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Presentationsrunda

Från Kungsbacka kommun, 
förvaltningen för Teknik:

Hannes Rydberg – Projekteringsingenjör

Konsult från Sweco:

Karin Heimdal – VA-strateg



Under mötet (mötesregler)

• Mötet kommer att inledas med 
en presentation från kommunen 
och frågor tas efter den. 

• Efter presentationen finns 
möjlighet att ställa frågor.



Dagordning

1. Vad är ett verksamhetsområde för VA?

2. Föreslaget Verksamhetsområde för VA

3. VA-utbyggnadsplanen

4. Inom verksamhetsområde för VA

5. Utanför verksamhetsområde för VA

6. Tidplan



Vad är ett verksamhetsområde?

En allmän VA-anläggnings
verksamhetsområde är det område 
inom vilket dricksvatten och 
avlopp har ordnats eller ska 
ordnas genom en kommunal 
anläggning. Kommunen ska 
fastställa verksamhetsområdet 
med dess gränser.

Inom ett verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp bygger 
(eller köper) kommunen ett allmänt 
ledningsnät för VA och anlägger en 
förbindelsepunkt vanligtvis cirka 0,5 
meter utanför varje tomtgräns (undantag 
finns). Via förbindelsepunkten kan 
fastigheten anslutas till kommunens 
VA-ledningsnät.

(I vissa fall ansluts även VA-föreningar 
som gemensamhetsanläggningar inom 
verksamhetsområdet med gemensamma 
förbindelsepunkter för flera fastigheter)



Lila: dricksvatten och 
spillvatten, hel fastighet

Rosa: dricksvatten och 
spillvatten, del av 
fastighet

Markerade fastigheter 
blir därigenom 
verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten

Föreslaget nytt verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten i område 305 Runsås

Område 
306 Vässingsö
utreds senare



VA-utbyggnadsplan 2022-2032

Antagen i kommunfullmäktige
2020-09-08

Länk till dokumentet finns 
längst ner på sidan:
https://www.kungsbacka.se/
Bygga-bo-och-miljo/Vatten-
och-avlopp/VA-
utbyggnad/va-
utbyggnadsplan-2022-2032/

https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/VA-utbyggnad/va-utbyggnadsplan-2022-2032/


Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

6 § 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, skall 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 VA-anläggning.



Översiktskarta

Planerat 2018-2022

VA-utbyggnadsområde (gammalt)

VA-utbyggnadsområde (nytt)

Utredningsområde

Enskilt VA-område



Ordningsföljd



Föreslagen VA-utbyggnadsplan 2022 – 2032

800 har idag enskilda avlopp

800 har idag avtalsanslutna avlopp

600 har idag enskilt vatten

1000 har idag vatten genom avtal

1600 Fastigheter ska bli verksamhetsområde 
eller VA-föreningsområde



Varför blir VA-föreningar 
verksamhetsområde?

• Är grannar alltid överens?
• Inga krav på organisationsform
• Eldsjälar försvinner
• Ökat underhållsbehov
• Önskemål från föreningar
• Runsås (M 2743-17  M 8914-17)Praxis för LAV 6 §

• 2009-02-23, Bva 3 - Avtal kan inte 
ersätta särtaxa.

• 2010-02-25, Bva 6 - VA är kommunalt 
ansvar oavsett exploateringsavtal.

• 2010-10-11 Bva 68 - VA är kommunalt 
ansvar oavsett att detaljplan anger GA.

• 2011-02-28 Bva 15 - Kommunens 
ansvarar för VA oavsett GA.

• 2012-05-08, BVa 24 - Anslutna 
fastigheter ska normalt omfattas av VO.

• 2012-08-09 Bva 49 - Kommun undgår ej 
ansvar genom att hänvisa till privata 
initiativ.



Varför anslutning inom verksamhetsområdet

En säkerhet och service för all framtid, inget strul

Dricksvatten även vid strömavbrott

Alltid rätt till rent dricksvatten och miljövänligt avlopp

Kommunen ansvarar för allt underhåll och förnyelse av ledningsnätet fram till 
tomtgräns

Inga tillstånd krävs för avloppet, ingen kommunal tillsyn. Kommunen ansvarar för 
miljöfrågan även när miljöregler skärps

VA-frågor begränsar inte längre möjligheten till bygglov

Inga lokala utsläpp av avloppsvatten i naturen eller i närheten av dricksvattenkällan

Höjer i regel värdet på fastigheten



Inom verksamhetsområde

Det kan vara möjligt för vissa 
delområden som inte ligger invid 
kommunens framtida kommunala 
ledningar i Runsås att fortsätta 
som avtalsanslutna VA-föreningar.

Avtalsansluten förening är möjligt 
endast där kommunen inte 
behöver ha ledningar genom 
delområdet för att nå ytterligare 
fastigheter.

Föreningarna ska i så fall bilda 
gemensamhetsanläggningar för VA 
med samfällighetsförening, för att 
garantera delområdets alla 
fastigheter anslutning.

För fastigheter inom 
verksamhetsområdet i övrigt byggs 
kommunala VA-ledningar fram till 
närheten av tomtgräns.



Utanför verksamhetsområdet

Befintliga fastigheter som hamnar 
utanför verksamhetsområde för VA 
tillåts ansluta till kommunalt VA 
via avtal.

De bygger då själva ledningar fram 
till anvisad anslutningspunkt på 
det kommunala ledningsnätet.

Kommunala ledningar byggs inte 
till tomtgräns.

Kommunen kan komma att utvidga 
verksamhetsområdet för VA 
ytterligare i framtiden om 
bebyggelse, lagar eller geografiska 
förutsättningar gör det nödvändigt. 



Information om VA-utbyggnad på internet:

VA-utbyggnadsprojektet:

www.kungsbacka.se/305

VA-utbyggnad i Kungsbacka:

https://www.kungsbacka.se/Bygga
-bo-och-miljo/Vatten-och-
avlopp/VA-utbyggnad/

VA-taxa:

https://www.kungsbacka.se/Bygga-
bo-och-miljo/Vatten-och-
avlopp/Avgifter/

Frågor skickas till:

teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se

http://www.kungsbacka.se/4305
https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/VA-utbyggnad/
https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Avgifter/
mailto:teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se


Tidplan i området Runsås

För aktuell tidplan, var vänlig se projektsidan:

www.kungsbacka.se/305

http://www.kungsbacka.se/305


Lila: dricksvatten och 
spillvatten, hel fastighet

Rosa: dricksvatten och 
spillvatten, del av 
fastighet

Markerade fastigheter 
blir därigenom 
verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten

Föreslaget nytt verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten i område 305 Runsås

Område 
306 Vässingsö
utreds senare



Vad fastighetsägarna
betalar

Fastighetsavgifter

Servisavgifter

Tomtyteavgifter

Ersättning till föreningen

Åtgärdskostnader

Undersökningskostnader

Kommunens utgifter
vid övertagandet

Princip för ersättningen till föreningen



Frågestund



Tack!
Hannes Rydberg

projekteringsingenjör

Teknik
teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se
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