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Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp i 
Salbohed så att fastigheterna Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 
omfattas av verksamhetsområdet 

BAKGRUND 
Tekniska kontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen varit huvudman för 
undersökningar och projektering av åtgärder för det föroreningsskadade området fd 
Sand Såg och kvarn, fastigheten Sand 1:26 i Salbohed. l samband med 
undersökningarna har dioxin och bentazon (bekämpningsmedel) detekterats i 
dricksvattenbrunnarna på de närliggande fastigheterna Sand 1:2 och Sand 1:18. 
Dioxinföroreningarn har sitt ursprung från den tidigare verksamheten vid fd Sand 
Såg och kvarn. De förhöjda halterna bentazon har okänt ursprung. Sand 1:2 är en 
privat landbruksfastighet med två bostadshus och på fastigheten Sand 1:18 bedrivs 
ett hem för vård och boende (Villa Slussen i Sand AB). Med anledning av de förhöjda 
värdena dioxin och betazon i dricksvattnet har Villa Slussen ett föreläggande riktat 
mot sig att åtgärda dokumenterade brister på dricksvattenkvaliten. 

I egenskap av huvudman för undersökningar och projektering av det 
föroreningsskadade området fd Sand såg och kvarn, har kommunen ansökt om 
statliga bidragsmedel för genomförande av avhjälpande åtgärder på Sand 1:26. 
Kommunen framförde i ansökan att man anser att fastigheterna Sand 1:2 och Sand 
1:18 ska anslutas till det kommunala nätet för att säkra dricksvattenförsörjningen 
under åtgärdsfasen. Naturvårdsverket har dock sagt nej till att statliga bidragsmedel 
får användas för att ansluta närliggande fastigheter till den kommunala 
anläggningen. 

Åtgärder av det föroreningsskadade området kommer att ske först 2017 enligt 
Naturvårdsverkets beslut. 

TEKNISKSK KONTORETS BEDÖMNING AV BEHOV AV KOMMUNAL T 
VERKsAMHETSOMRÅDET 
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster så är kommunen enligt 6 § 
skyldig att anordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang om det 
krävs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 

Tekniska kontoret anser att verksamhetsområdet i detta fall behöver utökas att 
omfatta fastigheterna Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 med hänsyn till människors 
hälsa. Dioxin är inte akuttoxiskt men vid långtidsexponering kan dioxin vara 
cancerframkallande. Med tanke på att Såg-och kvarnverkesamheten har bedrivits 
mellan 1905 och 1982 kan dricksvattnet varit belastat med förhöjda dioxin halter 
under lång tid. 
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En utökning av kommunalt verksamhetsområde innebär att kommunen anvisar 
anslutningspunkt vid respektive fastighetsgräns för de båda fastigheterana. 
Fastighetsägarna betalar anslutningsavgift enligt gällande taxa för anslutning till 
vatten- och spillvattennätet Fastighetsägaren beskostar projektering och 
ledningsdragning från anslutningspunkt till de egna husen. 

Kostnader 
Kostnaden för projektering och utbyggnad av det kommunala nätet kommer att 
belasta VA-kollektivet inom befintlig ram. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Salbohed så 
att fastigheterna Sand 1:2, Sand 1:18och Sand 1:26 omfattas i verksamhetsområdet. 

TEKNISKA KONTORET 

Lisa Granström 
Chef Samhällstekniska enheten 

BILAGOR: 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut 
Barnchecklista avseende FN s konvention om barnets rättigheter 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

ÄRENDE 
Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp i Salbohed så att 
fastigheterna Sand 1:2 och Sand 1:18 omfattas av verksamhetsområdet 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för 
landsbygden, nu eller i framtiden? 

JA~ NEJD 

VID JA- HUR BEDÖMER NI ATT BESLUTET PÅVERKAR: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? 
l så fall, på vilket sätt? 

För de aktuella fastigheterna säkerställs dricksvattenförsörjningen nu och på sikt. 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? 

l så fall, på vilket sätt? 

Enbart temporärt under projektering och byggnat ion. 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? 

l så fall, på vilket sätt? 

Servicen ökar för de aktuella fastigheterna .. 
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Barnchecklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

ÄRENDE 
Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp i Salbohed så att 
fastigheterna Sand 1:2 och Sand 1:18 omfattas av verksamhetsområdet 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 
På vilket sätt? l Varför inte? 
Barn- och ungdomar som nyttjar dricksvatten från aktuella fastigheter får ett säkert 
dricksvatten att konsumera. 

VID lt\ SKA DENNA BARNKONSEKVENSANALYS FYLLAS I 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta JA~ 
rummet? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Barnen som bor och vistas på fastigheterna får en säker dricksvattenförsörjning 
nu och i framtiden. 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Motiveringen för att ansluta dessa fastigheter är att allmäna vatten- och 
avloppstjänser ska erbjudas där det behövs med hänsyn till hälsa eller miljön. 
Vid dessa fastigheter är hälsa argumentet. Barn är extra känsliga för miljögif ter 
av olika slag och denna åtgärd eliminerar risken för att de ska utsättas för 
skadliga ämnen genom dricksvattnet. 

3. Innebär beslutet att barnets rätt tilllikvärdiga villkor beaktas 
med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, hälsa, 
funktionshinder, tro eller social ställning? 

På vilket sätt? /Varför inte? 

Alla har rätt till rent vatten. Genom åtgärden kommer barn- och ungdomar 
erbjudas ett vatten som inte är påverkat av det föroreningsskadade området. 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Övrigt som bör tas hänsyn till 

Skriv här ... 

JA~ 

JA~ 

NEJ D 

NEJD 

NEJD 

NEJ ~ 


