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Justering av verksamhetsområde för vattentjänster i Borgholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-06-25 § 146
att överlämna förslaget om justering av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten (VA) i Borgholms kommun, vidare till kommunfullmäktige för
antagande enligt bifogade handlingar.
Fastigheter som angränsar till eller ligger i ett verksamhetsområdes direkta
närhet ska ses som samma sammanhang och ingå i sådant. Justering av
verksamhetsområde (VO) ska ske kontinuerligt för att inkludera dessa nytillkomna fastigheter som oftast utgörs av nya avstyckningar eller fastigheter
som nyligen bebyggts. En samlad, årlig revidering ger huvudmannen förutsättningar för en välplanerad utbyggnad.
Verksamhetsområdena bör även vara så noggrant angivna som möjligt.
Fastighetsägare kan begära anslutning snarast om fastigheten ingår i VO.
Om då VO omfattar mer än aktuell bebyggelse kan huvudmannen vid begäran tvingas ansluta nytillkomna fastigheter snarast. Anslutning av vitt spridda
fastigheter ger ett ineffektivt utbyggnadsarbete med avsteg från aktuell
planering.
VO ska därför justeras till att enbart inkludera fastigheter med befintlig bebyggelse eller avstyckade tomter med förhandsbesked för bygglov. Verksamhetsområde som inkluderar större fastigheter bör avgränsas till att enbart
innefatta ett avgränsat område som inkluderar fastighetens bebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en justering av verksamhetsområden för dricksvatten (V) och spillvatten (S) i Binnerbäck, Enerum, Hörninge,
Mellböda, Spjutterum och Äpplerum som ingår i de geografiska områden
som omfattas av va-distrikten Högby, Köping, Böda, Runsten respektive
Räpplinge.
I områdena finns sedan tidigare beslutade verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten.
I Husvalla, Kolstad, Kvarnstad, Sammelstorp, Törneby och Åstad som ingår
i de geografiska områden som omfattas av va-distrikten Föra, Källa, Köping
och Långlöt föreslås en justering verksamhetsområden för dricksvatten (V).
I områdena finns sedan tidigare beslutade verksamhetsområden för vatten.
Det som föreslås är, att enligt bifogad lista:
- justera befintligt verksamhetsområde för vatten (V) och/eller spillvatten (S)
till att inkludera hela eller delar av ett antal fastigheter i områdena, i anslut
ning till verksamhetsområdena.
- för enstaka fastigheter justera befintligt verksamhetsområden för vatten (V)
och/eller spillvatten (S) till att enbart innefatta bebyggd del av fastighet.
I bilaga till ärendet finns översiktskartor över de geografiska områdena som
omfattas av förslaget, lista med fastighetsbeteckningar, om hela eller del av
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fastigheten ingår, vilka va-tjänster som fastigheten föreslås omfattas av, samt
till vilket va-distrikt de tillhör.
Samhällsbyggnadsnämndens motivering av beslutet
I ett område där kommunala vattentjänster drivs, ska verksamhetsområde
finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V),
spillvatten (S) och/eller dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena ska hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt
när nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer
verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom
utökning, ska även detta beslutas av fullmäktige. Samtliga fastigheter ska
vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild över aktuellt VO.
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) reglerar bl a kommunens
skyldighet att ordna vattentjänster.
Kommunstyrelsen föreslog 2015-09-22 § 170 kommunfullmäktige
att anta justering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten (VA) i
Borgholms kommun, enligt tillhörande handlingar.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstarerar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta justering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten (VA) i
Borgholms kommun, enligt tillhörande handlingar.

Deltagande i beslutet
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet
Protokollsanteckning
”Tvivlar på att någon av ledamöterna har koll på alla de gränsjusteringar som
ingår i detta ärende och finner det förmätet att kommunfullmäktige utan en
närmare genomgång tar ställning.
Jag vill inte delta i beslut i ärenden som jag inte är insatt i och detta borde
även gälla kommunfullmäktiges övriga ledamöter.
Som en liten parantes kan nämnas att det parti som jag tillhör varken har representation i samhällsbyggnadsnämnden eller BEAB:s styrelse, där möjligen önskvärd information hade kunnat erhållas)
Den ende ”välinformerade” synes ha varit Peder Svensson (C) som under
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mötet gick upp i talarstolen och förklarade att han hade råkat upptäcka att
hans egen tomt berördes av ärendet, varför han hade en del synpunkter.
Som berörd borde Peder då istället ha avstått från att alls delta i ärendet, vilket han uppenbarligen inte fattade.
Ingen annan reagerade, vilket väl säger en del om kommunfullmäktige.
Per Lublin (nya Ölandspartiet)”
_____________________________
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