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Begäran om ekonomiska medel för att utreda befintliga VA-
verksamhetsområden i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 
och Nora kommun 
 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommun att besluta att ge VA-avdelningen 
skattefinansierade ekonomiska medel för att uppdraga åt konsult att ta fram GIS-
underlag och fastighetslistor, vilka ska användas som underlag till 
beslutsunderlag för fastställande av verksamhetsområdesbeslut i enlighet med 
lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för alla områden där allmänna VA-
anläggningar i dagsläget finns utbyggda. 

 
Beskrivning av ärende 
Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområden utgör grunden för hela 
den kommunala VA-verksamheten. 
 
Det är endast inom verksamhetsområdena som lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster gäller. Den lag som reglerar skyldigheter och rättigheter för såväl 
kommun, huvudman och fastighetsägare. Av vattentjänstlagen följer även att 
kommunernas beslutade ABVA och VA-taxor endast gäller inom 
verksamhetsområdena.  
 
Enligt vattentjänstlagen 7 § ska det framgå vilka fastigheter som ett 
verksamhetsområdesbeslut omfattar. Detta görs tydligast med en fastighetslista 
och tillhörande kartunderlag. 
 
I dagsläget har förbundet endast tillgång till verksamhetsområdesbeslut som 
tagits efter förbundets bildande år 2003. De kartunderlag från före år 2003 som 
förbundet fått från kommunerna kan inte verifieras med 
verksamhetsområdesbeslut tagna i kommunfullmäktige.  
 
Det är kommunerna (kommunfullmäktige), inte VA-huvudmannen, som bär 
ansvaret för att beslut om verksamhetsområden finns antagna, och vilka 
uppfyller vattentjänstlagens krav på tydlighet och tillgänglighet. VA-kollektivens 
medel får endast användas inom av kommun beslutade verksamhetsområden. 
 
På grund av verksamhetsområdesbeslutens juridiska tyngd enligt 
vattentjänstlagen 6 §, i kombination med dagens situation där tillgång till många 
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beslut saknas, vill VA-avdelningen uppmärksamma kommunerna kring 
problematiken och ge förslag till lösning. 
 
Den lösning VA-avdelningen har funnit mest lämplig för detta, är att lägga ut 
uppdraget till en konsult, genom att presentera en offertförfrågan till de 
konsulter som VA-avdelningen har ramavtal med inom för uppdraget lämplig 
avtalsgrupp. 
 
Kostnaden för uppdraget uppskattas uppgå till 1 150 000 kr exkl. moms 
inklusive konsultkostnad, kostnad för VA-avdelningens merarbete och andra 
oförutsedda kostnader. Kostnaden fördelas procentuellt mellan de fyra 
kommunerna enligt kommunnyckelns värden. 
 
För Hällefors kommun innebär det en total uppskattad kostnad om 175 000 kr. 
 
För Lindesbergs kommun innebär det en total uppskattad kostnad om 589 000 
kr. 
 
För Ljusnarsbergs kommun innebär det en total uppskattad kostnad om 118 000 
kr. 
 
För Nora kommun innebär det en total uppskattad kostnad om 268 000 kr. 
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