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§  253 Omfördelning av medel inom ram för VA-anslutning Gamla

Vattentornet

INLEDNING
En bygglovsansökan för ombyggnad av det gamla vattentornet till bostad har

lämnats in. Startbesked för marklov har beviljats den 22 augusti  2019.  Området är

inom verksamhetsområdet för kommunalt VA.

De allmänna VA-ledningarna som är kopplade till det gamla vattentornet med

funktion att förse Sala tätort med dricksvatten måste kopplas bort och nya

servisledningar med funktion att förse det kommande bostadshuset mäste anläggas.

Beredning

Bilaga KS  2019/236/1, missiv

Föredragning av projektsamordnare Andreas Gärdqvist.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ät omfördela medel från konto  3260  omläggning ledningar och saneringar (total

budget 4 000 000 kronor) till aktuellt projekt till en kostnad av 450 000 kronor för

år  2 020.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt omfördela medel från konto  3260  omläggning ledningar och saneringar (total

budget  4  000 000 kronor) till aktuellt projekt till en kostnad av 450 000 kronor för

år  2020.

Utdrag

kommunstyrelsen
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MISSIV

Omfördelning av medel inom ram för VA-anslutning till Gamla

Vattentornet

Bakgrund

En bygglovsansökan för ombyggnad av det gamla vattentornet till  bostad  har

lämnats  in. Startbesked för marklov har  beviljats  den  2019-08-22. Området  är inom

verksamhetsomrädet för kommunalt VA.

De allmänna VA-ledningar som är kopplade till det gamla  vattentornet  med funktion

att förse Sala  tätort  med  dricksvatten  måste kopplas bort och nya servisledningar

med funktion att förse det kommande  bostadshuset måste  anläggas.

Förslag till  åtgärd

Befintliga ledningar kopplas bort och nya servisledningar anläggs. Då det är ett

lämpligt  arbete vintertid  utförs förslagsvis under  vintern 2019/2020.

Anläggningsarbeten utförs  i  egen regi eller av upphandlad entreprenör,

omkopplingsarbeten skeri egen regi.

Ekonomi

Översiktlig kostnadsbedömning för genomförandet är 450 000 kr [exkl. moms).

Anslutningsavgiften för fastighetsägaren enligt nuvarande va-taxa blir till 106 140

kr (exkl. moms).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att omfördela medel från konto  3260  omläggning ledningar och saneringar (total

budget  4  000 000 kr) till aktuellt projekt till en kostnad av 450 000 kr för år  2020.

Åsa Kling

Enhetschef Samhällstekniska


