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§ 188 Dnr 2018/181-344 K S 

Utbyggnad av verksamhetsområde för vattentjänster i va-distriktet  
Köping; fastigheterna Kolstad 4:91-4:111 

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 2018-06-28 § 141 justering av verk-
samhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten) i del av Kol-
stad by till kommunfullmäktige för antagande. 

Av beslutet framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en justering 
av verksamhetsområdet i va-distriktet Köping.  Det som föreslås är att skapa 
verksamhetsområde för vatten (V) och spillvatten (S) i del av Kolstad by. 

Motivering 
Fastigheter som angränsar till, eller ligger i direkt närhet till ett verksamhets-
område (VO), ska ses som en del av detta sammanhang och därför ingå i 
verksamhetsområdet. Justering av VO ska ske kontinuerligt genom en sam-
lad, årlig revidering. Detta för att inkludera nytillkomna fastigheter med aktu-
ellt bygglov eller fastigheter som nyligen bebyggts.  

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya 
fastigheter ska ingå i VO genom utökning, ska detta beslutas av fullmäktige. 
Verksamhetsområdena ska vara väl preciserade och avgränsade gällande 
vilken del av fastigheten som ingår och vilken vattentjänst som avses.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en justering av verksamhetsområdet 
 i va-distriktet Köping. I området finns sedan tidigare beslutat verksamhets-
område för dricksvatten och spillvatten som genom detta beslut får tillagt ett 
antal fastigheter där nybyggnation är aktuell.  

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) reglerar bland annat 
kommunens skyldighet att ordna vattentjänster. 

Konsekvensanalys 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en justering av verksamhetsområdet  
i va-distriktet Köping. I området finns sedan tidigare beslutat verksamhetsom-
råde för dricksvatten och spillvatten som genom detta beslut får tillagt ett an-
tal fastigheter där nybyggnation är aktuell.  
 

Kommunstyrelsen föreslog 2018-08-28 § 154 kommunfullmäktige 
att godkänna utbyggnad av befintlig verksamhetsområde va-distrikt Köping 
 att i verksamhetsområdet för vattentjänster (dricks- och spillvatten) även 
 omfatta följande fastigheter i Kolstad by: Kolstad 4:91-4:111. 

 
Yrkanden 
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

a t t godkänna utbyggnad av befintlig verksamhetsområde va-distrikt Kö-
ping att i verksamhetsområdet för vattentjänster (dricks- och spillvat-
ten) även omfatta följande fastigheter i Kolstad by:  
Kolstad 4:91, 4:92, 4:93, 4:94, 4:95, 4:96, 4:97; 4:98, 4:99, 4:100, 
4:101, 4:102, 4:103, 4:104, 4:105, 4:106, 4:107, 4:108, 4:109, 4:110 
samt 4:111. 

Deltagande i beslut 
Per Lublin (ÖP) deltar inte i beslutet. 
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