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Förslag till utvidgat verksamhetsområde för kommunalt VA i 
Silverhöjden, Bergslagens kommunalteknik 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 

17 juni 2016 § 62 föreslå Ljusnarsbergs kommun anta förslag till utvidgning av 

verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) i Silverhöjden enligt 

föreliggande förslag. Förslaget föranleds av att 24 fastigheter i Silverhöjden i dag 

inte är anslutna till det kommunala VA-nätet. De ligger i nära anslutning till sjön 

Norra Härken som är en vattenfäkt för Grängesberg, Ludvika kommun. 

Fastigheterna ligger i nära anslutning till varandra och kan däimed räknas som en 
sammanhållen bebyggelse. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kornununstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
om utvidgat verksamhetsområde för kommunalt VA i Silverhöjden enligt 
föreliggande förslag. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att Bergslagens kommunalteknik skall inkomma med 
utförligare kostnadsberäkningar gällande det utvidgade verksamhetsonu·ådet för 
kommunalt VA till kommunens beredning för budget 2017. 

Kommunstyre/sen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

Expediering: 
Bergslagens kommunalteknik 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



BERGSLA§ENS KOMMUNALTEKNIK SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Direktionen 

Justerares slgn 

Sammanträdesdatum Sida 

2016-06-17 13 

BKT2016-297 

§ 62 

Förslag till utvidgat verksamhetsområde för kommunalt VA i 
Si1verhöjden1 Ljusnarsbergs kommun 

Direktionens beslut 
Beslutar att föreslå Ljusnarsbergs kommun att anta förslag till utvidgning 
av verksamhetsområde för kommunalt VA i Silverhöjden enligt bifogad 
karta. 

Sammanfattning av är,endet 
24 fastigheter i Silverhöjden är idag inte anslutna till det kommunala VA
nätet. De ligger i nära anslutning till sjön Norra Härken som är vattentäkt 
för Grängesberg. Fastigheterna ligger i nära anslutning till varandra och 
kan därmed räknas som en sammanhållen bebyggelse. 

Beskrivning av ärendet 
Efter att Ludvika kommun fick problem med föroreningar i Norra Härken 
tog de upp det med BKT och 8MB för att inventera enskilda avlopp i 
anslutning till sjön. Det visade sig att många enskilda avlopp i Silverhöjden 
som släpper sitt avloppsvatten i Södra Härken var bristfälliga. 
Under vanliga omständigheter går vattenflödet från sjön Norra Hörken till 
sjön Södra Hörken, men det förekommer att flödet vänder och vatten från 
Södra Härken rinner till Norra Hörken. Det finns då en risk att föroreningar 
i form av framförallt bakterier från enskilda avlopp hamnar i Norra Hörken 
som är vattentäkt för Grängesberg. 
BKT bedömer att fastigheterna räknas som sammanhållen bebyggelse 
enligt gällande rättspraxis, vilket ger kommunen skyldighet att förse 
området med kommunalt VA 
Förstudien som EQC genomförde på uppdrag av BKT räknade med en 
investeringskostnad på ca sex miljoner kronor och en intäkt i form av 
anslutningsavgifter på ca tre miljoner kronor. 
EQC har fått i uppdrag ;att utarbeta några alternativa lösningar, men 
kostnaden för projektet kommer inte att sänkas nämnvärt. 

Förslag till finansiering 
lnvesteringskostnaden efter anslutningsavgifterna är ca tre miljoner 
kronor. Kostnaden är upptagen i budget för 2017. 

Protokollsutdrag till 



BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Direktionen 
2016-06-17 14 

Fastigheter som ska inigå i verksamhetsområdet Silverhöjden, 
Ljusnarsbergs kommun 

Fastighet N1·. 
Norra Härken 2:22 
Lerviken 1:6 
Lerviken 1:5 
Lerviken 1 :10 
Lerviken 1 :18 
Lerviken 1:34 
Lerviken 1:27 
Lerviken 1:40 
Lerviken 1:7 
Lerviken 1:1 
Lerviken 1:22 
Lerviken 1:31 
Lerviken 1:4 -
Lerviken 1 :17 
Lerviken 1: 11 
Lerviken 1:23 
Lerviken 1:20 
Lerviken 1:35 
Lerviken 1:12 
Lerviken 1 :9 
Lerviken 1:28 
Lerviken 1:33 
Lerviken 1:32 
Lerviken 1:8 
Lerviken 1:30 
Lerviken 1 :15 
Lerviken 1 :21 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att föreslå Ljusnarsbergs kommun att anta 
förslag till utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt VA i 
Silverhöjden enligt bifogad karta. 

