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§ 32
Utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Kårevägen (KS 2020.308)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde 
för dricksvatten och spillvatten för fastigheter på Kårevägen enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Enligt dom i Mark- och miljödomstolen (2018-10-08, mål nr M 650-18) ska 
verksamhetsområde för spillvatten bildas på Kårevägen, omfattande åtminstone idag 
bebyggda fastigheter senast 2021-10-08. Verksamhetsområdet föreslås omfatta samtliga 
fastigheter på Kårevägen som under planarbetet för Kårsta-Rickeby 2 bedömts som lämpliga 
för bostadsbebyggelse.

Verksamhetsområdet föreslås omfatta även dricksvatten. Dels ger det en bättre ekonomi i 
projektet och dels riskerar man annars ett nytt föreläggande om verksamhetsområde för 
dricksvatten vilket skulle få stora ekonomiska och praktiska konsekvenser för både 
Vallentunavatten och fastighetsägarna på Kårevägen.

Utbyggnad av ledningsnät för dricksvatten och spillvatten byggs ut på Kårevägen under 
hösten år 2020. Dagvatten omhändertas lokalt inom respektive fastighet.

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.

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, 2021-02-10, utökat verksamhetsområde för vattentjänster, 

Kårevägen
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Tjänsteskrivelse

Utökat verksamhetsområde för 
vattentjänster, Kårevägen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för fastigheter på Kårevägen 
enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Enligt dom i Mark- och miljödomstolen (2018-10-08, mål nr M 650-18) ska 
verksamhetsområde för spillvatten bildas på Kårevägen, omfattande åtminstone idag 
bebyggda fastigheter senast 2021-10-08. Verksamhetsområdet föreslås omfatta 
samtliga fastigheter på Kårevägen som under planarbetet för Kårsta-Rickeby 2 
bedömts som lämpliga för bostadsbebyggelse.

Verksamhetsområdet föreslås omfatta även dricksvatten. Dels ger det en bättre 
ekonomi i projektet och dels riskerar man annars ett nytt föreläggande om 
verksamhetsområde för dricksvatten vilket skulle få stora ekonomiska och praktiska 
konsekvenser för både Vallentunavatten och fastighetsägarna på Kårevägen.

Utbyggnad av ledningsnät för dricksvatten och spillvatten byggs ut på Kårevägen 
under hösten år 2020. Dagvatten omhändertas lokalt inom respektive fastighet.

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.

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.
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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).
Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Björn Stafbom Johanna Attlerud
Samhällsbyggnadschef Stabschef

Expedieras till:
Akten, Roslagsvatten
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Tjänsteutlåtande till KF om utökat 
verksamhetsområde på Kårevägen 
 

 

Förslag till beslut  

Vallentunavattens styrelse föreslår kommunfullmäktige att besluta 

 

att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för fastigheter på 
Kårevägen 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 

Enligt dom i Mark- och miljödomstolen (2018-10-08, mål nr M 650-18) ska verksamhetsområde för 
spillvatten bildas på Kårevägen, omfattande åtminstone idag bebyggda fastigheter senast 2021-10-
08. Verksamhetsområdet föreslås omfatta samtliga fastigheter på Kårevägen som under planarbetet 
för Kårsta-Rickeby 2 bedömts som lämpliga för bostadsbebyggelse. 

Verksamhetsområdet föreslås omfatta även dricksvatten. Dels ger det en bättre ekonomi i projektet 
och dels riskerar man annars ett nytt föreläggande om verksamhetsområde för dricksvatten vilket 
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skulle få stora ekonomiska och praktiska konsekvenser för både Vallentunavatten och 
fastighetsägarna på Kårevägen. 

Utbyggnad av ledningsnät för dricksvatten och spillvatten byggs ut på Kårevägen under hösten år 
2020. Dagvatten omhändertas lokalt inom respektive fastighet. 

 

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

 

Bilagor 

Karta över föreslaget verksamhetsområde 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Christian Wiklund   Vendy Lymeus  

VD Vallentunavatten AB   Kommunansvarig Vallentuna 
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