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Planerad utbyggnad
av kommunalt
vatten och avlopp i
Sunda-Högsätter
I Finspångs kommun finns områden där kommunen planerar för
kommunalt vatten och avlopp (VA). I en VA-plan som beslutats av
kommunfullmäktige utpekas områden där det finns behov av
kommunalt VA. Ett förslag till beslut om verksamhetsområde i
Sunda-Högsätter har tagits fram, se bifogad karta.

Bakgrund
Sunda-Högsätter är en bebyggelsegrupp med 65 hus som i huvudsak används
som fritidsbostäder. De flesta husen har enskilt vatten från egen brunn eller
Tisnaren och avlopp till en egen anläggning. Merparten av avloppsanläggningarna är äldre och det saknas i många fall förutsättningar att anlägga enskilda
avlopp.
2017 antog kommunen en VA-plan för att möjliggöra en långsiktigt trygg och
hållbar VA-försörjning för hela kommunen. I VA-planen har kommunen
prioriterat olika områden där utökning av verksamhetsområdet bedömts
behövas. Sunda-Högsätter har prioriterats högt utifrån behov av VA-åtgärd,
skydd av vattentäkt samt utveckling av bebyggelse. Bebyggelsen bedöms
omfattas av kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp enligt lagen om
allmänna vattentjänster.
Flera av husen i bebyggelsegruppen ligger på arrenderad tomt. Det är ägarna av
de husen som har den långsiktiga nyttan av anslutningen och därför de som ska
betala anslutningsavgiften.
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Vad är ett verksamhetsområde
Ett verksamhetsområde är ett område där en eller flera vattentjänster ska
ordnas genom en kommunal VA-anläggning. Dessa vattentjänster är att
leverera dricksvatten, avleda spillvatten (hushållsavlopp) samt att avleda
dagvatten. I vissa fall finns det inte behov av att ta hand om dagvatten. För
Sunda-Högsätter föreslås verksamhetsområde för leverans av vatten och
avledning av spillvatten. Verksamhetsområdet beslutas av kommunfullmäktige,
kommunens högsta beslutande organ.
Kommunen är skyldig att förse alla fastigheter inom ett verksamhetsområde
med vatten- och avlopp. Vilket innebär en långsiktig trygghet där
fastighetsägaren slipper hantera vattenproduktion eller rening av avlopp.
Finspångs Tekniska Verk AB (FTV) är huvudman för den allmänna VA-anläggningen inom kommunen. Det innebär bland annat att de ansvarar för
projektering och utbyggnad inom verksamhetsområden (vo), se nedan.
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*Preliminärt datum, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Information, frågor och svar, kontakt
Vill ni veta mer om planerad utbyggnad av VA finns information på kommunens
och FTV:s hemsidor. Ni är också välkomna att kontakta oss. För frågor
angående beslutet om verksamhetsområde kan ni nå kommunen på telefon
eller e-post, men även boka ett digitalt möte. Se kontaktuppgift Finspångs
kommun nedan. Efter fullmäktiges beslut om verksamhetsområde, den 15 sept
2021*, kommer FTV att skicka ut ett informationsbrev. FTV planerar även finnas
på plats eller genomföra ett möte under hösten för att informera, svara på
frågor och ta emot synpunkter och tips inför projektering och utbyggnad.
Planerna kan komma att ändras utifrån rådande restriktioner gällande corona.
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Mer information
På kommunens hemsida: www.finspang.se
Om kommunens beslut om verksamhetsområde för VA och aktuella områden
www.finspang.se - Bo, bygga och miljö - Projekt inom boende och miljö - Projekt
för kommunalt vatten och avlopp
https://finspang.se/bobyggaochmiljo/projektinomboendeochmiljo/projektforko
mmunaltvattenochavlopp.4.4fe3cdc41787d8c466367def.html

På FTV:s hemsida: www.finspangstekniska.se
Frågor och svar om utbyggnad i omvandlingsområden
www.finspangstekniska.se - Våra tjänster – Vatten och avlopp – Projekt Omvandlingsområden
https://www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/vattenavlopp/projekt/omvandlingsomraden

Om avloppsrening och dricksvatten
www.finspangstekniska.se - Våra tjänster – Vatten och avlopp
https://www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/vatten-avlopp

Kontaktuppgifter:
Frågor kring VA-plan och beslut om verksamhetsområde ställs till:
Jonny Sävenhed
Miljöstrateg
Finspångs kommun, sektor samhällsbyggnad
Telefon 0122-852 37, växel 0122-850 00
E-post: jonny.savenhed@finspang.se

Frågor kring projektering och utbyggnad ställs till:
Finspångs Tekniska Verk
Telefon 0122-851 80
E-post: kundservice@finspangstekniska.se,

Bilagor:
Karta - förslag på verksamhetsområde för vatten, spillvatten i Sunda-Högsätter

