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Delgivningskvitto

Beslut angående allmänna vattentjänster vid 
norra Vassaraträsk, Gällivare kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förelägga Gällivare kommun att senast 5 år 
efter lagakraftvunnet beslut bestämma verksamhetsområde samt 
tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och 
spillvatten genom en allmän anläggning för området norra 
Vassaraträsk.

De område som avses framgår av bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har den 13 maj 2019 och den 24 september 2020 
mottagit klagomål över VA-situationen i norra Vassaraträsk i 
Gällivare kommun. Av skrivelserna framgår i huvudsak följande.

Delar av ägarna till fastigheterna på norra sidan, begär att 
Länsstyrelsen i Norrbotten utövar tillsyn över att kommunen fullgör 
skyldigheten att tillgodose behovet av vattentjänster enligt 6 § LAV i 
Vassaraträsk, Gällivare kommun.

Under hösten 2018 genomförde Gällivare kommun en inventering av 
samtliga enskilda avlopp i Vassaraträsk norra sidans 
avrinningsområde, 2016 på den södra sidan. Ett större antal av 
avloppen på den norra sidan bedömdes bristfälliga och uppfyllde inte 
hög skyddsnivå. Vassaraträsk ingår i Natura 2000. I Vassaraträsk, 
norra sidan, finns ca 60 fast boende.

Våra farhågor är att Gällivare kommun ytterligare kommer att skjuta 
på utförandet av allmänt vatten och avlopp genom att nuvarande bara 
ligger under en planbudget som kan ändras och skjutas framåt i tiden. 
Det finns för närvarande ingen fastställd tidplan för ärendet.

Miljö- och byggnämnden har lagt dispenser på våra avlopp som löper 
ut oktober 2022 och som det ser ut idag kommer vi att bli tvingade att 
investera i egna anläggningar för att överhuvudtaget bo kvar i våra 
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fastigheter, fast det finns ett beslut om införande av allmänt vatten och 
avlopp.

På Vassaraträsks norra sida, som skrivelsen avser, har det under 
senaste ca 6 åren uppförts mellan 10-15 nybyggnationer i form av 
villor. Med anledning av den stora samhällsomvandling som pågått 
och pågår i Gällivare har det funnits behov av nya områden att bygga 
på och Vassaraträsk har alltid varit ett mycket område att bosätta sig i 
då det ligger i anslutning till sjön Vassaraträsk varför det är högst 
troligt att fler fastigheter kommer att uppföras i området.

Länsstyrelsen har gett Gällivare kommun i egenskap av VA-
huvudman möjlighet att yttra sig över skrivelserna.  Kommunstyrelsen 
har den 24 februari 2021 begärt anstånd för att utreda 
förutsättningarna och skyldigheterna för kommunalt VA vid 
Vassaraträsk. 

Kommunstyrelsen har den 19 januari 2022 begärt ytterligare anstånd 
för att under 2022 fortsätta arbetet med förstudie. Som motiv har 
kommunen yttrat att komplexiteten i ärendet kräver fortsatt utredning 
för att arbeta fram bland annat verksamhetsområden för VA, VA-plan, 
riktlinjer för hantering av enskilda anläggningar, särtaxa samt även 
utreda påverkan på boende i området då det kan innebära 
tvångsinlösen eller stora kostnader för medborgarna. VA-
huvudmannen är skyldig att särskilt utreda förhållande till särtaxa 
samt kostnad och finansiering och om detta ska bäras av 
taxekollektivet eller finansieras via skattemedel. Det är också av 
särskild vikt att göra en mer omfattande omvärldsbevakning då det i 
flera kommuner skapat stora förändringar och konsekvenser för 
boende. Vid ett eventuellt beslut om övertagande till allmän 
anläggning är det nödvändigt att informations- och 
kommunikationsplaner samt tidplaner skapas för att ge boende i 
området förutsättningar att göra de investeringar som krävs inom den 
egna fastigheten.

Gällivare kommun har den 14 februari 2022 (dnr 567-2394-2022) gett 
länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över förslag till VA-plan. Av 
planen framgår att kommunen bedömer att bebyggelsen vid södra och 
norra Vassaraträsk omfattas av 6 § lagen om allmänna vattentjänster 
och planerar att ansluta områdena under årsperioden 2032-2035.

Länsstyrelsen har den 20 maj 2022 beslutat att inte meddela fortsatt 
anstånd.

Miljö-, bygg och räddningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig i 
ärende och har yttrat följande. Förvaltningen inventerade norra 
Vassaraträsk sommaren 2017. Med anledning av de brister som 
uppdagades har nämnden skrivit förbud på de enskilda 
avloppsanläggningar som ansågs bristfälliga. Förbuden har sträckt sig 
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från 2018 till 2022 beroende på bristens art och bedömd påverkan på 
omgivningen. Delar av Vassaraträsk har bedömts omfattas av hög 
skyddsnivå då avloppsanläggningarna ligger nära vattnet samt i närhet 
till bland annat badplats.

