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Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och
spillvatten

Teknisk chefs förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till nytt verksamhetsområde för
dricksvatten och spillvatten för fastigheter i Djäkneboda enligt bilaga 1.

Ärendesammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26 § 128 om utvidgning av verksamhetsområdet för
spillvatten för 15 st fastigheter i Djäkneboda.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2021-06-22 att ovan nämnda beslut ska göras om och
tas upp till nytt beslut för att även de fyra obebyggda fastigheterna ska ges tillträde till
verksamhetsområde för vatten.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket kommunen beslutat att allmän
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Det är kommunfullmäktige som beslutar
om inrättande av verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen 6 §. Ett verksamhetsområde är
juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket Lag om allmänna vattentjänster
(2006:412), Allmänna bestämmelser för användandet av Robertsfors kommuns allmänna
vatten och avloppsanläggningar (ABVA) samt kommunens VA-taxa gäller.

Samtliga fastigheter bedöms ha ett behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang
enligt § 6 i vattentjänstlagen. Det gäller vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten.
Utvidgningen av verksamhetsområdet är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt
vattentjänstlagen liksom kommunens VA-taxa och ABVA ska gälla för de berörda
fastigheterna. Sammanlagt berör ärendet 15 fastigheter.

Beslutsunderlag
Bilaga 1.

Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Djäkneboda, AU § 131, 2017-09-19

Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Djäkneboda, KS § 128, 2017-09-26

Verksamhetsområde för spillvatten i Djäkneboda, SHBU §69, 2021-06-22
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Beslut ska skickas till:
Torsten Lindqvist, Samhällsbyggnadschef
Johan Hedlund, Teknik chef
Berörda fastighetsägare

Konsekvensanalys och synpunkter

Konsekvenser verksamhet
Reningsverket i Djäkneboda är dimensionerat för 200 pe. Nuvarande anslutning uppgår till ca 110 pe,
en anslutning av ytterligare ca 75 pe enligt aktuell tjänsteskrivelse bedöms därför rymmas i befintligt
reningsverk vad gäller den föroreningsmässiga belastningen. Den ökade anslutningen kräver åtgärder
på den äldre delen av avloppsanläggningen för att minska den hydrauliska belastningen på
anläggningen framförallt gällande ovidkommande vatten.

Vattenförsörjningen söder om Bygdeå är periodvis mycket ansträngd. En anslutning av ytterligare
fastigheter innebär att belastningen ökar ytterligare. Pågående utredning av dricksvattenförsörjningen i
den södra kommundelen och i enlighet med denna utförande av ändamålsenliga åtgärder är en
förutsättning för att kunna fullfölja de skyldigheter och det ansvar som Robertsfors kommun har som
VA-huvudman.

Konsekvenser på andra fattade beslut
Ersätter tidigare beslut i Kommunstyrelsen, 2017-09-26 § 128.
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