VÄRMDÖ KOMMUN
Samhällsplaneringsnämnden

Dnr 11SPN/0028

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-08-23

Sid 10 av 24

Samhällsplaneringsnämnden 2011-08-23 § 121
Kommunal VA-anslutning till Djurö 4:238
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Avslå ansökan om kommunal VA-anslutning till Djurö 4:238.
Ärendebeskrivning

Anslutning av enstaka fastigheter utanför VA-verksamhetsområdet leder till
oekonomisk och ostrategisk utbyggnad av kommunalt VA. Varje ärende
kräver mycket resurser av VA- och renhållningsenhetens personal.
Fastigheten saknar dessutom till stor del detaljplan. Förvaltningen anser
därför att fastigheten Djurö 4:238 inte bör anslutas till kommunalt VA.
Yrkanden

Per-Olof Fransson (KD) yrkar bifall till ansökan.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och PerOlof Franssons (KD) yrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutat i
enlighet med förvaltningens förslag.
Reservationer och protokollsanteckningar

Per-Olof Fransson (KD) reserverar sig mot beslutet.
”Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte medge att fastigheten
får ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Kommunen har i andra
ärenden om VA-anslutning i området, inte kunnat medge detta på grund av
att det inte finns kapacitet för ökat vattenuttag. I nu berörd fastighet finns
redan kommunalt vatten indraget, varför vattenbristargumentet inte går att
använda för ett nekande beslut. I kontorets tjänsteskrivelse påstås att det är
mycket besvärligt att planera och genomföra denna anslutning. Detta är
felaktigt eftersom det går att utföra som en regional anslutning, d.v.s.
fastighetsägaren bekostar och utför hela arbetet själv. Vidare påstås att
anslutningen strider mot Översiktsplanens mål samt att det krävs tydliga
rutiner för denna typ av anslutning. Även detta påstående är märkligt då vår
kommuns mål är att ansluta så många fastigheter som är praktiskt möjligt,
till det kommunala nätet. Angående saknad av tydliga rutiner så borde
uppgiften att ta fram dessa ligga på VA-kontoret. Det aktuella
avloppsreningsverket har kapacitet för många hundra ytterligare
anslutningar. Vi anser att kommunen skall vara konsekvent i bedömningen
och inte, som i detta ärende, hitta på nya argument när vattenfrågan är löst.
Vår uppfattning är således att sökanden borde fått ansluta fastighetens
avlopp till det kommunala nätet.”
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Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Kommunal VA-anslutning till Djurö 4:238, 2011-08-08.
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Sökanden
SBK
_____________________________________________________________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

