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MINNESANTECKNINGAR
Datum

Beteckning

2018-07-09

Fåfängsviken

Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen
VA-chef, Ulf Zackrisson
0589-870 89
ulf.zackrisson@arboga.se

Informationsmöte angående möjligheter för VA-anslutning
Plats:

Tekniska förvaltningen

Närvarande:

Ulf Zackrisson VA chef
Philip Karlsson Rämö VA- ingenjör
Fastighetsägare och arrendatorer från
Fåfängsviken.

Mötet inleds med att VA-chef Ulf Zackrisson presenterar sig och sin
kollega VA-ingenjör Philip Karlsson Rämö.
Information
VA-chef informerar att VA-huvudmannen (kommunen) är ansvarig för
vatten och avlopp innanför VA-verksamhetsområdet och att det är
kommunfullmäktige som fattar beslut om att bilda verksamhetsområde.
Utanför VA-verksamhetsområdet är det Västra Mälardalens
Myndighetsförbund (VMMF) som har tillsyn av de enskilda
anläggningarna.
Lagstiftning som VA- huvudmannen har att förhålla sig till är ’Lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412) LAV’
§ 6 i LAV talar om vilka skyldigheter kommunen har att ordna
vattentjänster;
”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för
en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar,
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VAanläggning.”
ARB2000, v2.1, 2014-01-30

Det svåraste att avgöra i § 6 är om det är ett större sammanhang.
Länsstyrelsen har sagt att en samlad bebyggelse med 20-30 fastigheter kan
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anses utgöra ett större sammanhang. Det är dock oklart vilka avstånd det
får vara mellan dessa fastigheter.
Utifrån LAV har Arboga kommun tagit fram en VA-plan tillsammans med
VMMF. I arbetet med VA-planen har kommunen tittat på alla områden i
kommunen där § 6 kan vara aktuell. Innan VA-planen blev antagen av
kommunfullmäktige har kommunen haft avstämning med Länsstyrelsen.
VA-planen är ett dokument som visar hur kommunen kommer att hantera
dessa områden.
I VA-planen kan man läsa att Fåfängsviken består av ett fåtal fastigheter
med ett flertal fritidshus. Enskilda lösningar ska prövas med hänsyn till
områdets känslighet. Eventuella gemensamma lösningar kan även
medges. Området är utpekat som LIS-område i Arboga kommuns
översiktsplan med utblick mot 2030. LIS-område betyder
landsbygdsutveckling i strandnära läge, kommunen visar på dessa
områden för att eventuellt få till en utveckling i strandnära läge.
Fåfängsviken har tilldelats prioriteringsgrupp 3 i VA-planen, en
utveckling av området för bland annat bostadsbebyggelse förutsätter
planläggning. Vid en framtida planläggning ska eventuellt ökat behov av
VA-försörjning beaktas. Det finns områdesbestämmelser för området
Fåfängsviken, Borshammarsudde och Fallet.
Kommunen har använt tre stycken prioriteringsgrupper i VA-planen när
man har tittat på bebyggelse i ett större sammanhang enligt § 6 i LAV.
Prioriteringsgrupp 1 är områden med behov enligt § 6.
Prioriteringsgrupp 2 är områden med möjligheter till gemensam lösning
och som kan tas med i en tidplan eller utredas vidare för en bedömning
om VA ska lösas i ett större sammanhang eller via enskilda lösningar.
Prioriteringsgrupp 3 är områden som inte utreds vidare då behov inte
föreligger enligt § 6.
Eftersom det inte finns några planer på att planlägga Fåfängsviken i närtid
hamnar området i prioriteringsgrupp 3.
Den möjlighet som finns för att få kommunalt VA är att gå ihop och bilda
en gemensamhetsanläggning och bygga en anläggning som ansluts till av
kommunen upprättad förbindelsepunkt.
Förslag på arbetsgång och exempel på anslutningsavgift: Se bifogat
bildspel.
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Frågor
•

Hjälper kommunen till med skötsel av gemensamhetsanläggningen?
-

•

Vilka kostnader delar delägarna på och vilka blir enskilda?
-

•

För ledningsrätt och åtkomst av ledningar är det en fördel.

Hur djupt måste man lägga ledningarna för att slippa isolera?
-

•

Ja, med fördel om det är tillräckligt djupt och inte för mycket sten.

Är det fördelaktigt att lägga ledningarna i väg eller på sidan av vägen?
-

•

Nej, men det kan bli svårt att komma överens om vem som ska ta
kostnaden vid ett pumphaveri om någon har spolat ner något som
inte ska ner i avloppet. Fördelen med att flera delar på pumpen är
det troligtvis blir en billigare anläggning.

Kan ledningarna dras på sjöbotten?
-

•

Svårt och säga, det beror på vilken lösning man väljer och
markförhållanden m.m.

Om man väljer att bygga ett lättryckavloppsvattensystem måste alla ha
en egen pump?
-

•

Alla som finns i området kan vara med.

Hur stor kan entreprenörskostnaden bli?
-

•

VA-chefen tror inte det, möjligtvis för fiber. Men det kan vara värt
att ta reda på.

Hur många kan man vara i en gemensamhetsanläggning?
-

•

Kostnaden för anslutning, brukningsavgift, bygga och underhålla
anläggningen delar delägarna på, det vanligaste är att varje hushåll
har en egen vattenmätare och därför får betala för sin egen
vattenförbrukning.

Kan man få EU-bidrag?
-

•

Nej, det är delägarna i gemensamhetsanläggningen som ansvarar
för skötseln.

Kommunen isolerade när ledningarna låg grundare än 1,4 meter.

Var kommer kommunen upprätta förbindelsepunkten?
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•

Vad kostar en pumpstation till ett lättryckavloppsvattensystem?
-

•

Det beror på vilken pump man väljer c:a 35 000 - 50 000 kronor
inklusive moms.

Hur ofta måste pumpen lyftas?
-

•

Se bild 5 i bifogat bildspel.

Beror på vad som spolas ner i avloppet, men om man sköter sig
behövs kanske en renovering efter 10-15 år vid året runt
användning.

Hur lång tid kan processen ta med att få till en anläggning?
-

Om allt går som det ska och med mycket tur kanske ett år.

Protokollet och bildspelet läggs upp på hemsidan.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Kontaktuppgifter
Ulf Zackrisson, VA-chef
E-post: ulf.zackrisson@arboga.se
Telefon: 0589-870 89
Philip Karlsson Rämö, VA-ingenjör
E-post: philip.karlsson.ramo@arboga.se
Telefon: 0589-874 51

