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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-03-09 

Justerandes sign. 

Au §47 Dnr KS 461/2014 

Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande 
verksamhetsområden för kommunalt vatten och spillvatten 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik anger i beslut vid sammanträde den 

14 november 2014 § 130 att sedan Bergslagens miljö- och byggförvaltning har 

intensifierat inventeringen av enskilda avloppsreningsanläggningar har efterfrågan 

på kommunal VA-försörjning ökat. Efterfrågan är för tillfället större än förmågan 

att förse områden med V A.-försörjning, varför Bergslagens kommunalteknik har 

arbetat fram ett principförslag med avtal vad gäller anslutning av 
samfällighetsföreningar. 

Förslag 
Direktionen i Bergslagens kommunalteknik föreslår Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora kommuner att godkänna avtalsförslaget och att respektive 

kommun uppdrar till Bergslagens kommunalteknik att teckna avtal enligt upprättat 

avtalsförslag. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 130 

Förslag till avtal med samfällighetsföreningar utanför 
gällande verksamhetsområden för kommunalt vatten och 
spillvatten i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs och Nora 
kommun 

Förslag till beslut 
Bergslagens kommunalteknik föreslår Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommun att godkänna avtalsförslaget och att 
respektive kommun uppdrar till BKT att teckna avtal enligt bifogat 
avtalsförslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har intensifierat 
inventeringen av enskilda avloppsreningsanläggningar har efterfrågan 
på kommunal VA-försörjning ökat. Efterfrågan är j ust nu större än 
förmågan att förse områden med VA-försörjning, varför Bergslagens 
kommunalteknik har arbetat fram ett principförslag med avtal vad gäller 
anslutning av samfällighetsföreningar. 

För ärendet aktuella handlingar 
Förslag gällande, "Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande 
verksamhetsområden för kommunalt vatten och spillvatten". 

Direktionens beslut 
Bergslagens kommunalteknik föreslår Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommun att godkänna avtalsförslaget och att 
respektive kommun uppdrar till BKT att teckna avtal enligt bifogat 
avtalsförslag. 

Meddelas för åtgärd: 
Hällefors kommun 
Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Lindesbergs kommun 

Bilaga: Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för 
kommunalt vatten och spillvatten 

Protokollsutdrag till 
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Avtal med samfällighetsföreningar 
utanfö_r gällande verksamhetsområden 
för kommunalt vatten och spillvatten 
Följande avtal har träffats mellan XXX kommun såsom huvudman för den allmänna 
VA-anläggningen genom Bergslagens kommunaltekn\k nedan kallad huvudmannen, 
och samfällighetsföreningen XXX, nedan kallad föreningen. 

1. Inledande bestämmelser 
Huvudmannen åtar sig att i förbindelsepunkter enligt aktbilaga XXX till föreningen 
leverera vatten och från föreningen mottaga samt genom sin avloppsanläggning 
avleda spillvatten. 

l gemensamhetsanläggningen, vilken inrätta ts genom förrättning enligt 
anläggningslagen, deltagande fastigheter framgår av aktbilaga XXX till 
anläggningsbeslutet. 

2. Genomförande 
Innan anläggandet av ledningsnätet ska samråd med huvudmannen ske. Föreningen 
ska då presentera: 

Plan- och höjdlägen för förbindelsepunkter till vilka gemensamhetsanläggningens 
ledningar för vatten och spillvatten skall inkopplas till den allmänna VA
anläggningen (framgår av aktbilaga XXX.) Av denna aktbilaga framgår även 
omfattning och utförande av gemensamhetsanläggningens VA-ledningar. 

Jämlikt 5 § i lagen (2006:412 ) om allmänna vattentjänster gäller för föreningen vad 
som i lagen föreskrivs om fastighetsägare. 

3. Brukande ·· ·~,,. '· ..... 

Föreningen äger rätt att genom s in VA-anläggning distribuera vatten tfn, och\ 
mottaga spillvatten från, de fastigheter som anslutit sina VA-installationel'till ~ 
gemensamhetsanläggningen. Detta under förutsättning att ägarna t ill anslutne). 
fastigheter i tillämpliga delar iakttager vad som enligt vattentjänstlagen och de:b \ 
allmänna VA-anläggningens ABVA ankommer på fastighetsägare. ) 

\ 
\ I 

\ 

'>-. 



