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Fastighetsförvärv & förnyad dricksvattenproduktion - 

Kålaboda 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 

Uppdra till samhällsbyggnadschef att avtala om markköp för ett nytt vattenverk i Kålaboda och 

i övrigt genomföra förnyelse av dricksvattenproduktionen i Kålaboda enligt bilagt PM i 

tjänsteskrivelse daterad 2020-05-06, dnr. SHBK-2020-759. 

Ärendesammanfattning 

Vattenreningsverket i Östra Kålaboda är uttjänt och den nuvarande grundvattentäkten har en 

vattenkvalitet som medför omfattande rening och kontinuerliga filterbyten. Kommunen har en 

skyldighet att tillgodose vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde med hänsyn till skydd av 

människors hälsa och miljön enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Ett nytt vattenverk 

enligt tidigare redovisat PM fordrar ny mark närmare en ny grundvattenbrunn. Beslut om markköp är 

inte delegerat till tjänsteman varför ärendet ska behandlas i Kommunfullmäktige  

Beslutsunderlag 

2020-10-28: Tjänsteskrivelse, Fastighetsförvärv och förnyad dricksvattenproduktion - Kålaboda 

 

2020-05-11: Protokollsutdrag SHBU § 46 

 

2020-06-08: Protokollsutdrag Ks § 123 

 

2020-06-22: Protokollsutdrag Kf § 81 

Ärendet 

Ärendet är utförligt beskrivet i det PM som lämnades in som en bilaga till tjänsteskrivelse Vatten 

Kålaboda.  

Beslut ska skickas till: 

Samhällsbyggnadschef 

Gatukontoret 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Beslutet förväntas inte ge konsekvenser som ställer krav på vidare analys av jämställdhet enligt 

Robertsfors kommuns checklista för jämställdhetsanalys.   
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Konsekvenser verksamhet 
En ny grundvattentäkt tillsammans med ett nytt vattenverk förväntas ha ett betydligt mindre underhåll 

och därmed minska det underhåll som en anläggning med dagens dricksvattenkvalitet kräver för att 

uppnå livsmedelsverkets krav på dricksvatten enligt LIVSFS 2017:2.  

 
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
- 

  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
- 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna enligt denna tjänsteskrivelse belastar redan avsatta medel och innebär att 

processen mot en förnyad dricksvattenproduktion i Kålaboda kan återupptas.   

  
Resurser 
I nära tid innebär detta en ökad belastning på personal med målet att på längre sikt få en modernare 

anläggning som kräver mindre underhåll och ett bättre dricksvatten.  

 
Finansiering 
Kostnaden belastar vattenverksamheten  investeringsbudget  

  
 


