte den bedömning som gjorts av Mats Sandlunds 
avloppsanläggning. VA i Tiden har tagit fram en egen noggrann metod för inventering, 
provtagning och bedömning av näringsläckage från enskilda avloppsanläggningar, men 
utan att ha gjort någon egen inventering är det svårt att uttala sig om de enskilda 
avloppsanläggningarnas status och reningsförmåga. VA i Tiden delar därför ÖK:s 
bedömning att det troligen finns avloppsanläggningar som behöver åtgärdas och 
förbättras. Frågan är hur denna situation har kunnat uppstå? 
 

• Öviks Kommun har tillsynsskyldighet av enskilda avloppsanläggningar enligt miljöbalken 
och enligt Länsstyrelsens åtgärdsprogram har kommunen till uppgift att ”säkerställa 
minskade utsläpp av fosfor och kväve från enskilda avlopp till vattenförekomster där det 
finns risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan 
påverkan”. VA i Tiden kan inte hitta några uppgifter om att det skett någon tillsyn eller 
föreläggande om åtgärder i området Nyänget/Paddal under många år trots att 
kommunen har skyldighet därtill. I VA-riktlinjen medges den ”uppdämda 
tillsynsskulden”, att ”I Örnsköldsviks kommun ligger åtgärdstakten för enskilda avlopp 
under 1 % per år” och att nollalternativet skulle innebär att ”det inte ens finns en plan 
för tillsyn av enskilda avloppsanläggningar”. VA i Tiden ställer sig ytterst frågande till hur 
mycket Öviks kommun verkligen bryr sig om miljön när de under så lång tid och så 
uppenbart undanlåtit att sköta sitt tillsynsåtagande trots att man i sin VA-policy 
skriver ”Bästa möjliga rening ska eftersträvas både i allmänna reningsverk och i enskilda 
avloppsanläggningar för att nå relevanta nationella och lokala miljömål”. Det är 
synnerligen motsägelsefullt. 
 

• Om tillsynsskyldigheten hade skötts ordentligt så hade fastighetsägarna i området sedan 
länge fått större chans att åtgärda och förbättra sina eventuellt bristfälliga 
avloppsanläggningar och på så sätt kunnat minska eventuellt näringsläckage till 
Bäckfjärden. Efter den okulära inventeringen 2018 (eller helst mycket tidigare) borde de 
fastighetsägare där eventuella brister upptäcktes blivit informerade och getts möjlighet 
att göra åtgärder för att förbättra dem och därigenom miljön. Nu används istället 
statusen som ett argument för att få dra fram kommunalt VA. 
 

• Trots att det troligen finns avloppsanläggningar som behöver åtgärdas så har de den 
status de har främst pga kommunens illa skötta tillsynsarbete. Därför anser VA i Tiden 
att den eventuellt negativa påverkan som dessa avloppsanläggningar har på den 
ekologiska statusen i Bäckfjärden inte kan användas som ett miljöbehovsargument 
utifrån vattentjänstlagen. 

 
Kommunens/Mivas svar: 
Det är varje enskild fastighetsägares ansvar att se till att fastighetens enskilda 
avloppsanläggning uppfyller gällande krav på rening. Tar fastighetsägaren inte detta ansvar 
kan tillsynsmyndigheten ställa krav på att bristfälliga anläggningar åtgärdas.  

 
Den inventering av avloppsanläggningar i området som utfördes 2018 skedde i enlighet med 
Havs- och Vattenmyndighetens instruktioner.  
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Vi kontrollerade följande: 

• Slamavskiljarens-/slutna tankens utformning/funktion, 

• T-rör (rör eller betongskärm på utloppet), 

• eventuella efterföljande brunnar, 

• eventuella luftningsrör, 

• utsläppspunkten, om det finns någon.  
  

VA i Tidens förslag till metod skulle innebära stora kostnader som helt eller delvis skulle 
debiteras fastighetsägarna i form av tillsynsavgifter.  

  
Då många av anläggningarna är markbaserade och inte täta så är provtagning svårt att 
genomföra, det kan vara dyrt och resultatet visar inte alltid rätt när det inte finns en tydlig 
utsläppspunkt.  

