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Protokollsutdrag från Stockholm Vatten AB:s styrelsemöte den
8 juni 2017
§ 9.

Utökning av verksamhetsområden inom Stockholm respektive Huddinge
kommun
Förelåg förslag till utökning av verksamhetsområden
Styrelsen beslöt att
1.

för egen del godkänna föreliggande utökning av verksamhetsområden för
Stockholm Vatten AB beträffande vattenförsörjning och spillvattenavlopp respektive
dagvattenavlopp i Stockholm respektive Huddinge kommun

2.

hos styrelsen för Stockholm Stadshus AB och Stockholms kommunfullmäktige
hemställa om godkännande av den utökning som rör Stockholms kommun

3.

hos Huddinge kommunfullmäktige hemställa om godkännande av den utökning
som rör Huddinge kommun.

Sanna Garefelt
Styrelsesekreterare
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Styrelsen för Stockholm Vatten AB

Utökning av verksamhetsområden inom Stockholm respektive
Huddinge kommun
FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsen föreslås besluta
att för egen del godkänna föreliggande utökning av verksamhetsområden för
Stockholm Vatten AB beträffande vattenförsörjning och spillvattenavlopp
respektive dagvattenavlopp i Stockholm respektive Huddinge kommun, samt
att hos styrelsen för Stockholm Stadshus AB och Stockholms kommunfullmäktige hemställa
om godkännande av den utökning som rör Stockholms kommun (Bilaga 1).
att hos Huddinges kommunfullmäktige hemställa om godkännande av den utökning som rör
Huddinge kommun (Bilaga 2 och 3).

Sammanfattning
Huddinge och Stockholms kommun ansluter till Stockholm Vatten AB:s allmänna va
anläggning. De områden inom kommunerna som betjänas med allmänt vatten och avlopp
ingår i verksamhetsområden för dessa tjänster.
I takt med utbyggnationer i kommunerna behöver dessa verksamhetsområden uppdateras.
Enligt 6 § punkt 1 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma
de verksamhetsområden inom vilka vattentjänsterna behöver ordnas. Detta bör göras
regelbundet i syfte att upprätthålla verksamhetsområden som överensstämmer med de
områden inom vilka va-huvudmannen förser abonnenter med sina tjänster och tar ut avgift.
Ärendet listar de delar av Stockholm respektive Huddinge kommun som också bör omfattas
av verksamhetsområden. Respektive kommunfullmäktige ska godkänna utökningarna inom
den egna kommunen.
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Senast beslutade uppdateringar av verksamhetsområden för Stockholms kommun gjordes
2008-06-16 respektive för Huddinge kommun 2011-06-20.

ÄRENDET
Utökning av verksamhetsområden förväntas göras årligen för de bebyggda delar, vilka
planeras förses med va-anslutning under innevarande år. Då uppdatering av
verksamhetsområden inte gjorts de senaste åren omfattar denna uppdatering både områden
som redan har anslutning och de som förväntas erhålla det under innevarande år.
Aktuella utökningar av verksamhetsområden anges nedan. Detta görs separat för Stockholms
respektive Huddinge kommun, då kommunerna ska fatta beslut om utökningar inom den egna
kommunen.
Utökningen innefattar inte alltid hela det benämnda området. Den kan även variera mellan
verksamhetsområdet för vatten- och spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp,
Utökningens omfattning beskrivs i närmare detalj i bifogade kartor samt fastig hetslistor
(Bilaga 1-3).
Stockholm - vatten- och spillvattenavlopp
Områden vilka tillkommit inom Stockholms kommun till vilka verksamhetsområdet ska utökas
avseende vatten- och spillvattenavlopp är följande (se omfattning i bilaga 1):

Lambarön.
Huddinge - vatten- och spillvattenavlopp
Områden vilka tillkommit inom Huddinge kommun till vilka verksamhetsområdet ska utökas
avseende vatten- och spillvattenavlopp är följande (se omfattning i bilaga 2):

Kv Kantkedjan, Lillerudsvägen, Talldalsvägen, Glömsta (östra), Vårbackavägen, Kv
Stekpannan, Småbrukets backe, Vårdkasen (Glömstadalen), Bergavägen, Norr om
Vistavägen, Kv Statyn 1, Gladö Industriområde, Ebbadalsvägen, Kv Tankbilen, Sjöängen,
Vidja, Högmora, Västra Länna,, Gladö Kvarn.
Huddinge - daavattenavlopp
Områden vilka tillkommit inom Huddinge kommun till vilka verksamhetsområdet ska utökas
avseende dagvattenavlopp är följande {se omfattning i bilaga 3):

Kv Kantkedjan, Lillerudsvägen, Talldalsvägen, Glömsta (Östra), Vårbackavägen, Småbrukets
backe, Vårdkasen (Glömstadalen), Norr om Vistavägen, Högmora, Västra Länna, Gladö
Kvarn.

Bilagor:

Bilaga 1 Utökning av verksamhetsområde för vatten- och spillvattenavlopp i Stockholm
Bilaga 2 Utökning av verksamhetsområde för vatten- och spillvattenavlopp i Huddinge
Bilaga 3 Utökning av verksamhetsområde för dag vattena vio pp i Huddinge
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