Reservation
Ärende 16: § 64 Beslut om införande av verksamhetsområde Grytet, Hallby
Mitt och Änden - Område 1. KS 2021/177
Vänsterpartiet anser att kommunstyrelsen inte kan gå vidare med ärendet till
kommunfullmäktige utan att första kontakta och kommunicera VA-planerna med de berörda
fastighetsägarna på Vänersnäs.
I Förvaltningslagen 25 § står det:
“Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt,
underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att
inom en bestämd tid yttra sig över materialet.”
Det finns många fastighetsägare som ställer sig frågande till att ansluta sig till det kommunala
VA-nätet. En del fastigheter har bra vatten och avloppsledningar som Vänersborgs kommun har
godkänt. Andra fastigheter är mindre sommarstugor eller torp där kostnaden för anslutningen
överstiger fastighetens värde. Andra har helt enkelt inte råd. En anslutning kan därför leda till att
fastighetsägaren tvingas sälja den fastighet som hen kanske har bott på i årtionden och i vissa
fall är den gamla fädernegården. Det kan också vara svårt att få lån om man är 70+.
Det är dyrt att ansluta sig till kommunens vatten och avlopp. En generell beräkning för
kostnaden för en småhusfastighet, som ska anslutas, ligger med Vänersborgs nuvarande
VA-taxa på omkring 200.000 kr - några fastigheter får betala mindre, andra mer.
Det finns ytterligare en aspekt på ärendet. Idag ska riksdagen debattera ett betänkande från
Civilutskottet. Utskottet har nämligen tagit ett initiativ till ett tillkännagivande som riktar sig till
regeringen. Så här står det på riksdagens hemsida om civilutskottets förslag:
“Inget tvång att ansluta sig till kommunala VA-nätet (CU14)
En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte tvingas ansluta sig till det kommunala vattenoch avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljöoch hälsokraven. Det anser civilutskottet och föreslår att riksdagen ska rikta ett
tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.”
Det händer alltså saker i riksdagen kring VA-frågorna, medan alla väntar på regeringens
utlovade proposition i frågan, “Vägar till hållbara vattentjänster”. Utredningen innehåller flera
radikala förslag i ärendet och det är ytterligare ett skäl till att Vänersborgs kommun inte driver
fram alltför snabba beslut.
Vänsterpartiet yrkade återremiss av ärendet för att ge möjlighet för kommunen att först
kontakta och kommunicera VA-planerna med de berörda fastighetsägarna på Vänersnäs
samt visa hur varje berörd fastighet är att betrakta som en del av en samlad
bebyggelse/större sammanhang, dvs begrepp som styr hur ett verksamhetsområde ska
utformas. När återremissen föll ser vi inget annat alternativ än att yrka avslag.
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