Inkoppling av den blivande gemensamhetsanläggningen får ske vid 
förbindelsepunkt som huvudmannen upprättar. 

När inkoppling till förbindelsepunkt skett så ansvarar föreningen för att vatten från 
enskild vattentäkt ej används och leds till den gemensamma anläggningen för 
spillvatten. Det får inte finnas någon fysisk kontakt mellan vattenledningar som 
distribuerar huvudmannens vatten och vattenledningar med vatten från enskild 
vattentäkt. Vidare ansvarar föreningen för att dagvatten (regn- och smältvatten) 
samt dräneringsvatten under inga omständigheter får vara anslutet till 
spillvattenförande ledning som är ansluten till huvudmannens spillvattennät. 

4. Mätning 
Föreningens vattenförbrukning fastställs genom mätning, med en för 
gemensamhetsanläggningen gemensam mätare, vilken huvudmannen 
tillhandahåller och som förblir huvudmannens egendom. 

Föreningen ansvarar för att vattenmätarbrunn med mätarkoppel monteras i 
anslutning till förbindelsepunkt, plats skall vara godkänd av huvudmannen, som har 
rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta 
ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa 
åtgärder liksom för avläsning skall huvudmannen äga fritt och obehindrat tillträde 
till mätaren. 

Föreningen äger rätt att på egen bekostnad i varje ansluten fastighet installera 
vattenmätare, om så provas lämpligt, för att mellan anslutna fastigheter fördela 
föreningens kostnader. Det ankommer på föreningen själva att utföra avläsningar av 
sådan mätare. 

I fallet att en pumpstation behövs för att bortleda spillvatten kommer huvudmannen 
att leverera en sådan, det åligger sedan föreningen att anlägga stationen samt att stå 
för nödvändiga el abonnemang. Föreningen sköter efter igångsättning drift och 
underhåll av stationen. 

Anlägger föreningen för spillvattnet ett s.k LTA-system (lätt tryckavlopp) 
tillhandahåller och äger föreningen eller dess medlemmar samtliga pumpar inom 
föreningens område. 

5. Avgifter 
Föreningen ska till huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen erlägga 
anläggningsavgift och brukningsavgift för vatten och spillvatten, enligt vid varje 
tidpunkt gällande VA-taxa. Avgifterna ska erläggas för alla delägande fastigheter i 
föreningen. 

Föreningen ska erlägga anläggningsavgift enligt VA-taxans§ 5.1 a, b och d, 
framdragande av servisledningar, upprättande av förbindelsepunkt och 
lägenhetsavgift. 

Brukningsavgift debiteras enligt VA-taxans§ 14.1 a och b, fast avgift per år och 
rörlig avgift per m3 levererat vatten. 

2 



Föreningen ombesörjer själv fördelning och debitering på ägare till anslutna 
fastigheter. 

6. Andra kostnader 
Föreningen bekostar såväl utförande som drift, underhåll och förnyelse av 
gemensamhetsanläggningen. 

7. Övrigt 
I den mån inte annat följer av detta avtal, tillämpas kommunens vid varje tidpunkt 
gällande allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna VA-anläggningen 
(ABVA). 

8. Ändrade förhållanden 
I den händelse gemensamhetsanläggningens omfattning förändras, tex, 
tillkommande fastigheter eller andra omständigheter som föranleder att 
förhållande avseende anläggningen ändras, skall detta ofördröjligen anmälas till 
huvudmannen. Samtliga anslutna fastigheter ska ha väl kännedom om detta avtal 
och vidareföra detta till nya ägare vid försäljning 

9. Avtalstid 
Detta avtal gäller tills föreningen hamnar inom kommunalt verksamhetsområde. 

10. Avtalets upphörande 
Vid upphörande av föreningen och huvudmannen övertar ansvaret för anläggningen 
kommer samtliga då anslutna fastigheter debiteras anläggningsavgift enligt gällande 
taxa med avräkning för redan betald del av anläggningsavgift. 

Innan upphörandet av föreningen ska förhandling mellan parterna ske. 

Vid tvist mellan parterna om detta avtal ska denna avgöras av allmän domstol såvida 
inte annan överenskommelse träffas. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

.............................. den ............ . 
Huvudmannen 

.............................. den ............ . 
Samfällighetsföreningen 
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