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s 18 Verksamhetsområde kommunalt vatten och spillvatten
Norra Älvstråket
KS 2018/438

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmåikti ge bes lutar att

1. verksamhetsområde ftir vatten och spillvatten inrättas
enligt bilagda kartor (Bilaga 1-8)

2. anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa vid
tidpunkt für anslutning ska gälla inom
verksamhetsområdet

3. finansiering av VA-utbyggnaden ska ske via intäkter från
anläggningsavgifter, hela VA-kollektivets brukningsavgifter
samt via investeringsbidrag på 10 miljoner kronor från
Bodens kommun ft)r att langsiktigt skydda
huvudvattentäkten Kusön

4. ersättning ftir onyttigbliven enskild VA-anläggning kan ske
efter VA- huvudmannens godkännande om anläggningen är
yngre än 10 år vid datum ft)r kommunal anslutning samt att
rak avskrivning på 10 ar baserat på dokumenterade kostnader
alternativt schablonkostnad ftir respektive anläggningstyp
tillåimpas vid bestämning av ersättningsbelopp

5. ingen ersättning utgar ftir enskild avloppsanläggning som
saknar tillstånd fran miljö- och byggnämnden eller enskild
VA-anläggning byggd från och med januari2ïlT dä
kommunen kungjorde att VA- utbyggnad kommer att ske

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Hösten 2016 fastställde Mark- och miljödomstolen Länsstyrelsens

ftireläggande med lydelsen "att Bodens kommun skall tillgodose
behovet gcillande spillvatten inom Kusån och Kusön genom en
allmcin avloppsanläggning ". Låinsstyrelsens ftireläggande kom
till stånd efter det att en majoritet av fastighetsägarna inom
Kusån och Kusön är 2013 begärde utbyggnad av kommunalt
spillvatten och inrättande av verksamhetsområde.
Genomftirandetiden är 5 ån, dvs kommunalt spillvattensystem ska
vara utbyggt füre oktober 2021 enligl myndighetens beslut.
Noterbart åir att en övervägande del av fastigheternaredanär
anslutna till kommunalt dricksvatten.

áqLr- Òî-a,7
Utdragsbestyrkande / Expedierat



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-02

S¡da

4(11)

Tekniska utskottet

Bodens kommun har dessutom i aktuell VA-plan pekat ut Norra älvstråket
uppströms Vittjärv som ett prioriterat område ftir framtida kommunalt
vatten och avlopp. Förutom Kusån och Kusön lyfter kommunen fram behov
av förbättrad avloppshantering inom samlad bebyggelse runt Vittjärvsträsket
samt del av strandnära bebyggelse i älvstråket uppströms Kusån i samband
med VA-utbyggnad enligt Länsstyrelsens ft)reläggande (Rasmyran och
Degerbäcken). VA-planen beslutades av kommunfullmuiktige hösten 20I 6.

Allmrint om verksamhetsområde /ör vatten och avlopp

Kommunens ansvar att i vissa fall inrätta verksamhetsområde för
kommunalt VA regleras av 6 $ lagen (2006:412) om allmåinna vattentjänster
(normalt benämnd som v at t e ntj dn s t I a ge n eller förkort ning LAI) . D et
grundläggande motivet är att skydda människors hälsa och/eller miljön.
Enligt praxis är den avgörande faktom antal hus som ligger tätt, s.k. samlad
bebyggelse, där en grupp av mer än20-30 hus i flera tidigare fall ansetts
vara nödvändigt för att överväga kommunalt VA ett område.

Verksamhetsområde beslutas av kommunfullmåiktige. Beslutet innebär att
Bodens kommun med stöd av vattentjänstlagen dehnierar ett avgränsat
område där allmän VA-ñrsörjning ska tillgodoses utifrån skyddet för
människors hälsa och miljön. Om framtida detaljplaneläggning och
bostadsbyggande sker åir det normalt att verksamhetsområdet utökas eller
revideras, efter särskild behovsprövning och politiskt beslut.

