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Dnr SBN 2020-70

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan om förlängd genomförandetid för nedläggning
av vatten- och avloppsledningar i Roxen mellan Berg och
Sandvik
Förslag till beslut
1. Ansökan om förlängd genomförandetid för gällande tillstånd avseende
vattenverksamhet för VA-ledningar mellan Berg och Sandvik får lämnas in
till mark- och miljödomstolen.
Ärende
Tekniska verken har för avsikt att lägga ned en dricksvattenledning och en
spillvattenledning i sjön Roxen. Ledningen ska förläggas mellan Berg och
Sandvik. En sådan åtgärd är tillståndspliktig vattenverksamhet för vilken
tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen. Linköpings kommun sökte och
erhöll tillstånd för åtgärden 17 januari 2012. Beslutet överklagades av flera
parter men vann, utan ändringar, laga kraft den 27 juli 2012. Tillståndet är
förenat med villkor och har en begränsad arbetstid (genomförandetid) på 10 år
från och med att beslutet vunnit laga kraft. Något arbete med att lägga ned
ledningar i Roxen har ännu inte påbörjats och Tekniska verken efterfrågar
därför en förlängd genomförandetid.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ansökan
om förlängd genomförandetid för gällande tillstånd samt att översända denna
till mark- och miljödomstolen för handläggning.
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Bakgrund
Linköpings kommun har bedömt att bebyggelsegruppen Sandvik/Roxenbaden
omfattas av kommunal skyldighet avseende allmänt VA. Bebyggelsegruppen
kommer införlivas i verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.
Kommunens VA-huvudman har identifierat att den mest lämpliga VAlösningen är sjöförlagda överföringsledningar mellan Sandvik/Roxenbaden och
Berg för anslutning till befintligt ledningsnät. Berg är sammankopplat med
Nykvarns avloppsreningsverk och Berggårdens vattenverk.
Inrättande av en sjöförlagd ledning betraktas som vattenverksamhet enligt
miljöbalken. Kommunen gick därför under 2011 in med en ansökan till markoch miljödomstolen. Tillstånd beviljades den 17 januari 2012. Tillståndet
överklagades av flera parter men vann laga kraft den 27 juli 2012 utan
ändringar.
Tillståndet är villkorat. Ett av dessa villkor är att anläggningsarbetet endast får
bedrivas under perioden 1 september till 31 mars. Arbetstid (nedan kallad
genomförandetid) för tillståndet är dessutom tidsbegränsad.
Genomförandetiden för vattenverksamheten är fastställd till 10 år från det att
tillståndsdomen har vunnit laga kraft, vilket innebär att den löper ut den 27 juli
2022.
För att förenkla en utbyggnad av allmänt VA i området har utökningen av
verksamhetsområdet avvaktat fastställandet av en ny detaljplan för området.
Arbetet med detaljplanen har varit utmanande och dragit ut på tiden. Men vid
sammanträde den 11 december 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att
detaljplanen skulle antas. Planen har dock blivit överklagad och väntar nu på
vidare handläggning av mark- och miljödomstolen.
Av ovanstående skäl har Tekniska verken avvaktat med igångsättning av
arbetet med nedläggning av överföringsledning.
Den kvarstående genomförandetiden är kort. Detta i kombination med den
begränsade tiden per år som anläggningsarbetet får utföras, samt på grund av
osäkerheter kopplat till överklagandet av detaljplanen, bedömer Tekniska
verken att det finns ett behov av att få genomförandetiden för tillståndet
förlängd. Tekniska verken föreslår att genomförandetiden förlängs med 5 år,
till den 27 juli 2027.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör ingen annan bedömning än
Tekniska verken och föreslår därför att nämnden ger kontoret i uppdrag att
upprätta en ansökan om förlängd genomförandetid för gällande tillstånd, samt
översända densamma till mark- och miljödomstolen för handläggning.
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Ekonomiska konsekvenser
Utöver handläggningstid för ansökan bedöms inte ärendet medföra några
ekonomiska konsekvenser. Avtal mellan Linköpings kommun och Tekniska
verken i Linköping AB finns upprättat sedan tidigare. Eventuella kostnader
som uppstår med anledning av ansökan regleras i avtalet och dessa ska
bekostas av Tekniska verken.
Kommunala mål
Av VA-policy för landsbygden framgår att kommunen kontinuerligt ska utöka
verksamhetsområdet för VA för de bebyggelsegrupper som bedöms omfattas
av sådant lagkrav. Införlivande av Sandvik/Roxenbaden ligger således i linje
med detta styrdokument.
Jämställdhet
Ärendet har ingen påverkan på jämställdhet.
Samråd
Muntligt samråd har förts med kommunens VA-huvudman, Tekniska verken i
Linköping AB.
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