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§ 152 Dnr 2013/24-344 KS 

Förslag till utökning och revidering av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten (VA) i Kolstad. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-04-23 § 91  
att överlämna förslaget om utökning och revidering av verksamhetsom-
 råde för vatten- och spillvatten (VA) i Kolstad, Borgholms kommun 
 vidare till kommunfullmäktige för antagande.  

Det framgår att i Borgholms kommun är ca 50 % av de bebyggda fastig-
heterna anslutna till den kommunala vatten- eller avloppsnätet. Anlägg-
ningarna ägs av Borgholm Energi AB (BEAB) som är s.k. huvudman. 

I ett område där kommunala vattentjänster drivs skall också ett verksam-
hetsområde finnas upprättat. Sedan tidigare finns verksamhetsområden 
för vatten, spillavlopp och dagvattenavlopp antagna för olika delar av 
Borgholms kommun.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu en utökning och revidering av 
verksamhetsområde i Kolstad, som ingår i det geografiska område som 
omfattas av va-distrikt Köping. I Kolstad finns sedan tidigare beslutat 
verksamhetsområde för vatten. Det som föreslås är att utöka verksam-
hetsområdet med spillvatten från normal hushållsanvändning (S). För-
valtningen föreslår även en korrigering av befintligt verksamhetsområde 
för vatten. Detta gäller fastigheter inom röd streckad linje, se karta bi-
laga. För dessa fastigheter föreslås utökning med vattentjänst för vatten 
för normal hushållsanvändning (V). 

I handlingarna till ärendet finns översiktskarta på det geografiska området 
som omfattas av förslaget, lista med fastighetsbeteckning, om hela eller 
del av fastigheten ingår, samt vilka va-tjänster som fastigheten föreslås 
omfattas av. 

Verksamhetsområdena behöver kontinuerligt uppdaterats utifrån va-
verksamhetens utveckling och ansvar. Prioritering av utbyggnad sker uti-
från behov och möjlighet, i anslutning till eller utanför befintligt verksam-
hetsområde. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-24 § 60 
att  anta förslaget på nya verksamhetsområden för vatten- spillvatten och 
 dagvatten i Borgholms kommun.  

Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-10 § 92 kommunfullmäktige 
att anta förslaget om utökning och revidering av verksamhetsområde för 
 vatten och spillvatten (VA) i Kolstad, Borgholms kommun 

 

Vid dagens sammanträde finns samhällsbyggnadschef Göran Borgö till-
gänglig för att besvara frågor och vid behov redogöra för ärendet. 
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Yrkanden 
Lisbeth Lennartsson (C) och Sune Axelsson (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förlag.  

Per Lublin (ÖP) yrkar på återremiss. 
 

Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande och ett återremissyr-
kande, som ska ställas under proposition först.  

Proposition – återremiss 
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige vill 
avgöra ärendet i dag. 

Därmed återstår endast bifallsyrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar därmed 

a t t anta förslaget om utökning och revidering av verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten (VA) i Kolstad, Borgholms kommun. 

Reservation 
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 4) 
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