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Förslag och utredning av konsekvenserna vid utvidgning 
av verksamhetsområdet VA, Gamla Pershyttan 3:70, Nora, 
Ks 2020-09-16, § 97 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att föreslå Nora kommun att besluta om att en utredning av 

ekonomiska konsekvenser för föreslagen utvidgning av verksamhetsområde utförs av 

förbundet, till en kostnad av ca 70 000 kr, exkl. moms, kostnaden belastas Nora 

kommun.  

Enligt Lag (2006:412) om allmänna dricksvattentjänster får inte kostnader för beredning 

av nya verksamhetsområden belasta VA-kollektivet eller VA-taxan. 

 

Utredningen ska göras utifrån följande förslag på utvidgning av verksamhetsområde. 

Förslag på fastigheter som ska ingå i ett utvidgande av verksamhetsområdet för VA är 

grundat på §6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, där hänsyn har tagits till 

människors miljö i ett större sammanhang. 

Del av Gamla Pershyttan 3:70 (se karta) 

Del av Gamla Pershyttan 3:76 (se karta) 

Gamla Pershyttan 3:38  

Gamla Pershyttan 3:39 

Gamla Pershyttan 3:67 

Gamla Pershyttan 3:37 

Gamla Pershyttan 3:62 

Gamla Pershyttan 3:60 

Gamla Pershyttan 3:69 

Gamla Pershyttan 3:35 

Gamla Pershyttan 3:36 

Gamla Pershyttan 3:61 

Gamla Pershyttan 3:47 

Gamla Pershyttan 3:52 

Gamla Pershyttan 3:53 

Gamla Pershyttan 3:54 

Gamla Pershyttan 3:42 

Gamla Pershyttan 3:55 

Gamla Pershyttan 3:56 

Gamla Pershyttan 3:57 

Del av Gamla Pershyttan 3:27 (se karta) 

Gamla Pershyttan 3:58 
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Gamla Pershyttan 4:3 

Del av Gamla Pershyttan 4:19 (se karta) 

Gamla Pershyttan 9:1 

Gamla Pershyttan 3:43 

 

Beskrivning av ärendet 
Nora kommun har den 20-09-09 gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen uppdraget 

att föreslå utvidgning av verksamhetsområde för VA i området Gamla Pershyttan i Nora 

kommun där NVJO har erbjudit Nora kommun att förvärva småhustomter. 

Nora kommun har även efterfrågat en utredning som redovisar vad de ekonomiska 

konsekvenserna blir utifrån förslaget om utvidgning av verksamhetsområde. 

 

 

För ärendet aktuella handlingar 
Karta över fastigheter underlag till nytt verksamhetsområde. 

Yttrande Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr M-2020-1046:2. 

 
 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

Christine Andersson                                             Markus Orre 

VA-Ingenjör   VA-chef 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Miljökontoret  
Maria Fredriksson  
Tfn. 0581-81733  
info@sb-bergslagen.se  
  

 
 

Yttrande från Miljökontoret angående utvidgning av 

verksamhetsområde för vatten och avlopp i Nora kommun  
 
Miljökontoret hälsoskyddsgruppen har getts möjlighet att lämna 
yttrande angående förslaget till utvidgning av verksamhetsområde för 
vatten och avlopp i Nora kommun på fastigheten Gamla Pershyttan 
3:70. 
 
Hälsoskyddsgruppen lämnar följande yttrande: 
 
Lagen om allmänna vattentjänster säger att om det med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses 
i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. (6 §) 
 
En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de 
krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och 
miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med 
naturresurser. 
När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den 
ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov 
av anläggningen kan tillgodoses. (2006:412 10§) 

 
Fastigheten ligger inte inom ett område med redogörelse för problem, 
till exempel många enskilda vattentäkter eller extra stor känslighet för 
fosforutsläpp. Anslutning till ett kommunalt avloppsreningsverk är 
dock ändå att föredra framför enskilda avloppslösningar av miljöskäl då 
utsläppskontrollen är mer reglerad.  

 
Enligt de uppgifter som finns i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
(nämndens) register installerades de flesta av de enskilda 
avloppslösningarna i området under början av 1990-talet och är alltså 
knappt 30 år gamla. Därför kan det finns behov av att åtgärda flera av 
de befintliga avloppslösningarna i området.   
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Varken enskilda eller kommunala avloppslösningar är underhållsfria. 
Det är dock kommunens skyldighet att upprätta och underhålla va-
anläggningar inom verksamhetsområde så länge behovet finns. Det är 
då kommunens skyldighet att se till att anläggningen uppfyller de krav 
som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och 
miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med 
naturresurser. 
 
Miljökontoret anser att kommunalt verksamhetsområde för spillvatten 
bör utvidgas och omfatta följande fastigheter: 
Gamla Pershyttan 3:70 
Gamla Pershyttan 3:76 
Gamla Pershyttan 3:38 
Gamla Pershyttan 3:39 
Gamla Pershyttan3:67 
Gamla Pershyttan 3:37 
Gamla Pershyttan 3:62 
Gamla Pershyttan 3:60 
Gamla Pershyttan 3:69 
Gamla Pershyttan 3:35 
Gamla Pershyttan 3:36 
Gamla Pershyttan 3:61 
Gamla Pershyttan 3:47 
Gamla Pershyttan 3:52 
Gamla Pershyttan 3:53 
Gamla Pershyttan 3:54 
Gamla Pershyttan 3:43 
Gamla Pershyttan 3:42 
Gamla Pershyttan 3:55 
Gamla Pershyttan 3:56 
Gamla Pershyttan 3:57 
Gamla Pershyttan 3:27 
Gamla Pershyttan 3:58 
Gamla Pershyttan 4:3 
Gamla Pershyttan 4:19 
 
Ovanstående fastigheter ligger nära kommunalt verksamhetsområde 
och bör omfattas av en eventuell utvidgning av skälen som motiveras 
ovan.  
 
Miljökontoret 
 
Maria Fredriksson 
Miljöinspektör 
 
Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift 
därför namnunderskrift 

 