Kommunfullmäktige har fattat ett beslut att allmänt VA ska inrättas 
kring Vassaraträsk. Beslutet fattades vid sammanträde 2018-02-05. 
Inrättande av allmänt VA har funnits i plan och budget med 
startprojektering 2021, inrättande av VA men i budgetberedningen 
2020 flyttades det fram ett år.

I samband med att förbudsdatumet närmat sig har också frågor kring 
dispens kan beviljas uppkommit. Förvaltningen och nämnden har i 
kommunikation med medborgarna angett att dispens inte kan beviljas 
förrän datum för inrättande av allmänt VA kring Vassaraträsk är 
fastställt av kommunfullmäktige. För att dispens ska kunna beviljas 
behöver också ett fastställt datum vägas mot bristerna som uppdagats 
samt tiden som förflutit sedan bristerna uppdagats.

Att hänvisa till att det lyfts i budgeten räcker inte då budgeten flyttas 
från år till år och alltså inte kan användas som ett ”fast” datum utan 
blir flytande. Med anledning av det har förvaltningen till 
nämndsammanträdet 2020-12-01, lyft en skrivelse som är riktad till 
kommunfullmäktige om att fastställa datum för inrättande av allmänt 
VA. Skrivelsen har nämnden antagit och skickat vidare till 
kommunfullmäktige.

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att allmänt VA inrättas vid 
Vassaraträsk. Det finns flera orsaker till det. Dels exploateras 
närområdet kring Vassaraträsk mer och mer, och det har fattats beslut 
om att påbörja detaljplanearbete för nya bostadsområden på norra 
sidan av Vassaraträsk. Dels har inventeringen av enskilda 
avloppsanläggningar har visat att flertalet av de inventerade 
anläggningarna hade brister. Anläggningarna på norra sidan som hade 
brister ligger uppströms den kommunala badplatsen (som dock är för 
liten för att behöva ta prover varje år, men prover har tagits sporadiskt 
genom åren, inga avvikelser har konstaterats) har med anledning av 
det ansetts omfattas av högre skyddsnivå.

Länsstyrelsen har gett de fastighetsägare som inkommit med 
klagomålen möjlighet att yttra sig över kommunens skrivelser. Svaren 
innehåller i huvudsak hänvisningar till de omständigheter som tidigare 
framkommit i ärendet.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår 
följande; om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller för en viss befintlig 
eller blivande bebyggelse, skall kommunen
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1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten 
eller vattentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast och så länge behovet finns kvar, 
tillgodoses genom en allmän va-anläggning.

Enligt 51 § samma lag utövar länsstyrelsen tillsyn över att kommunen 
fullgör sina skyldigheter enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster. 
Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett 
sådant föreläggande får förenas med vite.

Motivering till beslutet
I förevarande ärende har länsstyrelsens bedömning avgränsats till det 
område som ingår i inkomna skrivelser, dvs bebyggelsen på norra 
sidan av Vassaraträsk.

Länsstyrelsen anser att norra Vassaraträsk utgör ett sådant område där 
dricksvattenförsörjning och spillvatten behöver ordnas i ett större 
sammanhang. Därmed är kommunen skyldig att bestämma 
verksamhetsområde och snarast tillgodose behovet av allmänna 
vattentjänster genom en allmän va-anläggning.

För att kommunens skyldighet enligt 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster ska föreligga krävs att vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas i ett större sammanhang och att det 
ska vara påkallat med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Enligt 
praxis innebär uttrycket ”i ett större sammanhang” ett antal av 20-30 
fastigheter som utgör en någotsånär samlad bebyggelse. Detta antal 
kan minskas om bebyggelsen ligger så samlad att sanitära synpunkter i 
högre grad gör sig gällande (prop. 2005/06:78 s.42).

Av förarbetena till lagen om allmänna vattentjänster kan inte, när det 
gäller skyddet för människors hälsa, utläsas några särskilda krav på 
olägenheternas omfattning eller på att den allmänna VA-anläggningen 
påtagligt ska minska dessa. För att det så kallade miljörekvisitet ska 
vara uppfyllt krävs dock enligt förarbetsuttalandena (prop. 2005:06:78 
s.45) att den allmänna anläggningen förhindrar eller åtminstone 
väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön.

