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Media i Gävleborg

Länsstyrelsen om vatten och avlopp i
Sörfjärden i Nordanstigs kommun
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har beslutat att förelägga Nordanstigs
kommun att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp för
området Sörfjärden i Nordanstigs kommun.
Länsstyrelsen bedömer att kommunen inte uppfyller de skyldigheter som följer
av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Lagen säger att kommunen ska skydda
människors hälsa och miljö genom att ordna vattenförsörjning eller avlopp om
det finns ett behov för detta i större sammanhang.
De utredningar och material som finns i ärendet visar att:
-

området omfattas av begreppet ”i ett större sammanhang”,
det finns en betydande del undermåliga enskilda avloppsanläggningar i
området,
det finns en bevisad påverkan av avloppsvatten i grundvattnet,
kommunen tidigare har ansett att det har funnits ett behov av att lösa
VA genom en allmän anläggning och att
Nordanstigs kommun i sitt förslag till landbygdsutveckling i strandnära
läge (LIS) har påpekat att utvecklingen/omvandlingen i området har
bromsats av miljöbelastningen från dagens bristfälliga
avloppslösningar,

Mot denna bakgrund anser länsstyrelsen att det är ställt utom allt tvivel att det
finns ett behov av att anordna avlopp och vattenförsörjning i området.
– Vi anser att kommunen genom beslutet i kommunfullmäktige i december
2010 har frångått sin skyldighet enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster.
Eftersom lagen är tydlig när det gäller kommunens skyldighet att ta på sig
ansvaret för vatten och avlopp i ett område där det finns ett behov av detta
förelägger vi Nordanstigs kommun att återupprätta ett så kallat
verksamhetsområde för Sörfjärden, säger Per Ahlenius, chef för
miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg.
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Detta beslut innebär inte att länsstyrelsen föreskriver att kommunen måste
bygga den sedan tidigare projekterade avloppsanläggningen. Beslutet innebär
enbart att kommunen har ett ansvar att lösa problemen med vatten och avlopp i
Sörfjärden.
För mer information kontakta:
Per Ahlenius, chef för miljöskyddsenheten
tel. 026-17 12 59
per.ahlenius@lansstyrelsen.se
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