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kommunstyrelsens beslut § 287/2021 
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Ks § 254 Dnr KS 2022/1032 
 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområde enligt 
bilagor. 

Ärende 

Kommunen ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö, ordna vattenförsörjning 
och spillvattenhantering i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse. Verksamhetsområde är det geografiska område där 
kommunen har beslutat att allmän kommunal vattenförsörjning och 
spillvattenhantering ska finnas. Dessa områden bör uppdateras varje år, 
vartefter verksamheten utvecklas. 
 
Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB sköter vattenförsörjning och 
spillvattenhantering inom verksamhetsområdet. Inom verksamhetsområdet 
har kommunen skyldighet att leverera beslutade vattentjänster till samtliga 
fastigheter. Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade 
vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och 
brukningsavgift för vattentjänsterna. 
 
Bolaget har tagit fram förslag till revidering av verksamhetsområden för 
vatten och spillvatten inom driftområde Funäsdalen (Bruksvallarna, 
Brändåsen, Fjällnäs, Hamra, Hållan, Kåvan, Messlingen, Mittådalen, 
Ramundberget, Tänndalen, Tännäs, V Funäsdalen och Ö Funäsdalen), 
Vemdalen by samt Uppvallen i Lofsdalen. Revideringen innebär till stor del 
att de exploateringsområden som har byggts ut, sedan verksamhetsområdena 
reviderades senast 2019 för driftområde Funäsdalen samt Uppvallen, och 
2021 för Vemdalen, hamnar inom det kommunala verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten. Även mindre justeringar har genomförts där till 
exempel fastighetsgränser har förändrats. 
 
De finns tre typer av verksamhetsområden som berörs i detta ärende: 
 
1. Vatten och spillvattenavlopp – verksamhetsområden för fastigheter med 
både vattenförsörjning och spillvattenhantering. (grön på bifogade kartor). 
 
2. Spillvattenavlopp – verksamhetsområden för fastigheter med endast 
spillvattenhantering (röd på bifogade kartor). 
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3. Vatten – verksamhetsområden för fastigheter med endast 
vattenförsörjning (blå på bifogade kartor) 

Ekonomi 
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområde. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområde 
enligt bilagor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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