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Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

 

Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 78 Ärendenummer KS2021/212 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Sneden 
1:6 - beslut om godkännande  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Sneden 1:6 har en beslutad detaljplan som vann laga kraft 2015-11-19 
och det finns nu ett intresse att exploatera fastigheten. Vatten och spillvatten är 
framdraget till fastighetsgräns och verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare 
och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).   

Fastighetsägaren kommer att ansvara för hantering av dagvatten inom området 
eftersom hela detaljplaneområdet är utpekat som kvartersmark.  

Vad är ett VA-verksamhetsområde? 
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den planerade exploateringen av Sneden 1:6 gör att vatten- och avloppsfrågan 
behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten ska därför inrättas enligt bifogad karta. 

Bilaga 1: Karta Sneden 1:6. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 
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Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens PLEX-utskott 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 28 Ärendenummer KS2021/212 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Sneden 
1:6  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att fastigheten Sneden 1:6 har en 
beslutad detaljplan som vann laga kraft 19 november 2015 och det finns nu ett 
intresse att exploatera fastigheten. Vatten och spillvatten är framdraget till 
fastighetsgräns och verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska därför bildas 
för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare och VA-
huvudmannen (Enköpings kommun).  

Fastighetsägaren kommer att ansvara för hantering av dagvatten inom området 
eftersom hela detaljplaneområdet är utpekat som kvartersmark. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den planerade exploateringen av Sneden 1:6 gör att vatten- och avloppsfrågan 
behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten ska därför inrättas enligt bifogad karta. 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i beslut från den 17 mars 2021 
paragraf 32 att VA-verksamhetsområdet fastställs. 
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VA-strateg Louise Boiesen redogör för ärendet. 

Bilaga 1: Karta Sneden 1:6. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet hört debatten och är redo att gå till beslut. 
Utskottet bekräftar detta. 

Ordföranden låter utskottet ta ställning och finner att man beslutat i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

__________ 
Kopia:Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsens PLEX-utskott 
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2021/212 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Sneden 
1:6  

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 april 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att fastigheten Sneden 1:6 har en 
beslutad detaljplan som vann laga kraft 19 november 2015 och det finns nu ett 
intresse att exploatera fastigheten. Vatten och spillvatten är framdraget till 
fastighetsgräns och verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska därför bildas 
för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare och VA-
huvudmannen (Enköpings kommun).  

Fastighetsägaren kommer att ansvara för hantering av dagvatten inom området 
eftersom hela detaljplaneområdet är utpekat som kvartersmark. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den planerade exploateringen av Sneden 1:6 gör att vatten- och avloppsfrågan 
behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten ska därför inrättas enligt bifogad karta. 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i beslut från den 17 mars 2021 
paragraf 32 att VA-verksamhetsområdet fastställs. 
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VA-strateg Louise Boiesen redogör för ärendet. 

Bilaga 1: Karta Sneden 1:6. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om utskottet hört debatten och är redo att gå till beslut. 
Utskottet bekräftar detta. 

Ordföranden låter utskottet ta ställning och finner att man beslutat i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

__________ 
Kopia:Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Paragraf 32 Ärendenummer TF2021/145 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Sneden 
1:6 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Sneden 1:6 har en beslutad detaljplan som vann laga kraft 2015-11-19 
och det finns nu ett intresse att exploatera fastigheten. Vatten och spillvatten är 
framdraget till fastighetsgräns och verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare 
och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).   

Fastighetsägaren kommer att ansvara för hantering av dagvatten inom området 
eftersom hela detaljplaneområdet är utpekat som kvartersmark.  

Vad är ett VA-verksamhetsområde? 
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den planerade exploateringen av Sneden 1:6 gör att vatten- och avloppsfrågan 
behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten ska därför inrättas enligt bifogad karta. 

Bilaga 1: Karta Sneden 1:6. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 
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Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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2021-02-05 TF2021/145 

 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Louise Boiesen 
0171-62 54 33 
louise.boiesen@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för Sneden 
1:6 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sneden 1:6 fastställs enligt 
bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Sneden 1:6 har en beslutad detaljplan som vann laga kraft 2015-11-19 
och det finns nu ett intresse att exploatera fastigheten. Vatten och spillvatten är 
framdraget till fastighetsgräns och verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
ska därför bildas för att reglera rättigheter och skyldigheter mellan fastighetsägare 
och VA-huvudmannen (Enköpings kommun).   

Fastighetsägaren kommer att ansvara för hantering av dagvatten inom området 
eftersom hela detaljplaneområdet är utpekat som kvartersmark.  

Vad är ett VA-verksamhetsområde? 
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Det utgår från de behov området har enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Om vattenförsörjning eller avlopp behöver 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö ska ett verksamhetsområde bildas. De vattentjänster som kan vara aktuella är 
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Med vatten menas 
dricksvatten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Den planerade exploateringen av Sneden 1:6 gör att vatten- och avloppsfrågan 
behöver lösas i ett större sammanhang. Verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten ska därför inrättas enligt bifogad karta. 

Bilaga 1: Karta Sneden 1:6. 
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Karin Ols 
VA-chef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Louise Boiesen 
VA-strateg 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige
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