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Delgivningskvitto
Föreläggande om beslut av verksamhetsområde med 
anslutningspunkter samt tillhandahållande av allmänna vattentjänster 
för Tofsö bebyggelse i Trosa kommun

Beslut
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 6 och 51 §§ lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster, Trosa kommun (org nr 212000-2957) att snarast besluta om 
verksamhetsområde för tätbebyggelsen i Tofsö och att senast den 31 december 2021 anvisa 
anslutningpunkter i fastighetsgräns för de fastigheter som ingår i det tidigare föreläggandet 
(563-4544-2011). Beslutet förenas med vite om SEK 20 000 för varje ingående bebyggda 
fastighet som inte har fått anslutningspunkt anvisad den 31 december 2021. 

Beskrivning av ärendet
Tofsö är en mindre tätort i Trosa kommun. Området är beläget 12 km sydväst om Trosa 
tätort, ca 14 km bilväg. De ca 170 husen i området är en blandning av permanent- och 
fritidsbebyggelse. 

Länsstyrelsen förelade den 9 december 2011, Trosa kommun att med stöd av 6 och 51 §§ 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att besluta om verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster. Trosa kommun överklagade beslutet (563-4544-2011) till Statens 
VA-nämnd och sedan vidare till Miljööverdomstolen som båda fastställde länsstyrelsens 
beslut. Trosa kommun överklagade vidare till Högsta domstolen som inte lämnade 
prövningstillstånd.

Motivering till beslutet 
Frågan om verksamhetsområde är därför sedan avgjord. Detta beslut hanterar frågan om 
hur föreläggandet ska uppfyllas. När ett verksamhetområde för allmänna vattentjänster ska 
inrättas ska kommunen besluta om vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. I 
detta fall är denna fråga löst genom det tidigare föreläggandet där det framgår vilka 
fastigheter som ska omfattas. Kommunen har valt att inrätta en lösning som innebär att 
kommunen avser att anlägga delar av lösningen på de separata fastigheterna och därmed 
göra intrång på dessa. Man har därmed avstått från att anvisa anslutningpunkter 
(förbindelsepunkter) och kan därför inte heller ta ut anläggningsavgift av fastighetsägarna 
vilket minskar incitamentet att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen.
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Tätorten Tofsö uppfyller de förutsättningar som finns angivna i lagen om allmänna 
vattentjänster om verksamhetsområde. Det har visats att de befintliga 
avloppsanordningarna är bristfälliga och att det är svårt att anordna enskilda lösningar som 
uppfyller nuvarande reningskrav.

Länsstyrelsen bedömer att behovet inte tillgodoses genom den  valda lösningen och att 
kommunen därför inte uppfyllt skyldigheterna i 6 § lagen om allmänna vattentjänster. 
Länsstyrelsen bedömer att Trosa kommun borde ha anvisat anslutningspunkter på gängse 
sätt. Den valda lösningen innebär att kommunen inte kan ta ut anläggningsavgifter och 
därmed finansiera VA-utbyggnaden. Den lösning som kommunen har valt innebär också 
att kommunen tar tomtmark i anspråk för att anlägga VA-anläggningar. Det innebär att 
kommunen inte har uppfyllt bestämmelserna i det tidigare beslutet. Den av kommunen 
valda lösningen innebär också att det finns en risk att människors hälsa och miljön kan 
påverkas negativt. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet är fattat med stöd av 51 § och 6 § Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Anne-Li Fiskesjö med miljöskyddshandläggare 
Ulrika Schröder som föredragande. I beslutet har även enhetschef Maria Carling, chefen 
för rättsenheten Erik Forsström och miljöskyddshandläggare Caroline Halsius deltagit.

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

 
Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos 
mark- och miljödomstolen.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er 
skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Södermanlands län antingen via e-post; 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Södermanlands län, 611 86 
Nyköping.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande 
kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni 
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.
Ert överklagande ska innehålla

 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-
post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange 
diarienummer 2345-2021.
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