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Verksamhetsområde 2023 Göteborgs Stads 
allmänna vattentjänster   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster 2023: vatten, spillvatten 
och dagvatten, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
fastställs.  

Sammanfattning 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen fastställa verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdet upprättas för tjänsterna vatten, spillvatten 
och dagvatten. Kretslopp och vattennämnden som är VA-huvudman lämnar årligen 
förslag till verksamhetsområde som ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Inför 2023 har VA-huvudmannen ordnat allmänna VA-tjänster för ytterligare fastigheter 
enligt bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Dessa tas nu in i 
verksamhetsområde för respektive tjänst som erhålls.  

Stadsledningskontoret tillstyrker att kretslopp och vattennämndens förslag till 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 2023 fastställs av kommunfullmäktige. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fastigheter som tas in i verksamhetsområdet enligt kommunfullmäktiges beslut omfattas 
av lagen om allmänna vattentjänster och står för sina kostnader enligt gällande VA-taxa.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Fastigheter som tas in i verksamhetsområdet får en bättre avloppshantering, vilket medför 
mindre miljöbelastning på recipienten.  

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bilaga 
Kretslopp och vattennämndens handlingar 2023-01-18 § 10. 

 

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2023-02-22 
Diarienummer 0225/23 
 

Handläggare  
Anna Säveskog 
Telefon: 031-368 03 90 
E-post: anna.saveskog@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden godkände den 18 januari 2023 § 10 för egen del 
verksamhetsområde för 2023 avseende Göteborgs Stads allmänna vattentjänster. 
Verksamhetsområdet ska fastställas av kommunfullmäktige enligt lagen om allmänna 
vattentjänster. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen fastställa verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdet upprättas för tjänsterna vatten, spillvatten 
och dagvatten. Av beslutet ska framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet 
omfattar.  

Kretslopp och vattennämnden som är VA-huvudman lämnar årligen förslag till 
verksamhetsområde som ska fastställas av kommunfullmäktige. Genom fastställande av 
verksamhetsområdet blir det offentligrättsliga regelsystemet enligt lagen om allmänna 
vattentjänster gällande för både VA-huvudmannen och fastighetsägarna. Inom 
verksamhetsområdet har VA-huvudmannen och fastighetsägarna både rättigheter och 
skyldigheter. För VA-huvudmannen gäller bland annat skyldigheten att tillhandahålla 
tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten samt rättighet att ta ut avgift för VA-taxa för 
tjänsterna. Fastighetsägarna har inom verksamhetsområdet bland annat rättighet att 
använda sig av tjänsterna inom området och därmed också skyldighet att betala VA-taxa 
och följa allmänna bestämmelser som beslutas av kommunen. 

Inför 2023 har VA-huvudmannen ordnat allmänna VA-tjänster för ytterligare fastigheter 
enligt bilagan. Dessa tas nu in i verksamhetsområdet för respektive tjänst som erhålls.  

Förslaget redovisas geografiskt på bilagd översiktskarta. Kartan visar befintligt 
verksamhetsområde samt den tillkommande utökning som skett under 2022 och som nu 
införlivas och sammantaget gäller som verksamhetsområde 2023. I bilagan redovisas 
också förändringar samt vilka fastigheter som tagits in i verksamhetsområdet under 2022. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret gör samma bedömning som kretslopp och vattennämnden och 
anser att nämndens förslag till verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 2023 bör 
fastställas av kommunfullmäktige.  

