
 

 

 

Insändarsvar om VA-Nössemark 

 

Som jag tidigare svarat, förstår vi i kommunen att det finns många frågor kopplade till ärendet 

om en eventuell utbyggnad av VA-anläggning i Nössemark. Det är min ambition att alla 

frågor ska besvaras så bra och sakligt som möjligt och att det inför beslut ska finnas ett bra 

beslutsunderlag. Inom politiken är vi lika angelägna om detta som ni fast- och sommarboende 

i Nössemark. Ärendet är just nu under beredning och olika utredningar har gjorts som 

sammantaget bör ge oss de svar som eftersöks. I dagsläget ser planeringen ut enligt följande. 

I mitten av januari kommer ansvariga tjänstemän tillsammans med sakkunniga konsulter att 

överlämna ett beslutsunderlag till politiken. I samband med detta planerar vi även att träffa 

representanter för Dalslands Miljökontor och Länsstyrelsen för en avstämning i frågan. 

Därefter tar den politiska processen vid och frågan landar först i kommunstyrelsens 

arbetsutskott som har till uppgift att lägga fram beslutförslag till kommunstyrelsen. 

Inför beslut kommer vi återigen att arrangera ett informationsmöte i Nössemark för alla 

berörda, så att möjligheten att ställa frågor och framföra synpunkter finns. Inbjudan till detta 

möte kommer att skickas som brev till berörda men andra intresserade är givetvis också 

välkomna. 

Många tycks vara förvånade att frågan återigen har blivit aktuell med tanke på det beslut som 

kommunstyrelsen fattade 2007. Det kan jag förstå och därför kan det vara på sin plats att 

beskriva varför det återigen utreds. Ett ärende av den här karaktären är ju inte initierat på 

grund av politiska prioriteringar eller utifrån lokala önskemål utan bottnar i lagstiftning och 

myndighetskrav. I detta fall är det dessutom så att lagstiftningen har skärpts och ger inte 

längre utrymme för att låta ekonomiska effekter utgöra grund för att avstå från åtgärder. 

Under 2013 gjorde Dalslands Miljökontor bedömningen att Nössemarks ”tätare” delar är ett 

så kallat §6-område enligt Lagen om allmänna vattentjänster. 

Utan att gå in på lagtext så innebär denna lag en skyldighet och ansvar för kommunen att 

förse invånarna med dricksvatten och motta avloppsvatten för rening inom områden med 

samlad bebyggelse. Länsstyrelsen var under 2013 på plats och bekräftade Miljökontorets 

uppfattning om att det rörde sig om samlad bebyggelse. Kommunen kunde i detta läge, enligt 

min bedömning, inte göra annat än att åter utreda frågan. Om vi hade låtit bli skulle vi med 

stor sannolikhet ändå blivit ålagda att göra det.  

Som politiker ser jag mig i första hand som befolkningsföreträdare med uppgift att lyssna på 

invånarnas uppfattning och att försöka göra så bra som möjligt utifrån er vilja. Dock måste 

detta i många situationer balanseras mot andra intressen och inte sällan lagstiftning. Då gäller 

det att ändå försöka bibehålla initiativet i frågan och göra bästa möjliga utifrån gällande 

lagstiftning och myndighetskrav. VA-frågan i Nössemark är ett typexempel på en sådan 

situation. Om vi själva, och i dialog med er som är berörda, försöker ta fram ett förslag på 

lösning är jag övertygad om att den är bättre än om vi låter andra myndigheter avgöra frågan. 

 

Martin Carling 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

 

 


