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§ 143 Dnr 2018/140-344 KS 

Utbyggnad av verksamhetsområde va-distrikt Källa vattentjänster, med 
fastigheter i Hagelstad 

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 2018-04-26 § 86 förslaget om 
nytt område att ingå i verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten) i 
Borgholms kommun, vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en justering av verksamhetsområ-
dena i va-distriktet Källa.  

Det som föreslås är att: 
Skapa verksamhetsområde för vatten (V) i Hagelstad och inkludera fastig-
heterna enligt bifogad lista. 

I bilaga finns översiktskarta över det geografiska området som omfattas av 
förslaget, kartbild över föreslaget verksamhetsområde, lista med fastighets-
beteckningar, vilken del av fastigheten ingår, samt vilken va-tjänst som fas-
tigheten föreslås omfattas av. 

Ärende/bedömning 
Justering av verksamhetsområden sker kontinuerligt för att inkludera nya om-
råden till det kommunala VA-nätet. I samband med antagandet av nytt om-
råde att ingå i verksamhetsområde för vatten får huvudmannen möjlighet att 
ansluta dessa fastigheter till det kommunala dricksvattennätet.  

Justering av verksamhetsområden sker kontinuerligt för att inkludera nya om-
råden till det kommunala VA-nätet. I samband med antagandet av nytt om-
råde att ingå i verksamhetsområde för vatten får huvudmannen möjlighet att 
ansluta dessa fastigheter till det kommunala dricksvattennätet. 

Motivering/konsekvensanalys 
I ett område där kommunala vattentjänster drivs, ska verksamhetsområde 
finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borg-
holms kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyl-
dighet för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och till-
godose behovet för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V), 
spillvatten (S) och/eller dagvatten (Df respektive Dg).  

Verksamhetsområdena (VO) ska hållas uppdaterade och revideras kontinu-
erligt när nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige faststäl-
ler områdets gränser och nya verksamhetsområde ska beslutas av fullmäk-
tige. Samtliga fastigheter ska vara angivna med fastighetsbeteckning och 
kartbild över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses. 

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar bland annat 
kommunens skyldighet att ordna vattentjänster. 
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Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-29 § 100 kommunfullmäktige 
att godkänna utbyggnad av befintligt verksamhetsområde va-distrikt Källa 
 att i verksamhetsområdet för vattentjänster (dricksvatten) även omfatta 
 följande fastigheter i Hagelstad: 
 Hagelstad 1:12, 1:13, 1:6, 1:7, 1:9, 11:2. 11:5, 2:2, 2:20, 2:4, 2:7, 3:2, 
 5:16, 6:12, 6:3, 6:7, 6:12 och 9:2. 

 
 
Yrkanden 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget. 

Odföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

a t t godkänna utbyggnad av befintligt verksamhetsområde va-distrikt 
Källa att i verksamhetsområdet för vattentjänster (dricksvatten)  
även omfatta följande fastigheter i Hagelstad: 
Hagelstad 1:12, 1:13, 1:6, 1:7, 1:9, 11:2, 11:5, 2:2, 2:20, 2:4, 2:7, 3:2, 
5:16, 6:12, 6:3, 6:7, 6:12 och 9:2. 

Deltagande 
Per Lublin (ÖP) deltar inte i beslutet 

 _____________________________  

 


