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§ 38 Verksamhetsområde för Häggenäs 21:7 m
fl, Hörby kommun
Beslut
Kommunfullmäktige i Hörby kommun föreslås godkänna förslaget
om utökningen av verksamhetsområde i Hörby kommun för
utbyggnadsområdet Häggenäs enligt bilagd fastighetsförteckning och
kartor.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten
gata och dagvatten fastighet i Hörby kommun innebär en utökning av
verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i
tillhandahållande av vattentjänster.
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall
kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket
vattentjänster behöver ordnas. De aktuella vattentjänsterna är
tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata,
dagvatten fastighet, vatten och spillvatten. Det kan finnas behov av
olika vattentjänster inom olika geografiska områden vilket gör att
verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se olika ut.
Området är detaljplanelagt genom lagakraftvunnet beslut 1996-1122. Utbyggnad av etapp 1 av området har skett i privat regi med
övertagande av ledningsnät av Mittskåne Vatten. I området har
vattentjänsterna spillvatten, vatten, dagvatten fastighet och
dagvatten gata byggts ut för att trygga den långsiktiga VAförsörjningen av området. Ett avsteg från exploateringsavtalet från
1996 där det har angetts att dagvatten ska lösas genom en
gemensamhetsanläggning har gjort i och med förslaget att
verksamhetsområdet ska omfatta även dagvatten fastighet och gata.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Bakgrunden till detta är att vattentjänstlagen föreskriver att VAhuvudmannen ska ha rådighet över anläggningen och att ledningarna
ligger samlat i gatan tillsammans med vatten och spillvattenledning. I
samband med godkännandet av projekteringshandlingar 2015 har
det påtalats från VA-huvudmannens sida.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till VA- och Räddningsnämndens förslag
att Kommunfullmäktige i Hörby kommun föreslås godkänna förslaget
om utökningen av verksamhetsområde i Hörby kommun för
utbyggnadsområdet Häggenäs enligt bilagd fastighetsförteckning och
kartor.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att det
bifalles.

§ 38, forts
Beslutsunderlag
Nytt Verksamhetsområde Häggenäs 21_7 mfl_inkl D.pdf
Nytt Verksamhetsområde översikt Häggenäs 21_7 mfl_inkl D.pdf
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsområde Häggenäs 21_7 mfl - Hörby
kommun.docx
Fastighetförteckning - förslag verksamhetsområde Häggenäs 217 mfl
etapp 1 - Hörby kommun.docx
Beslutet skickas till
Kopia av fullmäktiges beslut skickas till:
Höörs och Hörbys gemensamma VA- och räddningsnämnd
Kommunledningsförvaltningen
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