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Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster

Förslag till beslut
Kretslopp och vattennämnden beslutar:
att godkänna verksamhetsområde 2016 för Göteborgs Stad allmänna
vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten, enligt förvaltningens
tjänsteutlåtande.
att översända nämndens beslut till kommunstyrelsen och för fastställande hos
kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Verksamhetsområde som ska gälla för allmänna vattentjänster föreslås årligen av
kretslopp och vattennämnden och fastställs av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket en
eller flera vattentjänster har ordnats. Verksamhetsområden upprättas för tjänsterna
vatten, spillvatten, dagvatten och trafikdagvatten.
Under 2015 har VA-huvudmannen ordnat allmänna VA-tjänster för ytterligare 124
fastigheter samt för exploateringsområdet Uggledal, där fastighetsregleringen ännu inte
är klar. Det är dessa som nu tas in i verksamhetsområde för respektive tjänst som
erhålls.

Kretslopp och vatten

Henrik Kant
Förvaltningschef

Bilaga 1 Översiktskarta: Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 2016
i Göteborgs stad
Bilaga 2 Nya fastigheter i verksamhetsområde 2016
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Ärendet
Kretslopp och vattennämnden har att föreslå verksamhetsområdet 2016 för Göteborgs
Stads allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdet ska fastställas av
kommunfullmäktige.
Bakgrund
Det är genom fastställande av verksamhetsområdet som det offentligrättsliga
regelsystemet enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) blir gällande för VAhuvudmannen och fastighetsägarna. Inom verksamhetsområdet har både VAhuvudmannen och fastighetsägare rättigheter och skyldigheter.
För VA-huvudmannen gäller bland annat skyldigheten att tillhandahålla tjänster för
vatten, spillvatten och dagvatten, samt rättigheten att ta ut avgifter (VA-taxa) för
tjänsterna. Fastighetsägarna har inom verksamhetsområdet bland annat rättighet att
använda sig av tjänsterna inom området och är därmed också skyldig att betala VA-taxa
och följa allmänna bestämmelser som beslutas av kommunen.
Förslaget redovisas geografiskt i bilaga 1. Kartan visar de befintliga
verksamhetsområdena samt utökning av verksamhetsområdena under 2015 för
vattentjänsterna och som gäller från och med 2016. I bilaga 2 redovisas förändringar av
verksamhetsområdet och vilka fastigheter som tagits in i verksamhetsområde under
2015.
Från och med 2009 finns egen taxa för tjänsten dagvatten från vägar. Den här
uppdelningen innebar en omfördelning av kostnaderna, där väghållare av större vägar
från och med det beslutet får stå för sina egna kostnader för att VA-huvudmannen tar
emot och hanterar deras trafikdagvatten. Därmed belastas inte det övriga VA-kollektivet
med dessa kostnader. De väghållare som berörs av detta beslut är trafikverket och
trafiknämnden i Göteborgs Stad.
Förvaltningens överväganden
Verksamhetsområde 2016 ska fastställas av kommunfullmäktige för att regelsystemet i
Lagen om Allmänna Vattentjänster blir gällande för tillkommande fastighetsägare.
Ekonomiska konsekvenser
De fastigheter som tas in i verksamhetsområde i och med beslut blir därmed
medlemmar av VA-kollektivet och står därmed för sina kostnader enligt gällande VAtaxa.
Genom att utöka verksamhetsområde för dagvatten med de vägområden som avvattnas
till det allmänna avloppsledningsnätet kan VA-taxa erläggas väghållaren som därmed
får stå för sin del av kostnaderna för VA-verksamheten. Därmed belastas inte längre det
övriga VA-kollektivet med dessa kostnader.
Brukarperspektiv
Nu har ytterligare 97 fastigheter samt exploateringsområdet Uggledal, där
fastighetsregleringen ännu inte är klar, tillgång till alla tre tjänsterna vatten, spillvatten
och dagvatten. Ytterligare 26 fastigheter har tillgång till tjänsterna vatten och spillvatten
och en fastighet har fått tillgång till tjänsten för dagvatten. Se även bilaga 2.
Den väghållare som berörs i detta beslut är trafikverket.
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Barnperspektivet (FN:s barnkonvention)
Tillgång på rent dricksvatten och godtagbar sanitet är mänskliga rättigheter. Genom
utbyggnad av verksamhetsområdet får de barn som bor inom verksamhetsområdet för
Göteborgs Stads allmänna vattentjänster dygnet runt tillgång till vårt mest kontrollerade
livsmedel, dricksvattnet som är en viktig grund för deras uppväxt och existens.
Jämställdhetsperspektivet
Inga särskilda aspekter på frågan funnits utifrån detta perspektiv.
Mångfaldsperspektivet
Inga särskilda aspekter på frågan funnits utifrån detta perspektiv.
Miljöperspektivet
Fastigheter som tas in i verksamhetsområdet får en bättre avloppshantering, vilket
medför mindre miljöbelastning på recipienten
Omvärldsperspektivet
Inga särskilda aspekter på frågan funnits utifrån detta perspektiv.
Expedieringskrets
Ärendet ska skickas till stadsledningskontoret som bereder ärendet för fastställande av
verksamhetsområdet 2016 i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
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