Remiss fastighetscigare samt justering av förslag till verksamhetsområde

Under kvartal 4 är 2017 skickades ett ftirslag till verksamhetsområde ut till
fastighetsägare (ca 350 st) inom eller inära anslutning till det område där
Bodens kommun planerar ftir kommunalt spillvattensystem. Under slutet av
november ordnade Bodens kommun ett dialogmöte där mer än 100
fastighetsägare deltog. Syftet med remissen och mötet var att ge tidig
information om projektet, hur fastighetsägamapåverkas och varfür Bodens
kommun ska bygga kommunalt avlopp i området. Samtliga synpunkter som
kom in via e-post, brev och möten har hanterats och i vissa fall har
justeringar av det ursprungliga fürslaget gjorts.

Kompletterande utredning har gjorts under våren 2018 avseende behovet av
kommunalt spillvattensystem inom bebyggelse på östra sidan av
Vittjärvsträsket. Resultat redovisas i separat PM, Tekniska Förvaltningen
(Bilaga 9). Sammantaget ftireslås att verksamhetsområde för vatten och
spillvatten ej inrättas för Vittjärv Östra. Detta innebär att vatten och
spillvatten under överskådlig tid ordnas via enskilda VA-anläggningar,
såsom idag. Ett eventuellt ökat behov av kommunalt VA bevakas lämpligen
i kommunens fortlöpande VA-planering och i anslutning till framtida
revideringar av kommunövergripande VA-plan.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Kartor med slutliga förslag till verksamhetsområde ftir vatten respektive
spillvatten redovisas i Bilaga 1-8. De områden som är aktuella ftir beslut är
ftiljande:

o Degerbäcken södra delen samt Rasmyran (Bilaga 1 och 2)
o Kusön (Bilaga 3 och 4)
o KusåLn och Farsvedjan (Bilaga 5 och 6)
o Västra Vittjärvsträsket (Bilaga 7 och 8)

När det gäller Rasmyran ersätter beslutade verksamhetsområde enligt Bilaga
I och2 tidigare verksamhetsområden. Samtliga fastigheter som idag är
anslutna till kommunalt vatten och spillvatten ingår i nytt
verksamhetsområde.

Grundprincipen ftir finansiering av allmänna vattentjänster enligt
Vattentjänstlagen är att fastighetsägare betalar VA-avgifter som motsvarar
nödvändiga kostnader ftir att ordna och driva VA-anläggningen. VA-
avgifterna, som beslutas av kommunen och redovisas i en VA-taxa, skall
bestämmas så att kostnaderna ft)rdelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som
rir skäligt och rättvist. VA-avgifterna indelas i anläggningsavgifter och
brukningsavgifter.

Kostnaden ftir VA-utbyggnaden inom Norra älvstråket ftireslås finansieras
via anläggningsavgifter och brukningsavgifter, samt via investeringsbidrag
från Bodens kommun. Särtaxa ftireslås ej, vilket innebär att
anläggningsavgifter inom Norra älvstråket beräknas enligt normal VA-taxa
på samma sätt som i verksamhetsområdet i övrigt. En successiv höjning av
anläggningsavgifterna kommer ske enligt plan, så att intäkterna från
tillkommande nyanslutningar i hela Bodens kommun motsvarar de faktiska
kostnaderna. Investeringar i övergripande VA-system, såsom VA-verk och
större överft)ringsledningar, samt reinvesteringar i befintliga VA-
anläggningar finansieras via brukningsavgifter.

Det långsiktiga bevarandet av grundvattenftirekomst på Kusön och Luleå älv
som tryggad avloppshantering ger är av allmänt intresse ftir Bodens kommun
vilket motiverar att Bodens kommun delfinansierar utbyggnadsproj ektet.
Investeringsbidraget fran Bodens kommun ftireslås uppgå till 10 miljoner
kronor.

Slutligt ft)rslag verksamhetsområde enligt ovan angivna kartbilagor samt
principer för finansiering har 2018-04-25 godkänts av projektets styrgrupp.

Tidplan för VA-utbyggnad

VA-utbyggnaden kommer genomföras i etapper. Projektering påbörjas
2018. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten fÌir fastigheter inom
Kusån och Kusön ska vara möjlig senast oktober 2021, i enlighet med

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Mark- och miljödomstolens beslut. VA-utbyggnad Rasmyran och
Degerbäcken sker parallellt och samordnat med utbyggnad inom Kusån och
Kusön. Inom Västra Vittjärvsträsket sker utbyggnad under 2019-2020 med
målsättningen att möjliggöra anslutning under 2020.

