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Motivering till reservation på kommunfullmäktige 2023-01-30 ärende: KS/2019:1172 
och KS/2022:705 

 
1) 7. Begäran om att inte behöva omfattas av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 

Högvalta - återremiss KS/2019:1172 

 

2) 8. Medborgarförslag angående inskränkning av VA-område i östra och västra Högvalta - 

återremiss KS/2022:705 

 
Arvikapartiet reserverade sig i båda ärendena, med motiveringen; 

 

Vi reserverar oss mot beslutet, då vi bedömer att det ej tillkommit i laga ordning. Beslutet att inte 

överklaga föreläggandet från länsstyrelsen 2019-11-05 – som endast kommunen kan överklaga – har 

felaktigt tagits av tjänstepersoner och inte i kommunstyrelsen. Riksdagens civilutskott gjorde ett 

tillkännagivande i april 2021 – att fastighetsägare inte ska kunna tvingas ansluta sig till kommunala 

vatten- och avloppsnät, liksom det som nu sker i Högvalta. Arvikapartiet menar också att det borde 

tagits ett enskilt beslut för var och en av de trettiotal sökanden som begärde att få stå utanför 

verksamhetsområdet eller att ej behöva anslutas till det kommande allmänna VA-nätet. 

Förutsättningarna för samtliga sökande kan rimligen ej varit helt likartade, det är sannolikt så att 

åtminstone vissa har en enskild anläggning som lever upp till de krav som ställs i den nu från årsskiftet 

gällande lagstiftningen. Vidare så fattade kommunfullmäktige beslut på ett felaktigt beslutsunderlag. 

Samhällsbyggnadschefen hävdade innan beslutet inför kommunfullmäktige att prövningen skulle 

göras utifrån den gamla lagstiftningen som upphörde gälla nu vid årsskiftet. Enligt inhämtade 

uppgifter från jurist på SKR så är det sannolikt så att det är de nya lagen som skall tillämpas, men att 

inget säkert besked kan ges förrän något ärende prövats i domstol utifrån den nya lagen. 

Samhällsbyggnadschefen lämnade för övrigt ytterligare en uppenbart helt felaktig uppgift vid sin 

muntliga dragning, nämligen den att ingen kommun lyckats att i domstol upphäva ett beslutat 

föreläggande från länsstyrelsen om skyldighet att fastställa VA-område. Den uppgiften är direkt 

felaktig, det finns flera kommuner som vunnit i Mark och miljödomstolen och lyckats upphäva sådana 

förelägganden. Som exempel kan nämnas Orsa kommun (dom 3819–17 vid Nacka Tingsrätt). 

 

Arvikapartiet anser att den typ av tvångsanslutningen till kommunalt vatten och avlopp som sker i 

Högvalta även kan vara en sårbar lösning. I ett krisläge riskerar vårt samhälle att bli utsatt för alla 

möjliga attacker. Främmande makt kan angripa betydelsefull infrastruktur. Sabotage mot en 

kommunal vattentäkt skulle i värsta fall kunna slå ut befolkningen i en hel stad. Vattentäkter och 

brunnar på landsbygden är inte alls lika sårbara. Hundratusentals vattentäkter och enskilda brunnar 

finns på landsbygden, med i allmänhet bra vatten. För en angripare skulle det vara en betydligt mer 

omfattande och svårare operation att sabotera alla dessa. En tidigare enkät till de boende i Högvalta 

visade att en majoritet inte var intresserad av kommunalt VA. Frågan vi inte fått något svar på är om 

inte det hade varit bättre att dra fram vattenledningar till de enstaka fastigheter som ev. behövde bättre 

dricksvatten (kommunalt dricksvatten finns redan framdraget till ”Högvaltakorsningen” vid riksväg 

61). Samt att de enskilda avlopp som efter inspektion anses behöva åtgärdas blir åtgärdade. 

Kostnaderna skulle bli mindre för alla parter, och vi är rädda att det här kan komma att drabba 

enskilda fastighetsägare i Högvalta hårt.    
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Fullmäktigeledamöter Lars-Olof Gävert, Weine Dahlén och Susanne Engstad  
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