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Mötesdatum 

Kommunfullmäktige (KF) 2021-11-29 

 
 

§156 
 

Byggnation av överföringsledning för kommunalt dricksvatten och 

avlopp (VA) (KS 2021/218) 

Beslut 

Kommunfullmäktige upprättar föreslaget kommunalt VA-verksamhetsområde med målet att 

det ska vara i drift senast juli 2025. 

 
Kommunfullmäktiges beslut ska kommuniceras till de berörda fastighetsägarna. 

 
Sammanfattning 

Länsstyrelsen skickade 2021-04-13 ett föreläggande till Vaggeryds kommun, med stöd av 6 

och 51 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, att ordna allmän vatten- och 

avloppsanläggning för området Sandsjön-Fängen (Rastad-Åhult-Hokavägen). Föreläggandet 

säger att Vaggeryds kommun ska inkomma med förslag på detaljerad avgränsning av VA- 

området senast sex månader efter att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft. Den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen ska vara beslutad och tagen i drift senast den 1 juli 2026. 

 
Tekniska nämnden har 2021-09-14 inkommit med ett förslag till kommunfullmäktige om att 

upprätta föreslaget verksamhetsområde. 

 
VA-chef Teo Magnusson Bejving föredrar ärendet. 

 
Yrkanden 
Ulf Abrahamsson (C) och Magnus Dauhn (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Propositionsordning 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner 

det bifallet. 

 
Expedieras till 
Tekniska nämnden 

VA-chef 

Teknisk chef 

Miljö- och byggnämnden 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2021-11-03 §221 Byggnation av 

överföringsledning för kommunalt dricksvatten och avlopp (VA) 

 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2021-10-20 §185 Byggnation av 
överföringsledning för kommunalt dricksvatten och avlopp (VA) 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-05 Byggnation av överföringsledning för 
kommunalt dricksvatten och avlopp (VA) 

 Länsstyrelsen i Jönköpings län Beslut om förlängd tid för VA-område avgränsning 

 Tekniska nämndens beslut 2021-09-14 §149 Byggnation av överföringsledning för kommunalt 
dricksvatten och avlopp (VA) 

 Bilaga - Berörda fastigheter 

 Bilaga - Föreslaget verksamhetsområde 

 Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om rättelse 2021-04-13 gällande myndighetens beslut 
2021-03-25 

 Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2021-03-25 
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