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VA situationen i Spannarboda Lindesbergs
kommun
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att upphäva beslut 2016-10-21 §124 ärendet om VAsituationen i Spannarboda i Lindesbergs kommun.
Förbundet har sedan det tidigare beslutet togs, erhållit ytterligare kunskaper
om VA juridiska frågor. Utifrån detta föreslås att tidigare beslut upphävs.
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att inte inrätta
verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i Lindesbergs kommun, på grund
av att Spannarboda inte faller under kriterierna för anordnande av kommunal
avloppsförsörjning i ett större sammanhang.

Beskrivning av ärendet
Den 4/10-16 skickar Länsstyrelsen i Örebro län ett meddelande angående
klagomål på VA-situationen i Spannarboda i Lindesbergs kommun till
Bergslagens kommunalteknik. Länsstyrelsen ber Bergslagens kommunalteknik
att ge sin syn på VA-situationen i Spannarboda och meddela om de anser sig ha
ansvar att tillhandahålla avloppstjänster i området, samt redogöra för
eventuella vidtagna eller planerade åtgärder i området.
Den 14/10-16 besvaras förfrågan med en tjänsteskrivelse från process VA till
direktionen, där direktionen föreslås besluta om att Bergslagens
kommunalteknik anser sig ha ansvaret för att tillhandahålla avloppstjänster i
Spannarboda. Att skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster är kommunens
ansvar, men att de har givit Bergslagens kommunalteknik fullmakt att föra
kommunens talan. Samt att Bergslagens kommunalteknik hade planer på att
bygga ut kommunalt VA till Spannarboda genom att pumpa vatten och avlopp
till och från Frövi. De planerna ansågs då kunna förverkligas inom fem år.
Frågan angående utbyggnad av avloppstjänster aktualiserades den 8/11-19 då
det inkom en förfrågan från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen hur
utbyggnad av avloppstjänster i Spannarboda är planerat, då det finns ett flertal
enskilda avlopp med förelägganden i området.
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ett beslut om inrättande
av ett verksamhetsområde tas av kommunfullmäktige för anordnandet av VAtjänster. Enligt praxis är en samlad bebyggelse i ett större sammanhang 20-30
st fastigheter med ett avstånd som inte överskrider 100 m mellan byggnader
för bostadsändamål. Detta är vägledande kriterier för bildandet av ett
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verksamhetsområde för kommunal VA försörjning. Spannarboda i Lindesbergs
kommun faller inte under de kriterierna. Förbundet anser inte att befintligt
skyddsområde för Spannarboda vattentäkt omöjliggör byggnation av enskilda
avlopp.
Det beslut som är taget i ärendet den 21/10-16 togs i fel instans då det fattades
av förbundets direktion på anmodan av process VA och inte av
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.

Bifogat i ärendet aktuella handlingar
Meddelande från Länsstyrelsen Dnr 567-5385-2016.
Sammanträdesprotokoll den 2016-10-21 §124. Dnr BKT2016-534
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Meddelande angående klagomål på VAsituationen i Spannarboda i Lindesbergs
kommun
Länsstyrelsen har den 23 september 2016 mottagit en skrivelse från en
fastighetsägare i Spannarboda som efterfrågar anslutning till kommunalt
vatten och avlopp. Enligt klagande är det 31 fastigheter i området som
omfattas, se kartbilaga. De skäl som framförs är att det finns en skyddad
vattentäkt i byn som omöjliggör en utbyggnad av befintliga privata
anläggningar i form av t ex infiltration och markbädd. De enskilda avloppen
i området uppges också bidra med belastning på de redan övergödda sjöarna
Bodasjön och Lunten.
Länsstyrelsen har enligt lagen om allmänna vattentjänster tillsyn över
kommunen för att tillse att den fullgör skyldigheten att tillgodose behovet av
vattentjänster. Länsstyrelsen ber därför Bergslagens kommunalteknik att
bemöta klagomålet och ge sin syn på VA-situationen i området.
Länsstyrelsen ber också Bergslagens kommunalteknik att meddela ifall man
anser sig ha ansvar för att tillhandahålla avloppstjänster i området samt
redogöra för eventuella vidtagna eller planerade åtgärder i ärendet.
Uppgifterna bör inkomma till Länsstyrelsen senast den 28 oktober 2016.
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Bilaga 1.

Karta med markerade fastigheter.

Dnr 567-5385-2016

