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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174
Förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1 (KS 2020.267)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten, dagvattenfastighet och dagvattengata för fastigheterna inom Kårsta-
Rickeby 1 fastställs enligt kartbilaga i Roslagsvattens tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Kårsta-Rickeby 1 vann laga kraft år 2016 och ett av syftena med planen är att 
förse befintliga och tillkommande fastigheter i området med kommunal vatten- och 
avloppsförsörjning. I planarbetet gjordes bedömningen att dagvatten inte fullt ut kan tas om 
hand lokalt utan att en allmän dagvattenhantering krävs. Dagvatten från merparten av 
fastigheterna och från gatorna leds till den allmänna dagvattenanläggningen. Ett antal 
fastigheter avrinner inte naturligt mot den allmänna dagvattenanläggningen och föreslås 
därför undantas från verksamhetsområdet för dagvattenfastighet.
 
Vallentunavattens styrelse föreslår att verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata utökas enligt bilaga.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §119  Förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-23
 Roslagsvatten, förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119
Förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1 (KS 2020.267)

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten, dagvattenfastighet och dagvattengata för fastigheterna inom Kårsta-
Rickeby 1 fastställs enligt kartbilaga i Roslagsvattens tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Kårsta-Rickeby 1 vann laga kraft år 2016 och ett av syftena med planen är att 
förse befintliga och tillkommande fastigheter i området med kommunal vatten- och 
avloppsförsörjning. I planarbetet gjordes bedömningen att dagvatten inte fullt ut kan tas om 
hand lokalt utan att en allmän dagvattenhantering krävs. Dagvatten från merparten av 
fastigheterna och från gatorna leds till den allmänna dagvattenanläggningen. Ett antal 
fastigheter avrinner inte naturligt mot den allmänna dagvattenanläggningen och föreslås 
därför undantas från verksamhetsområdet för dagvattenfastighet.
 
Vallentunavattens styrelse föreslår att verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata utökas enligt bilaga.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-23
 Roslagsvatten, förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1
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Tjänsteskrivelse

Förslag till verksamhetsområde för 
Kårsta-Rickeby 1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde 
för dricksvatten, spillvatten, dagvattenfastighet och dagvattengata för fastigheterna inom 
Kårsta-Rickeby 1 fastställs enligt kartbilaga i Roslagsvattens tjänsteskrivelse.

Ärendet i korthet
Detaljplanen för Kårsta-Rickeby 1 vann laga kraft år 2016 och ett av syftena med 
planen är att förse befintliga och tillkommande fastigheter i området med kommunal 
vatten- och avloppsförsörjning. I planarbetet gjordes bedömningen att dagvatten inte 
fullt ut kan tas om hand lokalt utan att en allmän dagvattenhantering krävs. 
Dagvatten från merparten av fastigheterna och från gatorna leds till den allmänna 
dagvattenanläggningen. Ett antal fastigheter avrinner inte naturligt mot den allmänna 
dagvattenanläggningen och föreslås därför undantas från verksamhetsområdet för 
dagvattenfastighet.

Vallentunavattens styrelse föreslår att verksamhetsområdet för dricksvatten, 
spillvatten, dagvattenfastighet och dagvattengata utökas enligt bilaga.

Bakgrund
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett 
större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett 
verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar 
om inrättande av verksamhetsområde och Vallentunavatten sköter
vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett 
verksamhetsområde för respektive vattentjänst; dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men 
även en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. 
VA-huvudmannens rätt att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412).

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning och
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift 
behöver Vallentuna kommun utöka sitt verksamhetsområde.
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Tjänsteskrivelse till KF om förslag till verksamhetsområde 
för Kårsta-Rickeby 1 
 
 

Förslag till beslut  
Vallentunavattens styrelse föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvattenfastighet och 

dagvattengata för fastigheterna inom Kårsta-Rickeby 1 enligt bilaga.  
 

Bakgrund 
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en 
viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där 
kommunen har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. 
Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och Vallentunavatten sköter 
vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för 
respektive vattentjänst; dricksvatten, spillvatten, dagvattenfastighet och dagvattengata.  
 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. VA-huvudmannens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  
 
För att fastställa fastigheternas rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning och 
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Vallentuna 
kommun utöka sitt verksamhetsområde.  

Ärendet 
Detaljplanen för Kårsta-Rickeby 1 vann laga kraft år 2016 och ett av syftena med planen är att förse 
befintliga och tillkommande fastigheter i området med kommunal vatten- och avloppsförsörjning. I 
planarbetet gjordes bedömningen att dagvatten inte fullt ut kan tas om hand lokalt utan att en 
allmän dagvattenhantering krävs. Dagvatten från merparten av fastigheterna och från gatorna leds 
till den allmänna dagvattenanläggningen. Ett antal fastigheter avrinner inte naturligt mot den 
allmänna dagvattenanläggningen och föreslås därför undantas från verksamhetsområdet för 
dagvattenfastighet. 
 
Vallentunavattens styrelse föreslår att verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata utökas enligt bilaga. 
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Bilagor 
Karta över föreslaget verksamhetsområde 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Christian Wiklund   Vendy Lymeus  
VD Vallentunavatten AB   Kommunansvarig Vallentuna 
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