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Samhällsbyggnadsförvaltningen  Till Kommunstyrelsens planarbetsutskott 
Kent Gullberg 
Datum  2022-03-08 
Dnr   

 

 

Uppdatering av verksamhetsområden för allmänt VA i Österåkers 
kommun  
 
Sammanfattning 
Verksamhetsområden för allmänt VA i kommunen behöver kontinuerligt uppdateras i takt med att 
kommunen utvecklas. Nya bostadsområden och omvandlingsområden kräver att allmänt VA byggs 
ut. Österåkervatten har därför beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten samt dagvatten fastighet och gata enligt bilagorna 1 - 27 att gälla från och med 
att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta  
fastställa verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt dagvatten fastighet och gata enligt 
Österåkervatten AB´s förslag, bilagorna 1 – 27, att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.  

Bakgrund 
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en 
viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där 
kommunen har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. 

Roslagsvatten genomför en inventering av vilka fastigheter som idag har en anslutning till den 
allmänna VA-anläggningen för dricksvatten, spillvatten och dagvatten fastighet och gata men inte 
ligger inom kommunens verksamhetsområde för allmänt VA. Det är fastigheter som bör ingå på 
grund av att de dels har rätt till, dels nyttjar de aktuella tjänsterna.  

Österåkervatten AB´s styrelse har vid sitt styrelsemöte 2022-02-24 §7 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt dagvatten fastighet 
och gata enligt bilagorna 1 - 27 att gälla från och med att beslutet vinner laga kraft.  

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att föreslagen uppdatering av verksamhets- 
områden för allmänt VA bör fasställas. 
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Bilagor 
 1 – Norra fastlandet, förslag på nytt verksamhetsområde vatten 
 2 – Norra fastlandet, förslag på nytt verksamhetsområde dagvatten (fastighet + gata) 
 3 – Mellansjö, förslag på nytt verksamhetsområde vatten 
 4 – Mellansjö, förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten 
 5 – Linanäs, förslag på nytt verksamhetsområde vatten 
 6 – Linanäs, förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten 
 7 – Mellersta fastlandet, förslag på nytt verksamhetsområde vatten 
 8 – Mellersta fastlandet, förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten 
 9 – Mellersta fastlandet, förslag på nytt verksamhetsområde dagvatten (fastighet + gata) 
10a – Åkersberga Öst (norra), förslag på nytt verksamhetsområde vatten 
10b – Åkersberga Öst (norra), berörda fastigheter vatten 
11a – Åkersberga Öst (norra), förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten 
11b – Åkersberga Öst (norra), berörda fastigheter spillvatten 
12a – Åkersberga Öst (norra), förslag på nytt verksamhetsområde dagvatten (fastighet + gata) 
12b – Åkersberga Öst (norra), berörda fastigheter dagvatten (fastighet + gata) 
13 – Åkersberga Öst (södra), förslag på nytt verksamhetsområde vatten  
14 – Åkersberga Öst (södra), förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten 
15 – Åkersberga Öst (södra), förslag på nytt verksamhetsområde dagvatten (fastighet + gata) 
16 – Åkersberga Syd, förslag på nytt verksamhetsområde vatten  
17 – Åkersberga Syd, förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten  
18 – Åkersberga Syd, förslag på nytt verksamhetsområde dagvatten (fastighet + gata)  
19a – Åkersberga Väst (norra), förslag på nytt verksamhetsområde vatten 
19b – Åkersberga Väst (norra), berörda fastigheter vatten 
20a – Åkersberga Väst (norra), förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten 
20b – Åkersberga Väst (norra), berörda fastigheter spillvatten 
21a – Åkersberga Väst (norra), förslag på nytt verksamhetsområde dagvatten (fastighet + gata) 
21b – Åkersberga Väst (norra), berörda fastigheter dagvatten (fastighet + gata) 
22a – Åkersberga Väst (södra), förslag på nytt verksamhetsområde vatten 
22b – Åkersberga Väst (södra), berörda fastigheter vatten 
23a – Åkersberga Väst (södra), förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten 
23b – Åkersberga Väst (södra), berörda fastigheter spillvatten 
24a – Åkersberga Väst (södra), förslag på nytt verksamhetsområde dagvatten (fastighet + gata) 
24b – Åkersberga Väst (södra), berörda fastigheter dagvatten (fastighet + gata) 
25 – Rydbo, förslag på nytt verksamhetsområde vatten 
26 – Rydbo, förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten 
27 – Rydbo, förslag på nytt verksamhetsområde dagvatten (fastighet + gata) 
28 – Roslagsvattens tjänsteskrivelse 2022-01-19-30135 
29 – Österåkervattens styrelse 2022-02-22 § 7  

 

 

 
Kent Gullberg   
Samhällsbyggnadsdirektör   
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