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Umeå kommun avvaktar med VA-strategi 
 
Information från VA i tiden till samtliga berörda fastighetsägare i 
Mjölefjärden samt bysamfälligheter och IT-förening. 
 
Här kommer efterfrågad lägesstatus från er samverkansgrupp beträffande VA-strategin. 
 

• Gruppen har under våren kontinuerligt fortsatt med en tydliggörande dialog tillsammans 
med företrädare för kommunen.  

• En likartad mötesdialog påbörjades 16/5 med tillståndsmyndigheten Länsstyrelsen.  

• Efter önskemål från en del vattenföreningar har information hållits i samband med årsmöten. 

• Informationsmöte för respektive partigrupp i kommunfullmäktige har förberetts. 

• Den planerade kostnadsredovisningen till respektive fastighetsägare har utvecklats 
ytterligare med fler parametrar. 

• En mycket omfattande konsekvensanalysrapport är under sammanställande för ev 
distribution till alla kommunpolitiker  

 
Följande faktorer har tillkommit vilket bedömts kunna påverka den fortsatta handläggningen av 
Kommunens VA-strategi: 
 

• Länsstyrelsen har aviserat en omklassificering av Mjölefjärden från "enskilda avlopp har 
betydande påverkan" till "enskilda avlopp har möjlig påverkan". 

 
Genomförs den omklassificeringen kan det innebära att kommunen inte längre (med nuvarande 
lagstiftning) kommer att ha någon skyldighet att bygga ut kommunalt VA för omvandlingsområdet 
Sörmjöle-Norrmjöle, ca 1000 fastigheter. Det är framförallt för befintliga fritidshusområden (som 
Mjölekusten) som kommunen avser att avvakta, för omvandlingsområden med mer permanent 
bebyggelse kan kommunalt VA ändå beslutas beroende på framtida lagstiftning samt om behov 
föreligger i området.   
 

• Den statliga utredning som tillsattes ifjol har nyligen (2018-05-31) lämnat sitt förslag och 
betänkande.  

 
Där föreslås en ändring av § 6 vattentjänstlagen som ska göra att kommunerna lägger ett större fokus 
på att bedöma behovet av vattentjänster. Kommunerna 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 för miljön. Detta kan exempelvis öppna för att få bygga och driva avloppslösningar i 
gemensamhetsanläggningar, vilket gör att kostnaderna avsevärt kan reduceras både vad gäller 
investering samt drift för den enskilde och kommunen. Krav på en avloppsdeklaration är ett annat av 
utredningens förslag, något som skulle kunna underlätta kommunernas arbete med tillsyn av 
enskilda anläggningar. Denna deklaration skall utföras av oberoende ackrediterade företag med ett 
intervall på sju år enligt lagförslaget. 
 
 
 



 
Umeå Kommun ser positivt på den statliga utredningens förslag, vilket kan ge kommunen ytterligare 
ett verktyg att hantera VA-bekymmer i vissa områden och väljer att invänta den nya 
vattentjänstlagen (prel juli 2019) innan några definitiva beslut om de föreslagna 
omvandlingsområdena tas. 
 

• Även rättsfall (t ex har Mark- och Miljödomstolen upphävt länsstyrelsens beslut att tvinga 
Orsa Kommun att bygga ut VA) har påverkat kommunens beslut. 

 
Det faktum att beslutet inte blev överklagat tyder på att alla parter är nöjda. Umeå Kommun ser 
fördelar med att tillståndsmyndigheter inte aktivt lägger sig i kommunens VA-planer, åtminstone när 
det gäller att utöka eller kräva tidigareläggning av utbyggnad. 
 
Med utgångspunkt från ovan beskrivna faktorer har Kommunens näringslivs- och planeringsutskott 
(beredande organ för VA-strategin) tagit fram ett förslag till beslut för kommunalfullmäktige om att 
avvakta med genomförande av den föreslagna VA-strategin. 
 
Denna skrivelse med tillägg från Mattias Sehlstedt (V) lyder som följer: 
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar 
Att ge övergripande planering i uppdrag att avvakta det arbete med att ta fram beslut om 
verksamhetsområden i huvudsak kring omvandling av fritidshusområden till dess de förändrade 
förutsättningar som följer av nya rättsfall, statlig utredning och Länsstyrelsens klassificering utretts 
och analyserats.  
 
Beslutet om avvaktan är planerat att tas i kommunfullmäktige till hösten. 
 
Fler faktorer som kan påverka: 
 

• De kostnadsberäkningar som gjorts med kommunalt VA i dessa områden indikerar mycket 
höga kostnader för både kommunen och de enskilda fastighetsägarna.  
 

• VA i tiden har visat att en storskalig kommunal VA-anläggning längs Mjölekusten inte 
skulle få någon märkbar positiv miljöeffekt. 

 
Det är viktigt att vi värnar om vår miljö, föreslaget beslut innebär inget frikort för fastighetsägare i 
berörda områden. Det kommer att bli åtaganden. Det finns anläggningar som behöver förbättras. 
Kommunen tar fram en ny skyddszonskarta med hög skyddszon inom 100m från vattenrecipient. 
Detta kommer att innebära att många fastigheter inom denna zon kommer tvingas att avsevärt 
förbättra sina avloppslösningar för att klara de högre ställda kraven på rening. Krav kommer troligen 
även ställas på att provtagning kan göras för att kunna bedöma funktionen. För detta krävs ofta att 
en provtagningsbrunn installeras. Viktigt är dock att ”dessa nya tag” kan ge möjlighet till alternativa 
likvärdiga miljölösningar till en mer rimlig kostnad än med kommunalt VA. 
 
Eftersom detta kommunbeslut kan innebära en mer ömsesidig miljösamsyn beträffande VA i våra 
omvandlingsområden och också förändra ekonomiska förutsättningar avser VA i tiden att besluta 
om att avvakta med genomförande av: 
 

• Detaljkostnadsinformation till respektive fastighetsägare 

• Distribution av konsekvensanalysrapport till våra kommunpolitiker 
(komplettering, omarbetning) 

• Informationsmöte med partigrupperna 
 
Vi vill också framhålla att dialogformerna med Kommunen och Länsstyrelsen fungerar bra och 
fortsatt arbete är planerat till hösten med bägge myndigheter. 


