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Kommunstyrelsen 2008-12-15 § 172   Dnr KS 2008/498 

Beslut om gällande vatten- och avloppstaxa (VA) samt 
allmänna bestämmelser för vatten- avloppsanläggning (ABVA)

Ärendebeskrivning 

I övergångsbestämmelserna till lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster anges att 
kommunerna har från den 1 januari 2007 till den 31 december 2008 på sig att besluta 
om ny VA-taxa och ABVA för den allmänna VA-anläggningen. 
 
Om kommunen inte hinner eller vill behålla befintlig konstruktion av VA-taxan och 
ABVA, rekommenderar Svenskt Vatten, som företräder VA-bolagen och VA-verken i 
Sverige, att fullmäktige tar ett nytt beslut om befintlig VA-taxa och ABVA. 
 
Svenskt Vatten menar att risken annars finns att kommunen och den allmänna VA-
anläggningen inte har en gällande VA-taxa och ABVA efter årsskiftet, vilken kan 
innebära böter efter en rättslig prövning. 
 
Teknisk chef Per Halldin föreslår i skrivelse från den 11 december 2008 att 
fullmäktige beslutar att befintlig VA-taxa och ABVA ska gälla tills vidare och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att via tekniska kontoret under 2009 omarbeta VA-
taxan och ABVA enligt Svenskt Vattens rekommendationer. 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar att befintlig VA-taxa och ABVA ska gälla tills vidare och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att via tekniska kontoret under 2009 omarbeta VA-
taxan och ABVA enligt Svenskt Vattens rekommendationer. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
 

 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-02 § 389  

Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 164  

Kommunstyrelsen 2008-12-15 § 173   Dnr KS 2008/734.320

Fråga om expropriation av fastigheten Kumla 13:67 och del av 
fastigheten Kumla 13:69, Loviselundsgatan 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2004, § 19, att ge tekniska 
kontoret i uppdrag att försöka nå en överenskommelse om markköp norr om 
Loviselundsgatan. 

 
Detta för att möjliggöra planläggning, exploatering och förlängning av 
Loviselundsgatan.  
 
Tekniska kontoret har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med berörd markägare som 
då visat ointresse av att förhandla med kommunen om att sälja mark. 
 
För att få expropriationstillstånd måste kommunen visa att förhandlingar ägt rum under 
en lång tid, gärna under ett par års tid. Förhandlingarna ska visa att flera olika 
erbjudanden och möjligheter erbjudits markägaren. Vad som också är avgörande för om 
kommunen får prövningstillstånd är om det finns alternativa utbyggnadsområden.  
 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om att inleda exproprieringsprocess av fastigheterna 
Kumla 13:67 och Kumla 13:69. 
 
Kommunstyrelsens förslag 2008-12-03 
 
Enligt arbetsutskottet. 
 
Kommunstyrelsen 2008-12-15 
 
Inför kommunstyrelsens behandling förtydligas att expropriationen omfattar hela 
fastigheten Kumla 13:67, cirka 11 900 kvadratmeter (kvm), samt del av fastigheten 
Kumla 13:69, cirka 13 000 kvm. 
 
Den del av fastigheten Kumla 13:69, som består av bostadshus med normal tomt, cirka  
2 500 kvm berörs inte av expropriationen. 
 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2008-12-15 § 173, forts    

Kommunstyrelsens förslag 2008-12-15 

Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om expropriation för 
fastigheten Kumla 13:67, cirka 11 900 kvm. 

Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om expropriation för 
del av fastigheten Kumla 13:69, cirka 13 000 kvm. Den del av fastigheten Kumla 13:69 
som utgörs av bostadshus med normal tomt, cirka 2 500 kvm, berörs inte av 
expropriationen. 

Beslutet motiveras av att marken behövs för att möjliggöra planläggning, exploatering 
och förlängning av Loviselundsgatan för småhusbyggande. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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