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Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 
 
2 §   I denna lag avses med 

vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal 
hushållsanvändning, 
avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad 
bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande 
av vatten som har använts för kylning, 
vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va), 
va-anläggning: en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster 
för bostadshus eller annan bebyggelse, 
allmän va-anläggning: en va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 
bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt denna lag. 

huvudman: den som äger en allmän va-anläggning, 
fastighetsägare: den som äger en fastighet inom en allmän va-anläggnings 
verksamhetsområde 

 

6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 
   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas. 

 

10 §   En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som 
kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till 
intresset av en god hushållning med naturresurser. 

 

21 §   En fastighetsägare får inte använda en allmän va- anläggning på ett sätt som 
innebär 
   1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på 
ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller 
olägenhet, 
   2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen och 
driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning 
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eller avtal, eller 
   3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan. 

 


