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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Peter Arnesson

2021-01-22

Dnr SBN 2020-836
Dnr KS 2021-100

Samhällsbyggnadsnämnden

Utökning av verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till utökade verksamhetsområden för nyttigheterna dricksvatten,
spillvatten och dagvatten fastställs enligt redovisad förteckning.
Ärende
Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen
bestämma det verksamhetsområde inom vilka allmänna vattentjänster
(dricksvatten, spillvatten och dagvatten) behöver ordnas.
Föreliggande ärende hanterar utökningar som Tekniska verken i Linköping AB
genomfört under perioden 2019-10-01 till 2020-10-01. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förändringarna i
verksamhetsområdets utsträckning överensstämmer med gällande praxis och
lagstiftning. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökningen av verksamhetsområde
för vatten, avlopp och dagvatten i enlighet med VA-huvudmannens
framställan.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Utökning av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen, 2021-01-22
Bilaga 1 – VA-huvudmannens framställan till KS och KF
Bilaga 2 – Datablad 2020 del 1
Bilaga 3 – Datablad 2020 del 2
Bilaga 4 – Ingående fastigheter VO del 1
Bilaga 5 – Ingående fastigheter VO del 2
Bilaga 6 – Områdeskartor
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Bakgrund
Verksamhetsområde är det geografiska området inom vilket en eller flera
vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) har eller ska ordnas
genom den allmänna VA-anläggningen. Det kommunala ansvaret regleras i lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster.
Tekniska verken i Linköping AB har i skrivelse daterad 2020-10-28 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 2019-11-01 till 2020-10-01. De utökningar som nu är
aktuella för beslut har godkänts av Tekniska verkens styrelse 2020-10-21.
Områden som berörs; Linköpings tätort (Ullstämma/Skogsvallen, Kåparp,
Linköpings aviation park, Plantagon), Vikingstad, Ekängen, Ljugsbro, Berg,
Slaka och Skeda Udde. För detaljerad information se VA-huvudmannens
bifogade underlag.
Ekonomiska konsekvenser
I samband med inrättandet av verksamhetsområdet inträder skyldigheter och
rättigheter för fastighetsägare som omfattas av beslutet. Detta innebär bland
annat en skyldighet för fastighetsägaren att betala för förbindelsepunkten om
denna är upprättad och kommunicerad av VA-huvudmannen.
Kommunala mål
Ärendet initieras på grund av gällande lagstiftning. I samband med att tätorter
och bebyggelsegrupper utökas med nya exploateringsområden behöver den
tekniska infrastrukturen följa med i samma takt.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Ärendet har ingen påverkan på jämställdhet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Paul Håkansson

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Tekniska verken i Linköping AB