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

                     Eva Hessman 

                     Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2023-01-18 

§ 10 0927/22 

Verksamhetsområde 2023 Göteborgs Stads allmänna 
vattentjänster 
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

1. Kretslopp och vattennämnden godkänner verksamhetsområde 2023 för 

Göteborgs Stad allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten, 

enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Kretslopp och vattennämnden översänder beslutet till kommunstyrelsen 

och för fastställande hos kommunfullmäktige. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-12-29 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

 

 

 

Dag för justering 

2023-01-18 

 

Vid protokollet 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Sekreterare 

 

________________________ 

Emilia Dahlstedt 

 

 

Ordförande 

 

________________________ 

Jöran Fagerlund 

Justerande 

 

________________________ 

Claes Johansson 



 

 

Kretslopp och vattennämnden 
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Verksamhetsområde för Göteborgs Stads 
allmänna vattentjänster 2023  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden godkänner verksamhetsområde 2023 för 

Göteborgs Stad allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten, 

enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Kretslopp och vattennämnden översänder beslutet till kommunstyrelsen 

och för fastställande hos kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Verksamhetsområdet 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, spill och dagvatten  

 

Inför 2023 har VA- huvudmannen ordnat allmänna VA-tjänster för de fastigheter 

som är belägna inom de markerade områdena i översiktskartan, se bilaga 1. De 

berörda fastigheterna är uppräknade i bilaga 2 och det är dessa som nu tas in i 

verksamhetsområdet för respektive tjänst som erhålls. 

 

Kretslopp och vatten 

 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

 

Bilagor 

1. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i Göteborgs 

Stad år 2023  

2. Fastigheter intagna i verksamhetsområde under 2022  

3. Översiktskarta: Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten 2023 i Göteborgs stad  

 

Kretslopp och vatten 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-12-29 

Diarienummer 0927/22 

 

Kundnära tjänster 

Mats Göransson 

Telefon: 031-368 55 56 

E-post: 

mats.goransson@kretsloppochvatten.goteborg.se 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att föreslå verksamhetsområdet 2023 för 

Göteborgs Stads allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdet ska fastställas av 

kommunfullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 

Det är genom fastställande av verksamhetsområdet som det offentligrättsliga 

regelsystemet enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) blir gällande 

för VA-huvudmannen och fastighetsägarna. Inom verksamhetsområdet har både 

VA-huvudmannen 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 2022 för 

vattentjänsterna och som gäller från och med 2023. I bilaga 2 redovisas 

förändringar av verksamhetsområdet och vilka fastigheter som tagits in i 

verksamhetsområde under 2022.  

Förvaltningens bedömning 

Verksamhetsområde 2023 ska fastställas av kommunfullmäktige för att 

regelsystemet i Lagen om Allmänna Vattentjänster ska bli gällande för 

tillkommande fastighetsägare.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

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 

VA-taxa.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Fastigheter som tas in i verksamhetsområdet får en bättre avloppshantering, vilket 

medför mindre miljöbelastning på recipienten.  

 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen 

 





Dnr: 0927/22 2021-12-20

1(1)

Bilaga 2

Göteborgs Stads allmänna vattentjänster
Utökat verksamhetsområde under 2022

Underlaget är upprättat av förvaltningen Kretslopp och vatten

Utökningen består av ett upprustningsområde som ingår i VA-utbyggnadsplanen samt 
enstaka fastigheter i redan utbyggt område. Utökningen gäller fastigheternas delområde 1. 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten

Fastighet Projekt ID Upprustningsområde
Angered 63:1 2378 Gunnilse Ljungbacke
Angered 63:2 2378 Gunnilse Ljungbacke
Angered 63:3 2378 Gunnilse Ljungbacke
Angered 63:4 2378 Gunnilse Ljungbacke
Angered 63:5 2378 Gunnilse Ljungbacke
Angered 63:6 2378 Gunnilse Ljungbacke
Angered 7:155
Hjällbo 105:2
Hjällbo 105:3
Hjällbo 105:4
Nolvik 2:150

Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Backa 61:14
Brottkärr 2:298
Brottkärr 2:299
Gårdsten 49:3 del av område 1
Helgered 32:1
Hovås 1:329
Olofstorp 1:61
Olofstorp 1:62
Olofstorp 1:63
Sävenäs 184:1

Marianne Erlandson
Förvaltningschef
Kretslopp och vatten



Verksamhetsområde år 2023
Göteborgs Stads allmänna vattentjänster
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