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§ 95

Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen i Uppsala kommun 

KSN-2018-0800 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 

med de områden som framgår av kartor och fastighetsförteckningar i ärendets bilaga 2. 

Sammanfattning 
Uppsala vatten och avfall AB föreslår att verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen i Uppsala kommun utökas till att omfatta områden som blivit 

detaljplanelagda för bebyggelse. I ett fall inkluderas även närliggande befintlig bebyggelse. 

Kommunen har enligt lagen (2006:412) om allmänhetens vattentjänster ansvar för att ordna 

vatten och avlopp i de fall det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Det  

innebär att kommunen, om vissa förutsättningar är uppfyllda i ett område, har ett ansvar att ordna  

med vatten och avlopp för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. 

Uppsala vatten och avfall AB har utsetts till huvudman för den kommunala vatten- och  

avloppsanläggningen. Behöver verksamhetsområdet för vatten- och avloppsanläggningen utökas eller  

ändras ska bolaget ta fram ett förslag som kommunfullmäktige beslutar om. 

Uppsala vatten och avfall AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområdet för den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska utökas till att omfatta de områden som framgår av  

ärendets bilaga 2. Skälet till att verksamhetsområdet behöver utökas är att det finns behov av att  

ordna vattentjänster i ett större sammanhang i dessa områden. I ett fall inkluderas även närliggande 

befintlig bebyggelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den19 mars 2018. 

Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018.
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Kommunstyrelsen 

Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala 
kommun med de områden som framgår av kartor och fastighetsförteckningar i ärendets 
bilaga 2. 
 
 
Ärendet 
Uppsala vatten och avfall AB föreslår att verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Uppsala kommun utökas till att omfatta områden som blivit 
detaljplanelagda för bebyggelse. I ett fall inkluderas även närliggande befintlig bebyggelse. 
Skrivelsen finns som bilaga 1 till detta ärende. 
 
Föredragning 
Kommunen har enligt lagen (2006:412) om allmänhetens vattentjänster ansvar för att ordna 
vatten och avlopp i de fall det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och 
miljön. Det innebär att kommunen, om vissa förutsättningar är uppfyllda i ett område, har ett 
ansvar att ordna med vatten och avlopp för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. 
 
Uppsala vatten och avfall AB har utsetts till huvudman för den kommunala vatten- och 
avloppsanläggningen. Behöver verksamhetsområdet för vatten- och avloppsanläggningen 
utökas eller ändras ska bolaget ta fram ett förslag som kommunfullmäktige beslutar om. 
 
Uppsala vatten och avfall AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska utökas till att 
omfatta de områden som framgår av ärendets bilaga 2. Skälet till att verksamhetsområdet 
behöver utökas är att det finns behov av att ordna vattentjänster i ett större sammanhang i 
dessa områden. I ett fall inkluderas även närliggande befintlig bebyggelse.  



 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslut om utökning av verksamhetsområde innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. 
Beslut om investering för utbyggnad av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen fattas 
separat för respektive område, och samtliga områden är upptagna i bolagets affärsplan. I vissa 
av områdena är utbyggnad redan utförd. De ekonomiska konsekvenserna hanteras även i 
samband med detaljplaneläggning av områdena. Samtliga områden som omfattas av den nu 
föreslagna utökningen av verksamhetsområdet är detaljplanelagda. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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