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Dnr 2013-000071 01

Vatten- och avloppsförsörjning på södra Härnön utmed
Södra sundet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten utmed
södra Härnön, enligt bifogad karta och fastighetsförteckning,
att inom det utökade verksamhetsområdet tillämpa anslutningsavgift enligt
vid var tid gällande VA-taxa i Härnösand med ett särtaxetillägg om 42 000
per fastighet, exklusive moms,
att inom det utökade område tillämpa vid var tid gällande VA-taxa för
brukningsavgifter i Härnösand,
att godkänna upprättat avtal mellan Härnösands kommun och VAhuvudmannen Härnösands Energi & Miljö AB,
att från kommunen lämna ett årligt driftbidrag till VA-huvudmannen under
20 år för finansiering av VA-kollektivets ökade kapitalkostnader, enligt
beräkningsgrund i bifogat avtal,
att bevilja Härnösands Energi & Miljö AB kommunal borgen för
investeringen i dess helhet där borgenstaket fastställs vid ett kommande
kommunfullmäktiges sammanträde samt redovisning av kostnaden för
projektet, samt
att utbyggnaden av vatten- och spillvattennät i det utökade
verksamhetsområdet ska vara slutfört senast 2018-12-31.
Ajournering
Anders Gäfvert (M) yrkar att sammanträdet ajourneras för överläggning.
Ordförande ajournerar mötet 16.03–16.15 för överläggning.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Lennart Bolander (M) och Sigge
Tjärnlund (M), Anders Gäfvert (M), Amanda Lind (MP), Ingemar Wiklander
(KD) och Barbro Ekevärn (SJVP).
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Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med en ändrad
lydelse av sjätte att-satsen:
att bevilja Härnösands Energi & Miljö AB kommunal borgen för
investeringen i dess helhet där borgenstaket fastställs vid ett kommande
kommunfullmäktigessammanträde.
Kommunfullmäktige ordförande yrkar ytterligare ändring av sjätte att-satsen
med följande lydelse:
att bevilja Härnösands Energi & Miljö AB kommunal borgen för
investeringen i dess helhet där borgenstaket fastställs vid ett kommande
kommunfullmäktigessammanträde samt redovisning av kostnaden för
projektet.
Lennart Bolander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Fred
Nilssons (S) förslag till sjätte att-sats samt ordförandes tilläggs förslag
angående redovisning av kostnaden för projektet. I yrkandet instämmer
Sigge Tjärnlund (M), Anders Gäfvert (M), Amanda Lind (MP), Ingemar
Wiklander (KD) och Barbro Ekevärn (SJVP).

Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till
beslut, kommunstyrelsens förslag och Fred Nilssons (S) med ordförandes
tillägg.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut i att-sats 1- 5, 7.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag
till beslut i att-sats 1-5, 7.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut i att-sats 6.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att bifalla Fred
Nilssons (S) förslag med ordförandes tillägg till beslut i att-sats 6.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt Fred Nilssons (S) och
ordförandes tillägg till beslut.

Protokollsanteckning
Sigge Tjärnlund (M) anser att:
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I ärendet 14, KF 2014-06-16, nämns inget om den totala projektkostnaden.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kunskapen
om VA-projektets kostnad måste framläggas och vara känd för
kommunfullmäktige ledamöterna före beslut.
Bakgrund
Enligt lagen om allmänna vattentjänster §6 (2006:412) är kommunen skyldig
att tillgodose vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors
hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större
sammanhang för befintlig eller blivande bebyggelse.
År 2011 genomfördes en inventering på Härnön längs Södra sundet som
visade att endast en tredjedel av avloppsanläggningarna motsvarar dagens
krav enligt miljö- och hälsoaspekter. Vidare kan noteras att vattenområdet i
anslutning till Solumshamn omfattas av hög skyddsnivå för enskilda avlopp
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7). Södra Härnön anges också
som ett utvecklingsområde för bostäder i kommunens översiktsplan från
2011. Mot bakgrund av detta genomförde samhällsförvaltningen på
kommunstyrelsens uppdrag en förstudie med Vägvalsutredning avseende
framtidens VA-försörjning i området.
I enlighet med vattentjänstlagen fattas beslut om inrättande av
verksamhetsområde av kommunfullmäktige. Inom verksamhetsområdet är
VA-huvudmannen skyldig att upprätta förbindelsepunkt och fastighetsägaren
är skyldig att erlägga anläggningsavgift. Fastighetsägaren ansvarar för att
ansluta sin fastighet till förbindelsepunkten.
Förutom förslag till omfattning av det nya VA-området har förvaltningen
också arbetat fram ett förslag till finansiering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2014-06-03 § 108
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2014-05-13
Bilaga 1, Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Södra
Härnön.
Bilaga 2, Vägvalsutredning avseende framtida VA-försörjning läns södra
Sundet, södra Härnön.
Bilaga 3, Karta gällande utökat verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, södra Härnön.
Bilaga 4, Fastighetsförteckning gällande utökat verksamhetsområde för
vatten och spillvatten, södra Härnön.
Bilaga 5, Avtal mellan VA-huvudmannen och Härnösands kommun.
Samhällsnämndens protokollsutdrag, 201405-08 § 94
______
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