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Förlängd genomförandetid gällande kommunal VA-försörjning 
för 13 fastigheter i Tjuvkil, Kungälvs kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förlänga genomförandetiden i Länsstyrelsens 
föreläggande från den 20 november 2015 (dnr 567-31788-2013), gällande 
kommunal VA-försörjning för dricksvatten på fastigheterna Tjuvkil 32:1, 
Tjuvkil 1:163, Tjuvkil 37:1, Solvik 1:1, Tjuvkil 35:1, Tjuvkil 2:169, Tjuvkil 
2:150, Tjuvkil 2:165, Tjuvkil 2:172, Tjuvkil 2:19, Tjuvkil 2:161, Tjuvkil 
2:36 samt Tjuvkil 2:28. Genomförandetiden för kommunal anslutning till 
dessa fastigheter förlängs till den 31 december 2024.

Beslutet fattas med stöd av 51 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

 
Redogörelse för ärendet
Den 25 november 2015 förelade Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Kungälvs kommun att för vissa närmare angivna fastigheter i området 
Tjuvkil bestämma verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten och 
tillse att behovet senast den 31 december 2022 tillgodoses genom en allmän 
va-anläggning (se Länsstyrelsens beslut i dnr 567-31788-2013). Beslutet 
fattades med stöd av 51 § lag om allmänna vattentjänster.

Den 29 april 2021 begärde kommunen att tiden för att uppfylla 
föreläggandet skulle förlängas till den 31 december 2032 för fyra fastigheter 
i området. Kommunen uppger att man ser stora svårigheter med att uppfylla 
föreläggandet till fullo. Alla fastigheter som omfattas av föreläggandet 
kommer att kunna vara anslutna till kommunens dricks- och spillvattennät 
och införlivas i verksamhetsområde för detta senast den 31 december 2022 
med undantag för fyra fastigheter inom området som inte kommer att kunna 
anslutas till dricksvattennätet. De fyra fastigheterna är Tjuvkil 37:1, Solvik 
1:1, Tjuvkil 1:163 samt Tjuvkil 32:1. 

Länsstyrelsen begärde den 20 maj 2021 kompletteringar i ärendet gällande 
orsaken till att kommunen yrkar på 10 år förlängd genomförandetid samt om 
det finns möjligheter att ordna tillfälliga lösningar för 
dricksvattenförsörjning. Kompletteringar inkom till Länsstyrelsen den 21 
maj 2021.
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Den 28 april 2022 inkom ytterligare kompletteringar i ärendet där 
kommunen anger att man även vill ansöka om förlängd genomförandetid för 
ytterligare nio fastigheter (Tjuvkil 35:1, Tjuvkil 2:169, Tjuvkil 2:150, 
Tjuvkil 2:165, Tjuvkil 2:172, Tjuvkil 2:19, Tjuvkil 2:161, Tjuvkil 2:36 samt 
Tjuvkil 2:28) till den 31 december 2024.

Redogörelse för kommunens begäran
Orsaken till att kommunen från början begär förlängd genomförandetid för 
fyra fastigheter är att det råder stor skredrisk i området. WSP har haft i 
uppdrag att undersöka hur långt ut kommunen kan leverera serviser i 
området och kommit fram till att grävarbeten inte kan utföras vid de fyra 
fastigheterna. Kommunen har för avsikt att lösa dricksvattenfrågan till de 
aktuella fastigheterna så snabbt som det är möjligt men det är stora 
svårigheter som måste lösas. Skredrisken gör att det krävs geotekniska 
undersökningar innan arbetet kan påbörjas. I området råder även stor risk 
för nedfall av stenblock.

Det finns även andra frågor som kommunen inte har rådighet över. En av 
dessa är att ledningen ut till dessa fastigheter måste läggas under en väg som 
ägs Trafikverket. Trafikverket har ännu inte gett kommunen möjlighet att 
förlägga ledning i vägen. En ytterligare försvårande faktor är pågående 
planarbete i området.

Fastigheterna är idag ansluta till det kommunala spillvattennätet genom att 
kommunen har tagit över en tidigare avloppsförenings ledningsnät. 
Dricksvattenförsörjningen är idag löst med enskilda brunnar. Provtagning på 
dricksvattnet har gjorts under hösten 2020 och våren 2021. Analysresultaten 
visar att dricksvattnet på några fastigheter har en mikrobiell påverkan och 
andra har anmärkningar på lågt pH, järn, turbiditet samt förhöjt natrium och 
klorid. Vid en fastighet visade vattenproverna att dricksvattnet var otjänligt 
avseende E. coli, koliforma och odlingsbara mikroorganismer. Omprov har 
dock visat att dricksvattnet är tjänligt med anmärkning. Även övriga 
fastigheter har dricksvatten som är tjänligt med anmärkning.

På Länsstyrelsens fråga om det går att ordna med en tillfällig lösning för 
dricksvattnet till dess att en permanent lösning har kommit på plats svarar 
kommunen att tillfälliga akuta åtgärder går att hantera, dvs. ledningar ovan 
mark. Denna typ av ledningsförläggning innebär en risk för kvalitets- och 
driftproblem på vattnet bland annat då temperaturen på vattnet i ledningarna 
är svår att reglera. Kommunen bedömer att detta inte är en långsiktigt 
hållbar lösning.