  
Det stämmer att kommunen har en uppdämd tillsynsskuld och att åtgärdstakten för enskilda 
avlopp är låg. Enligt VA-riktlinjen ska tillsyn i områden som är aktuella för utbyggnad ske i 
begränsad omfattning, bara när det föreligger akuta risker för känsligt vattendrag eller 
dricksvattentäkt. Tillsyn ska istället ske i områden där utbyggnad av allmän VA-försörjning 
inte är aktuellt inom en överskådlig framtid och i första hand prioriteras enskilda avlopp 
inom vattenskyddsområden.  

   

Övrigt 

VA i Tiden: 
• Det finns idag fler och fler rättsfall och domar där enskilda avloppsanläggningar godkänts 

till förmån för kommunala alternativ. 
 

Kommunens/Mivas svar: 
I praxis, det vill säga hur domstolar har tolkat lagen, har det visat sig att det i princip alltid 
finns ett behov av att skydda människors hälsa och miljön. Tolkningen har också varit strikt 
vad gäller att kommunen ska ansvara för vattentjänsterna genom allmänna anläggningar så 
snart bebyggelsen utgör ett större sammanhang.  
 
Vad vi kan se i bilagorna menar ni Mark- och miljööverdomstolens dom M 4447-20 (”Växjö”) 
och Mark- och miljödomstolens dom M 4447-20 (”Orust”). Båda domarna rör förbud att 
använda en gammal infiltration, domstolarna upphävde förbuden för att de båda 
kommunerna motiverat besluten främst utifrån åldern på anläggningarna istället för 
konstaterade brister. Kommunalt VA eller lagen om allmänna vattentjänster nämns över 
huvud taget inte. De finns ingen anledning att ta upp de här domarna i frågan om behovet av 
kommunalt VA till Nyänget/Paddal. Domen ”Anders Solvarms hus” gäller visserligen 
avgiftsbefrielse inom ett 6§-område, men det är ett exceptionellt fall av självhushåll (huset är 
byggt i ett växthus) där alla restflöden återcirkuleras inom fastigheten. I Nyänget/Paddal 
känner vi inte till någon liknande anläggning. 
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VA i Tiden: 

• Utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster” som slutfördes av Anders Grönvall 
2018 har resulterat i en proposition om tvångsanslutning och ett beslut i riksdagens 
civilutskott 2021-04-29. Beslutet lyder: 
En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte kunna tvingas att ansluta sig till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna 
avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. 

• Riksdagen har i och med detta riktat ett tillkännagivande, en uppmaning, till 
regeringen om att göra en lagändring i vattentjänstlagen. Detta har blivit försenat 
pga Corona, men kommer preliminärt att genomföras under våren 2022. 

• VA i Tiden fick uppfattningen att ÖK/M inte kände till detta. 
• Övriga förslag i utredningen är t ex att kommunen inte längre alltid ska vara 

skyldiga att ordna allmänna VA-anläggningar vilket öppnar för lokala, flexiblare och 
billigare lösningar som t ex gemensamhetsanläggningar för avlopp. Istället 
föreslås ”Kommunen ska utreda om det finns en möjlighet att på ett annat sätt än 
med en allmän va-anläggning uppnå ett motsvarande skydd för människors hälsa 
och miljön.” 

 
Kommunens/Mivas svar: 
Ja, det stämmer att det har tagits fram en SOU, en utredning av vattentjänstlagen, som 
kanske kommer att leda till en proposition. Propositionen har blivit fördröjd vid flera 
tillfällen och flyttad på framtiden varje gång. Nu finns den uppe på riksdagens lista över 
propositioner för att komma den 7april i år. Men vi vet inte vad den kommer att 
innehålla. Den kan innehålla en ny hantering av 6§, mot en mer frivillighet som ni 
skriver. Men en proposition är bara ett steg mot ny lagstiftning, juridisk expertis på 
vattentjänstlagen bedömer att eventuellt reviderad lagstiftning ligger minst ett år fram 
i tiden och troligtvis flera år.  

 
Som kommun kan vi inte föregå lagändringar. Vi har ett ansvar enligt gällande regelverk 
att ordna en allmän va-anläggning i verksamhetsområdet.  

 

 
Med vänliga hälsningar 

 

Mattias Morin   Tomas Toorell  Jenny P Lindberg 

Verksamhetsansvarig  Affärsområdeschef Projektledare Miva 

Samhällsplanering  Vatten och avlopp Miva  
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