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NÄMNDEN FÖR VA OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Dnr VR 2020/361

§ 99 Mittskåne Vatten - Utvidgning av
verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster Hörby kommun
Beslut
Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunfullmäktige i Hörby kommun
besluta:
Godkänna förslaget om utökningen av verksamhetsområde för vatten, spillvatten,
dagvatten gata och dagvatten fastighet för fastigheter enligt bilagd fastighetsförteckning
och bilagda kartor.

Ärendebeskrivning
Förslag till nytt verksamhetsområde för samtliga vattentjänster 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.
Förslag till utökning av verksamhetsområdet för vatten, spillvatten, dagvatten gata och
dagvatten fastighet för fastigheterna Häggenäs 21:55, Häggenäs 21:56, Häggenäs 21:57
Häggenäs 21:58, Häggenäs 21:59, Häggenäs 21:60, Häggenäs 21:61, Häggenäs 21:62,
Häggenäs 21:63 och Häggenäs 21:64 samt dagvatten gata för del av fastighet Häggenäs
21:7
Beslutsunderlag ses i bilagor 1–3
De aktuella fastigheterna ligger i södra Ludvigsborg är enligt detaljplan avsedda för
bostadsbebyggelse. Då fastigheterna är avsedda för bebyggelse bör de omfattas av
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Då en relativt stor andel av
fastigheten tillåts för bebyggelse - vilket gör att det relativa dagvattenflödet ökar och att
infiltrationsmöjligheterna är begränsade - bör fastigheterna ingå i verksamhetsområdet för
dagvatten fastighet. Gatumarken som utgör tillfart till fastigheterna kommer avvattnas till
det allmänna VA-nätet och fastigheterna, samt del av fastighet Häggenäs 21:7 som utgör
vägområdet, bör således ingå i verksamhetsområdet för dagvatten gata.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Utökning av Verksamhetsområde.docx
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2. Fastighetsförteckning utökning av verksamhetsområde.docx
3. <!-- 8. Workdocument -->Nytt VO Häggenäs 21_55 mfl_översikt.pdf
4. Nytt VO Häggenäs 21_55 mfl.pdf
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