Den 28 april 2022 kompletterade kommunen ansökan med en utökning av 
antalet fastigheter som ska ingå i begäran om förlängd genomförandetid. 
Kompletteringen gäller ytterligare nio fastigheter utmed samma 
vägsträckning som de ursprungliga fyra fastigheterna. Bakgrunden är att 
dels att kommunen har distributionsproblem av dricksvatten till 
kustzonerna, dels att möjligheten att få tillstånd för ledningsdragningen till 
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aktuella fastigheter påverkas av en pågående process kring ett övertagande 
av väg 612 från Trafikverket.

Kommunen har gjort stora investeringar för att bygga ut ledningsnätet men 
projekten har blivit försenade vilket har gjort att flera viktiga 
ledningsdragningar för distributionen inte har färdigställts. Dessa ledningar 
beräknas kunna färdigställas under 2023 och 2024. 

Konsekvensen av detta är driftsstörningar hos befintliga abonnenter och 
kommunen har blivit tvungen att ta beslut om att minimera antalet 
inkopplingar fram till dess att dessa ledningsdragningar är färdigställda. 
Man har därför satt ett stopp på alla inkopplingar utanför befintliga 
verksamhetsområden och infört fördröjd genomförandetid på detaljplaner.

Kommunen uppger att en inkoppling av dessa nio fastigheter skulle förvärra 
distributionsproblemen och önskar därför förlängd genomförandetid till den 
31 december 2024. Vid en förlängning av genomförande tiden kommer 
kommunen arbeta för att ansluta de fyra fastigheter, som angavs i deras 
ansökan om anstånd från 21 april 2021, till samma tidpunkt som de övriga 
nio fastigheterna. Detta kan komma lösas genom ett grundare 
förläggningssätt av ledningar som fungerar både driftsmässigt och ur 
geoteknisk synpunkt. 

Länsstyrelsens bedömning
Kommunen har redogjort för skälen till att införande av kommunal 
dricksvattenförsörjning i området tar längre tid än vad som angivits i 
Länsstyrelsens föreläggande från den 20 november 2015 (dnr 567-31788-
2013). I ärendets inledning angavs att det är geotekniska svårigheter att 
ansluta fyra fastigheter till dricksvattennätet. Kommunen har senare utökat 
begäran om förlängning med ytterligare nio fastigheter på grund av problem 
med dricksvattendistributionen till kustzonerna samt svårighet med att få 
utföra en ledningsdragning under väg 612 fram till dess kommunen har 
övertagit vägen av Trafikverket. Ledningsdragningen under väg 612 har 
även betydelse för de fyra fastigheter som ursprungligen omfattades av 
begäran om förlängd genomförandetid. 

Genom att senarelägga anslutningen av dessa totalt 13 fastigheter får 
kommunen samordningsvinster som gör att driftstörningar på ledningsnätet 
minskas samt att dricksvattensituationen för ytterligare fastigheter kan lösas.  

De senaste vattenanalyserna för de fastigheter inom det aktuella området 
som har en påvisad sämre vattenkvalitet har visat på ett dricksvatten som är 
tjänligt med anmärkning. Det bedöms därför som skäligt att medge förlängd 
genomförandetid för dessa fastigheter. 

Med bakgrund av den skredrisk som finns i området, svårigheten att få 
tillstånd för ledningsdragning under väg 612 samt de distributionsproblem 
som finns på dricksvattensnätet gör Länsstyrelsen bedömningen att en 
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förlängning av genomförandetiden till den 31 december 2024 för samtliga 
13 fastigheter kan medges.

Övrigt

I detta ärende har tillförordnad enhetschef för miljötillsyn Elisabeth 
Lindqvist Tärneld beslutat och miljöskyddshandläggare Samuel Edvardsson 
varit föredragande. I beslutet har även länsjurist Ann Lundahl medverkat. 

Elisabeth Lindqvist Tärneld 

Samuel Edvardsson

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter

Kopia till

Carolina.Bodlund@kungalv.se

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Enligt 52 § lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster är det dock enbart kommunen som 
har rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut enligt 51 § samma lag. 
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Så här överklagar kommunen Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid 

Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

Skickar ni med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 

40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 

handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från det 

datum som står på beslutet. Är ni osäker på när tiden går ut kan ni kontakta 

Länsstyrelsen. 

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska ni ange

- kommunens namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

- vilket beslut kommunen överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum 

och ärendets diarienummer, samt

- hur kommunen anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska 

ändras

Viktigt! Om ni skickar in överklagandet per e-post kan Länsstyrelsen inte ta emot 

mejl som inklusive bilagor är större än 11 megabyte. 

Om ni önskar skicka in e-post som är större än 11 megabyte måste ni innan 

överklagandetiden går ut kontakta Länsstyrelsen 

(vastragotaland@lansstyrelsen.se)  för besked om hur ni ska göra detta.
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