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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Föreslå kommunstyrelsen besluta att utöka verksamhetsområdet för dricksvatten
och spillvatten till att omfatta även Edsgatan och Steffensminne.
Sammanfattning av ärendet

I lagen om allmänna vattentjänster anges att vattenförsörjning och avlopp ska lösas
i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors
hälsa eller miljön. Inom samlad bebyggelse där behovet uppstår är kommunen
skyldig att anordna vattentjänster genom att bestämma verksamhetsområde. Vid
Edsgatan och Steffensminne vid sjön Alstern finns ett behov att lösa vattentjänster
gemensamt för att minska miljöbelastningen på sjön Alstern och förbättra VAsituationen i områdena. Enligt länsstyrelsen, som tillsynsmyndighet enligt lagen
om allmänna vattentjänster, har skyldigheten att inrätta verksamhetsområde
inträffat för nämnda områden. Kommunen har meddelat länsstyrelsen att
kommunalt vatten och avlopp byggs ut till områdena och kommunfullmäktige har
anslagit ekonomiska medel till detta.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2013
Karta förslag till utökat verksamhetsområde Edsgatan
Karta förslag till utökat verksamhetsområde Steffensminne
Information till fastighetsägare om VA-utbyggnad 2012-09-24
Kommunledningskontorets skrivelse 2010-11-17
Länsstyrelsens underrättelse 2010-03-24
Ärende

Norr om Karlstads tätort vid sjön Alstern finns det flera områden med
tätbebyggelse i lägen nära vattnet. Under åren har omvandling skett från fritidshus
till permanentboende och en förtätning har skett inom områdena som lett till en
försämrad VA-situation där enskilda dricksvattentäkter kan påverkas av
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närliggande avloppsanläggningar. Vid Edsgatan och Steffensminne finns ett behov
av att lösa vattentjänster gemensamt för att förbättra VA-situationen i områdena
samt minska miljöbelastningen på sjön Alstern. Enligt lagen om allmänna
vattentjänster § 6 är kommunen skyldig att anordna vattentjänster genom att
bestämma verksamhetsområde och se till att behovet snarast tillgodoses i en allmän
VA-anläggning om det finns hälso- eller miljöskäl. Länsstyrelsen har underrättat
kommunen om dess skyldighet att inrätta verksamhetsområde och erbjuda
vattentjänster inom nämnda områden.
Ett kommunalt verksamhetsområde innebär i korthet att kommunen är skyldig att
dra fram VA-ledningar till fastighetsgräns samtidigt som varje fastighetsägare
inom verksamhetsområdet ska erlägga anslutningsavgift. När VA-utbyggnaden är
färdig kommer områdena att ingå i kommunens VA-verksamhetsområde, med
gällande regler och taxor.
Förvaltningen har i samband med projekteringen för VA-utbyggnaden gjort en
dagvattenutredning för Edsgatan och Steffensminne. Utredningen visar att behov
att lösa dagvatten inte finns för hela området utan befintliga diken och svackor kan
ta hand om dagvattnet. Kommunens skyldighet att inrätta verksamhetsområde om
det behövs i ett större sammanhang och om det finns hälso- och/eller miljöskäl
bedöms därmed inte inträffa för dagvatten.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår en utökning av verksamhetsområdet
för vatten och spillvatten för befintlig bebyggelse inom de områden som visas i
bifogade kartor. Vid projekteringen har ledningar dimensionerats så att planerad
bebyggelse väster om Edsgatan (NO Stockfallet) och vid Edsgatan 2:1 kan
anslutas. När det blir aktuellt och detaljplan för området är klar kommer
förvaltningen att begära utökning av befintligt verksamhetsområde.
Som länsstyrelsen påtalar finns även bebyggelse norr om Edsgatan och på
Långenäs som kan ha ett behov av att lösa vatten och avlopp i ett större
sammanhang. I kommunens arbete med att ta fram en VA-plan för hela kommunen
utreds vilka områden som är i behov av utbyggnad av kommunalt VA. Där
kommer även ett förslag till prioritering tas fram av i vilken turordning områden i
kommunen bör anslutas och budgetäskanden sen göras utifrån det. Ytterligare
behov av utökning av verksamhetsområden kommer således.

Hans Wennerholm
Teknik- och fastighetsdirektör

Eva-Lena Beiron
Enhetschef VA-enheten

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kristina Hedfors, teknik- och fastighetsförvaltningen
Eva-Lena Beiron, teknik- och fastighetsförvaltningen
Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen
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