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TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-09-14 

Miljönämnden 

Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i 
Söräng, Mörkö, Södertälje kommun 

Länsstyrelsens dnr: 5673-30705-2012 

Dnr: 2017-2028 

Sammanfattning av ärendet 

Miljönämnden fick den 20 juli 2017 in remiss från länsstyrelsen angående tillsyn över behov av 

allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun. Miljönämnden bedömer att både 

vatten och avlopp kan lösas lokalt då de tidigare bristfälliga vatten- och 

avloppsreningsanläggningarna är åtgärdade och klarar gällande krav. Således bedömer 

miljönämnden att det i dagsläget inte finns behov av att VA-försörjning i ett större sammanhang 

där kommunen är huvudman och att området inte bör falla in under 6 § Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-09-14 

Remiss – Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö (e-post daterad 2017-

07-20)

Ärendet 

Fastigheterna i Söräng, Mörkö, har både en gemensam dricksvattenanläggning och 

avloppsanläggning. Vid tillsyn har det framkommit att dricksvattenanläggningen har haft 

problem med turbiditet, lukt, lågt pH och järn samt att avloppsanläggningen har haft bristfällig 

rening angående fosfor. Dricksvattenanläggningen åtgärdades 2010 och består sedan dess av 

nanomembranfilter och kolfilter samt UV. Avloppsanläggningen åtgärdades i slutet av 2016 

genom ett kompletterande reningssteg i form av fosforfällor.  

Miljönämnden har den 20 juli 2017 fått möjlighet att lämna ett yttrande till Länsstyrelsen 

angående behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö.  

Länsstyrelsen önskar få miljönämndens yttrande angående följande punkter: 

 Kommunens inställning till vilket ansvar kommunen anser sig ha för området enligt 6 §

lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), samt en motivering till detta.

Ärende 16



Tjänsteskrivelse | 2017-08-25| Södertälje kommun | Miljönämnden 2 (3) 

Kommentar: Förändring av VA-försörjning i området anses inte vara aktuellt i dagsläget. Det 

finns inga uppenbara risker för påverkan på dricksvattentäkter eller yt- och grundvatten. I 

framtiden kan det dock bli aktuellt med VA-försörjning om området förändras vilket kan 

medföra att kommunen blir ansvariga för att ordna VA-försörjningen i ett större sammanhang. 

Under de senaste åren har miljökontoret utfört tillsyn på både dricksvatten- och 

avloppsanläggningen för Söräng. Åtgärder vidtagits på de brister som noterades vid tillsyn.  

 Om behovet av vattenförsörjning i ett större sammanhang varierar i området eller i

angränsande områden och i så fall hur.

Kommentar: Då VA-försörjningen sker genom gemensamma anläggningar för Söräng varierar 

inte behovet av vattenförsörjning i ett större sammanhang. 

 Vilka åtgärder som eventuellt redan har vidtagits samt planer och åtaganden som

kommunen har för området avseende allmänna vattentjänster samt tidplan för dessa.

Kommentar: Dricksvattenanläggningen åtgärdades 2010 och består av nanomembranfilter och 

kolfilter samt UV. Avloppsanläggningen åtgärdades i slutet av 2016 genom ett kompletterande 

reningssteg i form av fosforfällor. I dagsläget finns inga planer på att ordna VA-försörjning i ett 

större sammanhang där kommunen är huvudman.  

 Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning av rådande miljö- och hälsoförhållanden i

området, särskilt avseende kvaliteten på dricksvatten.

Kommentar: Dricksvattenanläggningen består av nanomembranfilter och kolfilter samt UV och 

klarar gällande krav på allmänt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 

2001:30) om dricksvatten. Den gemensamma avloppsanläggningen bedöms inte riskera att 

påverka några dricksvattenbrunnar eller yt- och grundavatten i området.  

 Vilka åtgärder som miljö- och hälsoskyddsnämnden har eventuellt har vidtagit samt

planerad tillsyn.

Kommentar: Miljönämnden har vid tillsyn ställt krav på att konstaterade brister ska åtgärdas och 

har i fortsättningen kontinuerlig tillsyn. Konstaterade brister har åtgärdats i enlighet med 

miljönämndens krav. 

 Vad som i övrigt kan vara av intresse vid prövningen av nu aktuell fråga.
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