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Förslag till vattenförsörjningsplan (Kvalitetsledare för VAledningsnät Markus Orre Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
föredrar ärendet klockan 18.00)

Egna anteckningar

Handlingen finns på kommunens hemsida under sammanträdeshandlingar KF.
Hör av dig till Anders Tel: 80501 anders.andersson@ljusnarsberg.se eller
Johanna Tel: 80508 johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se om du vill ha den i
pappersformat, så löser vi det.

PP presentation mailas ut innan sammanträdet.
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Förslag till vattenförsörjningsplan

Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till
vattenförsörjningsplan för Ljusnarsbergs kommun. Förslaget till
vattenförsörjningsplan har utarbetats av Sweco i samarbete med
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Förslag
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har vid sammanträde den I februari 2019
§ I 0 beslutat godkänna förslaget samt föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget
till vattenförsörjningsplan.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyre/sen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till
vattenförsörjningsplan.
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Direktionen

2019-02-01

Sida

11

S882018-120

§ 10

Förslag till vattenförsörjnlngsplan för Hällefors, Nora,
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun

Direktionens beslut

Beslutar att godkänna förslaget samt föreslå kommunfullmäktige i Hällefors,
Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun att anta förslag till vattenförsörjningsplan.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av medlemskommunerna tagit fram ett förslag till vattenförsörjningsplan.
Vattenförsörjningsplanen har utarbetats av Sweco i nära samarbete med
förbundet. Även Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har deltagit i
framtagandet av innehållet i planen.
Syftet med Vattenförsörjningsplanen är att beskriva nuvarande och potentiella
framtida vattentäkter, samt åskådliggöra tillgången av vattenresurser för
dricksvattenförsörjningen i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommun. Vidare avses vattenförsörjningsplanen utgöra ett kunskapsunderlag
genom att beskriva vattenresurserna, dess kapacitet, kvalitet, risker, påverkan
och skydd. Även förslag på förbättringsåtgärder redogörs.
Vattenförsörjningsplanen ska fungera som stöd för att skydda nuvarande och
potentiella framtida vattentäkter, vid bland annat framtagande av översiktsoch detaljplaner samt etablering av industri- och bostadsområden.
Kompletterande kartmaterial tillgängliggörs inom Samhällsbyggnad
Bergslagen.
För ärendet aktuella handlingar

Vattenförsörjningsplanen
Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa Vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora,
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun.
Vattenförsörjningsplanen delges medlemskommunerna.
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Förslag till beslut under mötet

Direktionen godkänner förslaget samt föreslår kommunfullmäl<tige i Hällefors,
Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun att anta förslag till vattenförsörjningsplan.

Reservationer

Jan Rylander (NP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att
före justeringen komma in med en skriftlig reservation.

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun
Nora kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun
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