Konsekvensanalys

Beslut om verksamhetsområde och efterftiljande VA-utbyggnad innebär
övervägande positiva konsekvenser och är i linje med hållbar
samhällsutveckling. Beslutet är de facto en naturlig ftiljd av Länsstyrelsens
och Mark- och miljödomstolens överväganden och beslut, samt i enlighet
med kommunal planering (Översiktsplan, VA-plan) där konsekvenser
tidigare har analyserats.

Miljömässiga konsekvenser är dominerande positiva då en gemensam VA-
lösning i aktuellt område med samlad bebyggelse säkerställer långsiktig
dricksvattenftirsörjning och avloppshantering. Minskade utsläpp till ytvatten
och marVgrundvatten samt minskad potentiell negativ påverkan
(förorening) på dricksvattentäkt. Utsläpp av växthusgaser minskar då
behovet av transporter med lastbil für slamsugning minskar. Detta innebär
att energianvändningen minskar. En viss ökning av elanvändning kommer
dock ske pga pumpning av spillvatten.

Ekonomiska konsekvenser berör dels fastighetsägare och dels det allmänna
(kommunen). Fastighetsägarna erlägger anläggningsavgift när respektive
fastighet anslutits till kommunalt spillvatten (i vissa fall både dricksvatten
och spillvatten). VA-utbyggnad sker samordnat till samtliga bebyggda
fastigheter inom ett geografiskt område ftir att kunna bygga hållbart och
rationellt. Anläggningsavgiften innebär en relatir,'t stor investering som for
fastighetsägare med fritidshus av enklare standard kan upplevas betungande.
Nuvarande VA-taxa i Bodens kommun ($ 12) ger utrymme ftir att ftirdela
anläggningsavgiften på årliga inbetalningar upp till 10 år om avgiften är
betungande med hänsyn till särskilda omständigheter. Noterbart är dock att
kommunalt VA även medför en värdeökning av fastigheten.

Ekonomiska konsekvenser ftir det allmänna berör dels Bodens kommun som
finansieras via skatter och VA-huvudmannen som finansieras via VA-
avgifter. VA-utbyggnadsprojektet medför långsiktigt skydd ftir Bodens
huvudvattentfüt som är av stort allmänt intresse och en samhällsviktig
vattenresurs. Detta motiverar ett investeringsbidrag från Bodens kommun på
10 miljoner kronor som innebär något ökade kapitalkostnader vilket täcks
av framtida skatteintäkter. Effekterna är dock i detta fall mycket små om ens
märkbara fü r medbor garîa.

Avsaknad av vattenskydd medftir risk ftir altemativa kostnader, som till stor
del drabbar hela samhället inklusive näringsliv mm. Kostnader i det fall
vattentäkten skulle få försämrad vattenkvalitet eller ej kunna nyttjas till följd

,r?â/,ç- ¿J- lg ('
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av negativ avloppspåverkan är svårberäknade. Som jämftirelse kan nåimnas

de skadekostnader på flera hundra miljoner kronor som rapporterats i
Östersund och Skellefteå efter cryptosporidiumutbrotten det senaste
decenniet.

Även VA-huvudmannen får ökade kapitalkostnader då utbyggnad av
övergripande VA-system (exempelvis avloppsreningsverk, större
avloppspumpstationer och överftiringsledningar) enligt praxis ej f,rnansieras

via anläggningsavgifter i det aktuella området. Ökade kapitalkostnader ger
effekter fìir samtliga VA-abonnenter i form av höjd VA-avgift
(brukningsavgift). På grund av osäkerheter såsom VA-utbyggnadens totala
kostnad och framtidaränta är framtida avgiftsökning svårbedömd, men
höjningen av brukningsavgiften till ñljd av investeringar i gemensamma
VA-system inom Norra älvstråket bedöms understiga 5%.

