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2020-03-02 

Justerandes signatur 

§ 52 Dnr 2020-00023 

Utvidgning av verksamhetsområde för VA, Storgården/Krågedal 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastigheterna  
 införlivas i verksamhetsområde för vatten 

och spillvatten.  

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheterna  
 har i skrivelse anhållit om att införlivas i verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten. Fastigheterna är belägna inom skyddsområde för vattentäkt 
samt ligger nära befintliga verksamhetsområden för vatten och spillvatten. 

Det är genom fastställande av verksamhetsområde som va-lagens offentligrättsliga 
regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter i va-förhållandet blir gällande 
för huvudmannen och fastighetsägarna. 

Beslut om verksamhetsområde ska fattas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 12/2020 
Skrivelse från ägarna av fastigheterna  

  
Kartbilaga 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 



Samhällsbyggnadsnämnden 
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2020-01-28 

Justerandes signatur 

§ 12 Dnr 2019-00310 

 - 
ansökan om att ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastigheterna 
 införlivas i 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheterna , del av 
 har i skrivelse anhållit om att införlivas i verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten. Fastigheterna är belägna inom skyddsområde för vattentäkt 
samt ligger nära befintliga verksamhetsområden för vatten och spillvatten. 

Det är genom fastställande av verksamhetsområde som va-lagens offentligrättsliga 
regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter i va-förhållandet blir gällande 
för huvudmannen och fastighetsägarna. 

Beslut om verksamhetsområde ska fattas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ägarna av fastigheterna  
 

Kartbilaga 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Teknik och drift 

Akten 



Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Teknik och driftavdelningen 
Staffan Andersson 
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Datum 

2019-12-13 
Diarienummer 

KINSBN 2019-00310 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 - 
ansökan om att ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastigheterna 
 införlivas i 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  

Ärendebeskrivning 

Ägarna till fastigheterna  
 har i skrivelse anhållit om att införlivas i verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten. Fastigheterna är belägna inom skyddsområde för vattentäkt 
samt ligger nära befintliga verksamhetsområden för vatten och spillvatten. 

Det är genom fastställande av verksamhetsområde som va-lagens offentligrättsliga 
regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter i va-förhållandet blir gällande 
för huvudmannen och fastighetsägarna. 

Beslut om verksamhetsområde ska fattas av kommunfullmäktige. 

Genomförande 

Genomförande under våren 2020. 

Ekonomi 

Kostnaderna för projekten belastar investeringskonto sanering. 

Anslutningsavgifter beräknas täcka kostnaderna för åtgärderna. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ägarna av fastigheterna  
 

Kartbilaga  
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Bo Horndahl 
Förvaltningschef 

Staffan Andersson 
Chef vatten och renhållning 




