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§ 56 Förslag till bildande av område Järanäs by för allmänna
vatten- och avloppstjänster
Dnr 2015 SBN0093
Dnr Ecos 2015 - 297
Fastighet: Järanäs 1:8 m.fl

Sammanfattning
I Järanäs by, inom ett detaljplanelagt område finns 32 fastigheter, där många av dem har
dåliga vatten- och avloppslösningar. Det finns ett behov av att lösa va-frågan i ett större
sammanhang för att kunna utveckla området och skydda Bolmen som ytvattentäkt.
Samhällsbyggnadskontoret har därför föreslagit att kommunfullmäktige ska fastställa
verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Järanäs detaljplaneområde, bilaga 1. Järanäs
byförening bör då utses som huvudman.
Ärendet väcktes i tillsynsnämnden, som beslutade att skicka det vidare till kommunstyrelsen
för beredning inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansåg att ärendet hör hemma i
samhällsbyggnadsnämnden, varför de remitterat det till nämnden för vidare hantering.
Det har varit ett möte med de berörda fastighetsägarna i Järanäs. De har en egen gemensam
lösning på sin vatten- och avloppssituation och kommer att bilda en ekonomisk förening.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson) 2015-05-06
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 145/15 Bildande av VA-område Järanäs
Ärendebeskrivning (Stefan Andersson) 2015-05-06

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta med stöd av Lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412) fastställa verksamhetsområde för vatten och avlopp
inom Järanäs detaljplaneområde som avgränsning, bilaga 1. Järanäs byförening bör då utses
som huvudman.

Lagstöd
Detta beslut har tagits med stöd av Miljöbalken (1998:808) och Lagen om allmänna
vattentjänster (LAV) (2006:412)

Yrkande
Malin Thydén-Kärrman (S): samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte gå vidare med
ärendet, då de berörda fastighetsägarna har en egen gemensam lösning på sin vatten- och
avloppssituation.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Malin Thydén-Kärrmans yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte gå vidare med ärendet, då de berörda
fastighetsägarna har en egen gemensam lösning på sin vatten- och avloppssituation.