Sociala konsekvenser till ftiljd av VA-utbyggnad och höjd VA-standard kan
vara svåra att se, men en sekundär långsiktig effekt kan vara att områden
med kommunalt VA successivt Ër ökad andel permanentboende. Trygg
VA- ftirsörjning inom Norra älvstråket skapar således utrymme ftir
attraktiva boendemiljöer både stadsnåira och naturnåira. Omvandling fran
enklare fritidshus till mer permanentboende och högre byggnadsstandard
kan medftira ökat arúal ägarbyten vilket möjligen kan påverka sociala
strukturer. VA-utbyggnaden bedöms dock inte ge några drastiska
ft)rändringar av sociala strukturer eftersom kommunalt dricksvatten redan
byggts ut samt att en langsam omvandling och utveckling av bebyggelsen
pågått sedan många år.

För beslut
Kommunfullmäktige

4öit- ü, aÕ rc
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s re Ri ktlinjer för uteserveri ngar
K520t81428

Tekniska utskottets förslag
Kommunfullmäktige godkänner ftirslag till riktlinj er ftir uteserveringar

Beskrivning av ärendet
Tekniska ftirvaltningen har fatt i uppdrag att tillsammans med
Samhällsbyggnadskontoret ta fram särskilda riktlinjer ftir uteserveringar (Kf
2017-06-19 ç79).

Riktlinjerna har tagits fram i samverkan mellan berörd personal på
Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska ftirvaltningen.

För beslut
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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s20 Utvärdering av utökat färdtjänstområde för Bodens
kommun
KS 2018/430

Tekn iska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska ftirvaltningens fürslag till beslut att
ftirdtjänstområdet för Bodens kommun utökas 5 mil in i angränsande
kommuner.

2. Kommunstyrelsen godkänner tekniska ft)rvaltningens fürslag till beslut att
ge Tekniska ftirvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjer Ítir ftirdtjänst och
komplettera dessa med det utökade fÌirdtjänstområdet.

Beskrivning av ärendet
Föreningarnas delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet DHR, Helhet
Samverkan Omtanke HSO och Synskadades riksfürbund SRF lämnade
ftirslag till kommunen att tillåta resor med fÌirdtjänst 5 mil in i angränsande
kommuner, en så kallad 5-milsgräns. Kommunstyrelsen beslutade 9 juni
2014 om en fürsöksperiod på tre år som skulle utvärderas efter två år.

Försöksperioden har fallit väl ut. Antalet ansökningar om riksfrirdtjänst har
minskat. För ftirdtjänstresenärerna har detta medfört att de fått en större
frihet i sitt resande då de inte längre behöver planera kortare resor till
närliggande kommuner 3 veckor i ftirväg. Kommunens ftirdtjänsthandläggare
har fått en minskad arbetsbelastning då antalet riksfÌirdtjänstansökningar har
minskat.

Kostnader ftir ftirsöket med 5-milsgränsen har under perioden 2015-2017
kostat cal,2 mkr, vilket ger en genomsnittlig kostnadsökning på ca 0,6 mkr
per år.

För beslut
Kommunstyrelsen

.?olg -¿.1-d3 ÈrrC
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s21 Förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och
riksfärdtjänst
KS 2018/400

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar sända ut kommunens förslag till
trafikñrsörjningsprogram ft)r fÌirdtjänst och riksfÌirdtjänst på remiss till
Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region Norrbotten och
brukarorganisationerna i Boden.

Beskrivning av ärendet
Enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) skall varje kommun regelbundet i ett
trafikftirsörjningsprogram ange omfattningen av trahk enligt lagen
(1997:736) om fàirdtjänst och lagen 1997:735 om riksfÌirdtjänst och
grunderna für prissättningen für resor med sådan trafik, i den mån
kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar till den Regionala
kollektivtrafi kmyndi gheten.

Eftersom Bodens kommun valf att inte överlåta frirdtjänsten till den
Regionala kollektivtrafikmyndighetens behöver kommunen ta fram ett
sådant trafi kftirsörj ningsprogram.

Trafikftjrsörjningsprogrammet ftilj er kommande avtalsperiod och sträcker
sig fram till minst 30 juni 2019.I det fall avtalstiden ftirlängs sträcker sig
programtiden till 30 juni 2023. Nytt program tas fram i samband med varje
ny upphandling.

För genomfïirande
Tekniska ftirvaltningen

För kännedom
Kommunstyrelsen

âÒ/l'ð1.0Õ zþvs ID)YL
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o Förvaltningschefens rapport april 2018

o Månadsrapport Ks-Tekniska ftirvaltningen mars 2018
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