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Beslut 

Länsstyrelsen förelägger med stöd av 51 * lag (2006:412) om allmänna vat
tentjänster Kungälvs kommun att för fastigheterna inom Aröd bestämma 
verksamhetsområde för vatten och avlopp samt att se till att behovet snarast, 
dock senast den 31 december 2017 tillgodoses genom en allmän va
anläggning 

Redogörelse för ärendet 

Länsstyrelsen erhöll den 9 febmari år 2009, från boende i Aröd/Timmervik, 
en skrivelse där man menar att Kungälvs kommun inte uppfyller sina skyl
digheter att tillhandahålla vatten till boende i området Aröd/Timmervik. 

Länsstyrelsen har begärt in och erhållit yttrande från kommunens miljö- och 
byggnadsnämnd samt från kommunen i egenskap av huvudman för de all
männa vattentjänsterna i kommunen. Länsstyrelsen har kommunicerat 
kommunen ett förslag på föreläggande om utbyggnad av allmän va
anläggning. Kommunen har yttrat sig över detta. Sökande har fått möjlighet 
att bemöta såväl Länsstyrelsens förslag på föreläggande som kommunens 
yttranden. 

Yttranden 

Kommunen 
Aröd är ett så kallat omvandlingsområde i norra delen av Kungälvs kom
mun. Området är till större delen bebyggt med fritidshus och infrastrukturen 
är utformad utifrån den typen av bebyggelse. Vatten- och avloppsförsörj
ning sker genom enskilda lösningar samt några mindre gemensamma an
läggningar. Flera förfrågningar om planändringar har inkommit för att 
åstadkomma större byggrätter. 

För närvarande pägar arbete med ny översiktsplan för Kungälvs kommun 
där sä kallade omvandlingsomräden analyseras utifrån en framtida ut
veckling. Aröd är ett sädant omräde och ingär i denna analys. Översiktspla
nen kommer att gä uc pä 'iamråd under hösten 2009. 

Under 2005 pabörjade kommunen en utredning kring VA i kustzon för att 
"kapa en längsiktig strategi för hur vatten och avloppsförsörjning ska ske i 
kustzonen. Denna utredning behandlades politiskt och i februari 2008 an-

rappm1en VA i kustzon som ett av kommunfull 
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