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Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att invänta tills 
Vänersborgs kommun arbetat fram en ny vattentjänstplan.

Sammanfattning av ärendet
Lena Eckerbom Wendel (M) har den 15 februari 2022 inkommit med en motion om 
minskad tvångsanslutning till vatten och avlopp. Motionen föreslår följande:

-Att ett regelverk ska tas fram som tydliggör befintliga fastighetsägares valmöjligheter 
vid inrättandet av ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

-Att regelverket ska göra det möjligt att skjuta upp anslutning till det kommunala VA-
nätet så länge fastighetsägaren kan visa att anslutning inte behövs med hänsyn till 
skyddet för hälsa och miljö.

-Att regelverket kommuniceras så tydligt för allmänhet, politiker och berörda 
fastighetsägare att syftet med lagen om allmänna vattentjänster kan uppnås mer effektivt 
än idag.

21 juni 2022 antogs proposition 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster av 
riksdagen. Propositionen innebär förändringar i lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. Sammanfattningsvis innebär propositionen att kommunernas bedömning 
av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Vid bedömningen om det 
finns behov av en allmän vattentjänst ska kommunen ta särskild hänsyn till 
förutsättningarna att tillgodose behovet av vattenförsörjning och avlopp genom en 
enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet av människors hälsa och 
miljön.

Tillkommer gör även kravet på att varje kommun skall ta fram en vattentjänstplan som 
skall beslutas av kommunfullmäktige och prövas under varje mandatperiod. Den skall 
innehålla kommunens långsiktiga bedömning av behovet av nya verksamhetsområden. 
Vattentjänstplanen ska vara föremål för samråd och granskning.

När ett verksamhetsområde väl är inrättat styr Miljöbalken när den faktiska 
anslutningen ska ske och Lagen om allmänna vattentjänster reglerar när 
anslutningsavgift ska betalas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25, § 14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-09, § 7
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Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-14

Motion från Lena Eckerbom Wendel (M), 2022-02-15

Kommunfullmäktiges behandling under sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens förslag till beslut var: Kommunfullmäktige beslutar att motion om 
minskad tvångsanslutning till vatten och avlopp skall anses färdigbehandlad med 
hänvisning till antagandet av proposition 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster.

Lena Eckerbom Wendel yrkade bifall till motionen. I yrkandet instämde Stefan 
Kärvling (V), Göran Nilsson (SD) och Göran Svensson (MBP).

Mats Andersson (C) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att 
invänta tills kommunen arbetat fram en ny vattentjänstplan. I yrkande instämde Benny 
Augustsson (S) och Ann-Marie Jonasson (S).

Beslutsgång

Ordförandens redovisade att det fanns tre förslag till beslut, nämligen 
kommunstyrelsens förslag, Lena Eckerbom Wendels (M) bifallsyrkande och Mats 
Anderssons (C) återremissyrkande. 

Ordföranden frågade om ärendet skulle avgöras idag eller om ärendet skulle 
återremitteras och fann genom acklamation att fullmäktige beslutat att återremittera 
ärendet. 

Omröstning begärdes.

Ordföranden föreslog följande ordning som godkändes av 
kommunfullmäktige, ja-röst för återremiss och nej-röst för att ärendet ska 
avgöras idag.

Omröstningsresultat

Med 28 nej-röster och 23 ja-röster hade kommunfullmäktige med en minoritet beslutat 
att återremittera ärendet enligt Mats Anderssons (C) yrkande. 

Omröstningen redovisas i bilaga 2.
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