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§ 163 Dnr 2019/138 344 KS

Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Kårehamn-Petgärdeträsk 
inom VA-distrikt Löt

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att området Kårehamn-Petgärde ska ingå i verksamhetsområde för vattentjänster 

(dricksvatten och spillvatten) inom VA-distrikt Löt.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2019-05-23 § 107 kommunfullmäktige
- att området Kårehamn-Petgärdeträsk ska ingå i verksamhetsområde för vatten-

tjänster (dricksvatten och spillvatten).

Området har avgränsats till att enbart innefatta fastigheter inom ett större samman-
hang. Det större sammanhanget är det område där kommunen enligt lagen om all-
männa vattentjänster (LAV 2006:412) måste ordna med kommunal VA-lösning.

Den planerade utbyggnaden ger möjlighet för fastigheter även utanför området att 
ansluta till kommunalt VA genom avtal. Den tekniska planeringen ska utgå från att 
möjliggöra detta.

Verksamhetsområdena (VO) skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt 
när nya fastigheter eller områden ansluts.  Kommunfullmäktige fastställer områdets 
gränser och nya verksamhetsområde beslutas av KF. Antagande av nya verksam-
hetsområden (VO) sker årligen.

Kartbild ska bifogas över aktuellt verksamhetsområde. Samtliga fastigheter ska 
anges med fastighetsbeteckning och det ska tydligt framgå vilken vattentjänst som 
avses. Verksamhetsområdet kan för större fastigheter avgränsas till att enbart inne-
fatta området i direkt närhet till fastighetens bostadsbebyggelse. Det ska då precise-
ras vilken del av fastigheten som ingår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03.
Översiktskarta och lista med fastighetsbeteckningar.
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-23 § 107.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 114 med förslag att området ska ingå.

Bedömning
Inom området Kårehamn-Petgärdeträsk finns cirka 150 fastigheter och behovet av 
kommunalt dricksvatten och spillvattenanslutning är stort. Här finns idag enbart vat-
tenförsörjning under en begränsad del av året, så kallat sommarvatten. Kommunalt 
avlopp saknas. De enskilda avloppen är bristfälliga och förutsättningarna för sådana 
lösningar är dåliga. Markförhållandena består av tunna jordlager, på många ställen 
ren alvarmark, och mark/grundvattnet är tidvis högt. Därmed finns ett stort behov av 
kommunalt VA. Större delen av området ligger inom detaljplan. 
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Det finns idag ett mindre verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten som är 
begränsat till ett tiotal bostadsfastigheter närmast hamnområdet samt verksamheter-
na häromkring. Kapacitet saknas att ansluta ytterligare fastigheter till den befintliga 
anläggningen. För att möjliggöra påkoppling av hela området kommer en överfö-
ringsledning för spillvatten att byggas till Borgholms avloppsreningsverk (ARV), för-
läggning av kommunal vattenledning sker samtidigt. I denna första etapp kommer 
hela Kårehamn-Petgärdeträskområdet att anslutas. Fler områden följer efterhand. 
Ledningen är kostnads- och resursmässigt hållbar i ett längre perspektiv. Den ger 
möjlighet till anslutning av ett stort antal enskilda avlopp längs ledningens sträckning 
från Kårehamn-Petgärdeträsk via Löt och Egby till Köpingsvik och vidare till Borg-
holms ARV. Nya verksamhetsområden kan skapas i de större byarna Löt och Egby. 
Uppskattningsvis kommer cirka 300-400 fastigheter totalt att kunna anslutas inom 
VO samt ytterligare cirka 200 utom sådant. 

Fastigheterna i Kårehamn-Petgärdeträskområdet har prioriterats för anslutning till 
kommunalt VA och ska ingå i verksamhetsområdet. Trots att området finns med på 
den kommunala utbyggnadsplanen för VA inom fem år, har Länsstyrelsen Kalmar 
län 2018 förelagt Borgholms kommun att ordna med allmän vatten- och avloppsan-
läggning för Kårehamn och Petgärdeträskområdet. Beslutet togs med stöd av 51§ 
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och ska vara genomfört ”snarast men 
senast 2025”. I den kommunala utbyggnadsplanen ligger dock anslutningen tidigare 
än så och anslutningen av Petgärde-Kårehamnsområdet planeras kunna vara ge-
nomfört 2022. Övriga områden längs sträckningen ansluts successivt fram till 2025. 
Verksamhetsområde för dessa beslutas i ett senare skede.

Kommunens prioritering av området har skett enligt den behovsbedömning som lig-
ger till grund för den kommunala VA-planeringen. Bedömningen baseras på miljö- 
och hälsomässiga grunder samt det större sammanhanget. 

Det förslagna området utgör ett större sammanhang och ett behov finns av kommu-
nala vattentjänster. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför ett nytt verksam-
hetsområde inom VA-distriktet Löt.

Konsekvensanalys
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar kommunens skyldighet 
att ordna vattentjänster.

Enligt § 6: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behö-
ver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befint-
lig eller blivande bebyggelse, ska kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjäns-
terna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verk-
sam hetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

När verksamhetsområde för vattentjänster (VO) antagits innebär det en skyldighet 
för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet 
för respektive tjänst som beslutats; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller dagvat-
ten (Df resp. Dg). 
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I samband med att kommunen antar området till verksamhetsområdet (VO) kan hu-
vudmannen påbörja projektering och utbyggnadsplanering för anslutning av området 
till det kommunala ledningsnätet.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Miljöenheten
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB

______________
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