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§ 93 Diarienummer KS/2014/0096 
 
VA-verksamhetsområde Inre Norrfjärd 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa VA-verksamhetsområde för Inre Norrfjärd enligt Söderhamn NÄRAs 
förslag 

2. uppdra till Söderhamn NÄRA utifrån de behov som uppkommer arbeta fram en 
finansieringsmodell i enlighet med gällande förutsättningar i Vattentjänstlagen, i detta 
fall fastighetsägare/abonnenter som har behov av finansieringshjälp genom 
delbetalning av anläggningsavgiften 

3. kommunstyrelsen ska godkänna finansieringsmodellen innan projektet startar. 
 

 
Ärendet 
Söderhamn NÄRA AB har inkommit med en framställan om fastställelse av VA-
verksamhetsområde för Inre Norrfjärd. 
 
Inre Norrfjärd är ett område med i huvudsak fritidshusbebyggelse beläget vid en havsvik 
ca 4 km öster om Söderhamns tätort. En intressegrupp i området kontaktade i slutet av 
2012 Söderhamn NÄRA med syfte att få till en kommunal VA-lösning i området. 
Huvudorsaken är den försämrade vattenkvaliten i fjärden, vilken dels kan ses som en följd av 
låg omsättning av vattnet på grund av instängningsproblematiken och dels som en följd av att 
många enskilda avlopp i området troligtvis håller låg standard. 
 
Aktuellt område är klassat med hög skyddsnivå för miljö och innefattar ett stort antal 
Fastigheter och hushåll. Bildandet av ett verksamhetsområde innebär att avloppspåverkan 
från 
enskilda fastigheter i Inre Norrfjärd på sikt kommer att upphöra. Förslaget är att ett 
verksamhetsområde bildas enligt bifogad översiktskarta och innefatta de fastigheter som 
avses att ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Söderhamn NÄRA § 468/140221 
Skrivelse angående enskilda avlopp i inre Norrfjärd 
Underlag och karta med inritat verksamhetsområde 
Kommunstyrelsen § 138/140528 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Thuring (SD) föreslår att ärendet återremitteras för att färdigställa inventeringen och 
ett presentera ungefärligt belopp för den nya anläggningen för de enskilda fastighetsägarna 



samt att utreda hur de kringliggande jordbruken via tillflöden bidrar till den förhöjda 
fosforhalten. 
 
Maria Lind (S) och Olov Östlund (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och 
finner att kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag. 
 
Därefter frågar han om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar göra det. 
 
Beslutet skickas till 
Söderhamn NÄRA AB, kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, Leif Östman, bygg-och 
miljönämnden, Linn Sundberg 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Jonna Källström Böresson 
2014-06-18 
 
Ordförande 
John Staffas (S) 
 
 

Justerare 
Stig Nordgren (V) 
Jan-Eric Berger (C) 
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