Delges för åtgärd: 
Ljusnarsbergs kommun 

Justerares slgn Protokollsutdrag till 

~ ()-~r-;;--
Utdragsbestyrkan~ ~ ---\, 
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BERGSLAGENS\/C, 

KOMMUNALTEKNIK 
H iillefors, linde sberg, Ljusnarsberg, Nora 

Handläggare 

Bram Corthals 

Tjänsteskrivelse 

2016-05-13 Dnr: BKT2016-297-1 

Förslag till utvidgning av verksamhetsom1råde för kommunalt VA i Silverhöjden, 
Ljusnarsbergs kommun 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslås besluta att föreslå Ljusnarsbergs kommun att anta förslag till utvidgning av 
verksamhetsområde för kommunalt VA i Silverhc~den enligt bifogad karta. 

Sammanfattning av ärendet 
24 fastigheter i Silverhöjden är idag inte anslutna till det kommunala VA-nätet. De ligger i nära 
anslutning till sjön Norra Hörken som är vattentäkt för Grängesberg. Fastigheterna ligger i nära 
anslutning till varandra och kan därmed räknas som en sammanhållen bebyggelse. 

Beskrivning av ärendet 
Efter att Ludvika kommun fick problem med föroreningar i Norra Hörken tog de upp det med BKT 
och 8MB för att inventera enskilda avlopp i anslutning till sjön. Det visade sig att många enskilda 
avlopp i Silverhöjden som släpper sitt avloppsvatten i Södra Hörken var bristfälliga. 
Under vanliga omständigheter går vattenflödet från sjön Norra Hörken till sjön Södra Hörken, men det 
förekommer att flödet vänder och vatten från Södra Hörken rinner till Norra Hörken. Det finns då en 
risk att föroreningar i form av framförallt bakterier från enskilda avlopp hamnar i Norra Hörken som 
är vattentäkt för Grängesberg. 
BKT bedömer att fastigheterna räknas som sammanhållen bebyggelse enligt gällande rättspraxis, 
vilket ger kommunen skyldighet att förse området med kommunalt VA. 
Förstudien som EQC genomförde på uppdrag av BKT räknade med en investeringskostnad på ca sex 
miljoner kronor och en intäkt i form av anslutningsavgifter på ca tre miljoner kronor. 
EQC har fått i uppdrag att utarbeta några alternativa lösningar, men kostnaden för projektet kommer 
inte att sänkas nämnvä1t. 

Förslag till finansiering 
Jnvesteringskostnaden efter anslutningsavgifterna är ca tre miljoner kronor. Kostnaden är upptagen i 
budget för 2017. 

Bergslagens Kommunalteknik Organisationsnr E-post Bankgiro 
Box 144 222000-1487 forbund@bergslagens-kt.se 5507-0858 
713 23 NORA 

1 (3) 



BERGSLAGENS 
KOMMUNALTEKNIK 
Hällefors• lindo sberg, lju snarsberg, Hora 

Handläggare 

Bram Corthals 

Tjänsteskrivelse 

2016-05-13 Dnr: BKT2016-297-1 

Fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet Silverhöjden, Ljusnarsbergs 

kommun 

Fastighet Nr. 
Norra Hörken 2:22 
Lerviken 1:6 
Lerviken 1:5 
Lerviken 1:10 
Lerviken 1:18 
Lerviken 1:34 
Lerviken 1:27 
Lerviken 1:40 
Lerviken 1:7 
Lerviken 1:1 
Lerviken 1:22 
Lerviken 1:31 
Lerviken 1:4 
Lerviken 1:17 
Lerviken 1:11 
Lerviken 1:23 
Lerviken 1:20 
Lerviken 1:35 
Lerviken 1:12 
Lerviken 1:9 
Lerviken 1:28 
Lerviken 1:33 
Lerviken 1:32 
Lerviken 1:8 

Lerviken 1:30 
Lerviken 1:15 

Lerviken 1:21 

Bergslagens kommunalteknik 

Bram Corthals 

Bergslagens Kommunalteknik Organisationsnr E-post Bankgiro 
Box 144 222000-1487 forbund@berqslagens-kt.se 5507 -0858 
713 23 NORA 
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