Det aktuella området utgörs av ca 60-80 fastigheter som ligger främst 
samlade i kluster längs med Kraftstationsvägen. Avståndet till 
verksamhetsområdets gräns i Gällivare är några kilometer och 
närmaste omgivning utgörs av skog, våtmarksområden och sjön 
Vassaraträsk. Grundvattennivåerna i området är höga. Vid platsbesök 
har konstaterat att större delen av husen håller en sådan standard att 
permanentboende kan förväntas. En stor del av bebyggelsen utgörs av 
relativt små tomter (ca 1000–2500 m2) samlade längs med 
strandlinjen. 
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Den samlade bebyggelsen är så pass omfattande och ligger så samlade 
att den kan anses utgöra ett större sammanhang. Med hänsyn till 
storleken på tomterna och den strandnära placeringen bedömer 
länsstyrelsen att det i många fall kan finnas svårigheter att ordna en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning inom den egna fastigheten. En 
omvandling från fritidshusbebyggelse till permanentboende medför 
även ökad vattenanvändning, vilket i sin tur medför högre krav på 
avloppsanläggningarnas funktion. För att ordna enskild VA-
försörjning kan det i vissa fall finnas behov av 
gemensamhetsanläggningar. Länsstyrelsen konstaterar dock att det 
inte har framkommit någon enighet om en sådan samverkan, utan att 
önskemål har framkommit om anslutning till kommunalt dricksvatten 
och avlopp.

Enligt länsstyrelsens bedömning är det hälsorekvistet som talar för 
behovet av en kommunal anslutning till följd av de hydrologiska 
förutsättningarna. Av Gällivare kommuns skrivelse 2017-02-06 
framgår att det årligen förekommer översvämningsproblematik i 
samband med snösmältningen, vilket medför att avloppsanläggningar 
ligger under vatten. Mycket ytavrinning medför dels en risk för att 
föroreningar kan spridas till enskilda vattentäkter, dels att 
avloppsanläggningars reningsfunktion försämras. Nedströms det 
aktuella området ligger den kommunala badplatsen Sandviken.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har år 2021 
även genomfört en översvämningskartering av Vassaraälven. Enligt 
MSB:s beräkning bedöms en stor del av de aktuella fastigheterna 
översvämmas vid ett 100-årsflöde. 

Gällivare kommun har i sin fördjupande översiktsplan pekat ut 
området runt Vassaraträsk som ett område som är möjligt att förtäta 
med upp till 300 bostäder. På norra sidan av Vasaraträsk finns ett 
påbörjat detaljplanearbete som omfattar upp till 120 nya villor. 

Recipienten Vassaraträsk (SE745664-170997) är en del av Natura 
2000-området Torne och Kalix älvsystem (SE0820430) samt klassad 
som en vattenförekomst enligt Vattendirektivet. Den ekologiska 
statusen är i dagsläget god och länsstyrelsen har inte heller kännedom 
om någon av de arter eller naturtyper som är utpekade som 
skyddsvärda enligt Art- och habitatdirektivet förekommer i 
närområdet. I nuläget bedömes inte den aktuella bebyggelsen riskera 
att äventyra miljökvalitetsnormen förutsatt att avloppen uppfyller 
gällande reningskrav enligt miljöbalken. Om bebyggelsen runt 
Vassaraträsk utökas utan att det sker en utbyggnad av kommunalt VA 
kan även miljörekvisitet enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster 
komma att aktualiseras.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen snarast se till 
att behovet av allmänna vattentjänster tillgodoses. Länsstyrelsen har 
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dock förståelse för att det krävs tid för planering och genomförande av 
den förlagda anslutningen av fastigheter till en allmän va-anläggning. 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till pågående samhällsomvandling 
att 5 år efter att beslutet vunnit laga kraft är en lämplig tid för 
genomförandet.

Du kan överklaga beslutet
Av 52 § lagen om allmänna vattentjänster framgår att länsstyrelsens 
beslut om föreläggande enligt 51 § får överklagas av kommunen till 
mark- och miljödomstolen. I bilaga 1 finns upplysningar om hur man 
går tillväga när man överklagar. Enskilda har möjlighet att väcka talan 
i mark-och miljödomstolen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Pia Strang med handläggare Elin 
Sandqvist som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Karta över norra Vassaraträsk

Kopia till:
Teknikavdelningen: sam@gallivare.se
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden: mobpost@gallivare.se
Benny Blom, Lisbeth Blom: libban_blom@hotmail.com
Tony Olofsson, Kraftstationsvägen 49, 982 38 Gällivare

mailto:sam@gallivare.se
mailto:mobpost@gallivare.se
mailto:libban_blom@hotmail.com
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Norrbotten antingen via e-post; 
norrbotten@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 
Luleå.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
norrbotten@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 50 00. Ange 
diarienummer 12810-2020. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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