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§ 37 Dnr KS 2020/00327  

Remiss angående vattenförsörjning och avloppshantering för 
fastigheter inom Åsen Knarrnäs  

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har för avsikt att förelägga Uddevalla kommun att tillse att anläggning för 

allmänna vattentjänster kommer till stånd för fastigheterna inom Åsen – Knarrnäs. 

Innan beslut fattas vill Länsstyrelsen ge kommunen möjlighet att yttra sig över förslag 

till beslut enligt nedan. 

  

Området ingår i Uddevalla kommuns politiskt antagna VA-utbyggnadsplan som ett 

område som bedöms ha behov av allmänt VA och som planeras att anslutas till det 

allmänna VA-nätet under mitten av 2020-talet. Uddevalla kommun utreder, projekterar 

och bygger ut allmänt VA utifrån antagen VA-utbyggnadsplan och har kommit långt i 

arbetet när det gäller Åsen-Knarrnäs och omkringliggande områden som har behov av 

allmänt VA. Uddevalla kommun har inget att erinra mot att ansluta Åsen-Knarrnäs men 

önskar att Länsstyrelsen tar hänsyn till kommunens pågående arbete enligt antagen VA-

utbyggnadsplan. Uddevalla kommun har lagt ner mycket arbete på. 

  

Kommunledningskontorets rekommenderade svar är att tydliggöra för Länsstyrelsen, att 

arbetet kommer att starta 2024 och vara färdigställt till 2026, vilket i tidigare svar 

beskrevs otydligt. Skälet till otydligheten var medveten och för att gardera för alla 

osäkerhetsfaktorer ett utbyggnadsarbete kan drabbas av. Västvatten AB behöver därför 

arbeta för möjliga lösningar för att kunna infria Länsstyrelsens tydliga förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-12 

Skrivelse - Förslag till beslut från Länsstyrelsen 2020-10-30 

Bild från Länsstyrelsen Västra Götaland 2020-10-30 

Analys daterad 2017-02-07/2020-07-13 

Rapport vattenprov daterad 2013-05-22/2020-07-13 

Karta tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 

Analysresultat tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 

Komplettering med uppgifter tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 

Dricksvattenanalys tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 

Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland 2020-04-29 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att svara på förslaget på föreläggande enligt utarbetat och redovisat svar i handlingarna, 

  

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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