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

Tekniska nämnden 

Fastställande av VA-verksamhetsområde för 
Åkersberg 2:6, Åkersberg 2:21, Åkersberg 2:10 samt 
Åkersberg 2:44 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg 
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Vatten- och avloppsavdelningen planerar en ledningsomdragning som möjliggör 
anslutning av ett antal hus nära golfklubben i Åkersberg. Några av fastigheterna 
har dåligt dricksvatten och bristfälliga enskilda avloppsanläggningar. Eftersom de 
dessutom ligger nära det befintliga verksamhetsområdet bör fastigheterna omfattas 
av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Området är inte 
utpekat i kommunens VA-plan och därför har vatten-och avloppsavdelningen valt 
att endast inkludera de fastigheter som önskar anslutning i detta skede.  

Fastigheten där golfklubben ligger (Åkersberg 2:44) är redan ansluten till 
kommunalt vatten och spillvatten men behöver få en ny anslutning samt inkluderas 
i verksamhetsområdet. 

Verksamhetsområdet omfattar följande vattentjänster: vatten och spillvatten i 
enlighet med bifogad karta. 

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. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
De berörda fastigheterna har dåligt dricksvatten och bristfälliga enskilda 
avloppsanläggningar och bedöms därför vara i behov av att vatten och avlopp 
ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska därför inrättas enligt 
bifogad karta. 

Bilaga 1: Karta Åkersberg 2:6 med flera. 
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Fastställande av VA-verksamhetsområde för 
Åkersberg 2:6, Åkersberg 2:21, Åkersberg 2:10 samt 
Åkersberg 2:44 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg 
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 
Vatten- och avloppsavdelningen planerar en ledningsomdragning som möjliggör 
anslutning av ett antal hus nära golfklubben i Åkersberg. Några av fastigheterna 
har dåligt dricksvatten och bristfälliga enskilda avloppsanläggningar. Eftersom de 
dessutom ligger nära det befintliga verksamhetsområdet bör fastigheterna omfattas 
av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Området är inte 
utpekat i kommunens VA-plan och därför har vatten-och avloppsavdelningen valt 
att endast inkludera de fastigheter som önskar anslutning i detta skede.  

Fastigheten där golfklubben ligger (Åkersberg 2:44) är redan ansluten till 
kommunalt vatten och spillvatten men behöver få en ny anslutning samt inkluderas 
i verksamhetsområdet. 

Verksamhetsområdet omfattar följande vattentjänster: vatten och spillvatten i 
enlighet med bifogad karta. 

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 
De berörda fastigheterna har dåligt dricksvatten och bristfälliga enskilda 
avloppsanläggningar och bedöms därför vara i behov av att vatten och avlopp 
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ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljö. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska därför inrättas enligt 
bifogad karta. 

Bilaga 1: Karta Åkersberg 2:6 med flera. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg 
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp för Åkersberg 2:6, Åkersberg 
2:21, Åkersberg 2:10 samt Åkersberg 2:44 fastställs enligt bifogad karta (bilaga 1). 
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