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A�:                Värmdö kommun
Bygg- och miljönämnden i Värmdö kommun

Hej!

Det har kommit en skrivelse �ll Länsstyrelsen med en begäran om �llsyn av kommunens skyldighet enligt
lagen (2006:412) om allmänna va�entjänster (LAV) a�  �llhandahålla allmänna va�entjänster �ll Långvik
i Värmdö kommun. För a�  Länsstyrelsen ska kunna ta ställning �ll kommunens eventuella ansvar får ni
härmed �llfälle a�  y� ra er över begäran samt ge följande förtydliganden:

· kommunens inställning �ll begäran samt �ll vilket ansvar kommunen anser sig ha
för området enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna va�entjänster (LAV), samt en
mo�vering �ll de�a.

· Om kommunen ser olika på behovet av dricksva�en- respek�ve spillva�entjänster i
området.

· om behovet av va�enförsörjning och avlopp i e�  större sammanhang varierar i
området eller i angränsande områden och i så fall hur.

· vilka åtgärder som eventuellt vidtagits samt planer och åtaganden som kommunen
har för området avseende va�entjänster samt �dplan för dessa.

· kommunens tolkning av ”e�  rä�sligt bestämmande inflytande över” en allmän
va-anläggning och om, och i så fall hur, de�a kan �llgodoses för området.

· Bygg- och miljönämndens bedömning av rådande miljö- och hälsoförhållanden i
området

· vad ni i övrigt bedömer kan vara av intresse för oss i de�a ärende.

Vi emotser ert svar senast den 9 februari 2017 an�ngen skickat via vår e-tjänst för komple�ering i e�
befintligt ärende (ange dnr 41846-17) eller per e-post �ll stockholm@lansstyrelsen.se med kopia �ll
kers�n.rosen-nilsson@lansstyrelsen.se.

Grund för Länsstyrelsen begäran om y� rande
Av 6 § LAV framgår sammanfa� ningsvis a�  om det med hänsyn �ll skyddet för människors hälsa eller
miljön behöver ordnas va�enförsörjning eller avlopp i e�  större sammanhang så är det e�  kommunalt
ansvar a�  ordna de�a. Med stöd av 51 § LAV utövar Länsstyrelsen �llsynen över a�  kommunen fullgör
denna skyldighet. Enligt defini�onen i 2 § LAV är en allmän va-anläggning en anläggning över vilken en
kommun har e�  rä�sligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för a�  uppfylla
kommunens skyldigheter enligt denna lag. Med större sammanhang menas vanligtvis a�
va�entjänsterna behöver ordnas för fler än 20-30 fas�gheter.

Bilaga/or:
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