1 (3)

Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Peter Arnesson

2019-03-21

Dnr SBN 2019-100
Dnr KS 2019-51

Samhällsbyggnadsnämnden

Utökning av verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Förslag till utökade verksamhetsområden för vatten, avlopp och dagvatten,
enligt redovisad förteckning, tillstyrks och överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut om fastställande.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Utökning av verksamhetsområdet enligt redovisad förteckning fastställs.
Ärende
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen
bestämma det verksamhetsområde inom vilka allmänna vattentjänster (vatten-,
spillvatten- och dagvatten) behöver ordnas. Senaste uppdateringen och
utökningen av verksamhetsområdet beslutades av kommunfullmäktige den 24
april 2018.
I detta ärende finns utökningar som gjorts under perioden 1 oktober 2017 till
den 1 november 2018. Plankontoret bedömer att utökningen ska tillstyrkas och
fastställas.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Utökning av verksamhetsområden för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Linköpings kommun, 2019-03-21
Bilaga 1 - Godkännande styrelsen 2018-12-19
Bilaga 2 - Ingående fastigheter i uppdat av VO områden 2018 utan ägare
Bilaga 3 - Bilder nya områden framställan KS o KF
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Bakgrund
Tekniska Verken i Linköping AB (publ) har i skrivelse daterad den 19
december 2018 inkommit med framställan om kommunfullmäktiges
fastställande av förslag till utökning av verksamhetsområden (VO) för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun. Förslaget
avser områden som tillkommit under tiden den 1 oktober 2017 till den 1
november 2018. De utökningar av VO som nu är aktuella har godkänts av
Tekniska Verken i Linköpings AB:s (publ) styrelse den 19 december 2018.
Utökningen består av två områden: ett i norra delen av Ljungsbro och ett i östra
delen av Gistad.
•

•

Ljungsbro
Avser två bostadsfastigheter med tomter för nybyggnation. Fastigheterna
ligger direkt inpå befintligt verksamhetsområde.
Gistad
Befintlig bostadsfastighet som ligger precis intill befintligt
verksamhetsområde. Utökningen har påkallats av fastighetsägaren.

Åtgärdsförslag
Förvaltningen bedömer att förändringarna i verksamhetsområdets utsträckning
överensstämmer med gällande praxis och lagstiftning.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökningen
av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i enlighet med
Tekniska verken i Linköping AB:s (publ) framställan.
Ekonomiska konsekvenser
I samband med inrättandet av verksamhetsområdet inträder skyldigheter och
rättigheter för fastighetsägare som omfattas av beslutet. Detta innebär bland
annat en skyldighet att betala för förbindelsepunkten om denna är upprättad
och kommunicerad av VA-huvudmannen.
Jämställdhet
Ärendet har ingen påverkan på jämställdhetsfrågan.
Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning
[Klicka och skriv]

3 (3)

Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Paul Håkansson

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tekniska verken i Linköping AB (publ)

