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Planerad utbyggnad av 
kommunalt vatten och 
avlopp i Rejmyre, 
Tornvägen - 
Hunnsbackevägen 
I Finspångs kommun finns områden där kommunen planerar för 

utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA). I en VA-plan 

som beslutats av kommunfullmäktige utpekas bebyggelse intill 

befintliga områden med kommunalt VA. Ett förslag till beslut om 

utökat verksamhetsområde i Rejmyre har tagits fram, se bifogad 

karta. Er fastighet Rejmyre x:x är en av de som omfattas. 

Bakgrund 
Utmed Tornvägen-Hunnsbackevägen i Rejmyre ligger sex fastigheter som idag 

saknar kommunalt VA. Fastigheterna ligger direkt intill det kommunala 

verksamhetsområdet i Rejmyre. Bebyggelsen utgörs av permanent bebyggelse 

med enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Bygg- och miljöenheten 

inspekterade avloppen 2021, merparten bedömdes inte uppfylla dagens krav. 

Även hantering av dagvatten bedöms kunna utgöra en risk då Rejmyres 

vattentäkt Hunn ligger nedströms fastigheterna. 

Bygg- och miljöenheten har efter avloppstillsynen 2021 avvaktat med 

utsläppsförbud eller krav på åtgärder. Vid utbyggnad av kommunalt VA, 

kommer inga krav ställas på enskilda anläggningar. 

2017 antog kommunen en VA-plan för att möjliggöra en långsiktigt trygg och 

hållbar VA-försörjning för hela kommunen. Åtta grupper med bebyggelse intill 

befintliga verksamhetsområden identifierades. Dessa har sedan bedömts och 

prioriterats utifrån belastning och risk för påverkan samt möjlighet till enskilda 

lösningar. Rejmyre, Tornvägen-Hunnsbackevägen prioriterades högst av dessa. 



Sida 2 av 3 

 

 

 

2 (3)   

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. För Tornvägen-Hunnsbackevägen föreslås verksamhetsområde för 

leverans av vatten samt avledning av spillvatten och dagvatten. 

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-anlägg-

ningen inom kommunen. Det innebär bland annat att de ansvarar för 

projektering och utbyggnad inom verksamhetsområdet (vo), se nedan.  

Vad händer nu och framåt… 
 

 

 

 

 

 

*Preliminära datum/årtal, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.  

**Kan även påverkas av andra pågående utbyggnads- och exploateringsprojekt. 

Information, frågor och svar, kontaktuppgifter 
Efter att fullmäktige beslutat om utökat verksamhetsområde för Tornvägen-

Hunnsbackevägen kommer Finspångs Tekniska Verk att informera om 

kommande projektering och utbyggnad.   
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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 

www.finspang.se/projekt 

På FTV:s hemsida: www.finspangstekniska.se 

Frågor och svar om utbyggnad i omvandlingsområden  

www.finspangtekniska.se - Våra tjänster – Vatten och avlopp – Projekt - 

Omvandlingsområden 

https://www.finspangstekniska.se/vara-tjanster/vatten-

avlopp/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, dagvatten – 

Rejmyre, Tornvägen-Hunnsbackevägen 
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