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Till VA-abonnenter i Östadkulle 

  

Remiss om ändring av Va-verksamhetsområde 

Gata/VA-enheten ser över verksamhetsområden för dagvatten i samtliga tätorter, i 

samband med införande av dagvattenavgift i VA-taxan. I Östadkulle ses hela 

verksamhetsområdet över i ytterkanterna. 

 

Ändring av verksamhetsområde för dagvatten 

Det område som är markerat med grönt rutnät i kartan föreslås att ligga kvar inom 

verksamhetsområdet för dagvatten, på grund av att det finns utbyggda 

dagvattenledningar där. Övriga delar av det nuvarande området (inringat med rött) 

tas bort som verksamhetsområde för dagvatten, dels på grund av att det inte har 

byggts ut några dagvattenledningar där och dels då fastigheterna kan avleda 

dagvatten lokalt till diken/bäckar eller till grönområde.  

 

Att ligga utanför verksamhetsområde för dagvatten skulle innebära att fastigheten 

varken har rättigheter eller skyldigheter gentemot det allmänna dagvattensystemet. 
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Ingen dagvattenavgift kommer att tas ut. Fastigheterna kommer inte att ha rätt att 

vara anslutna på kommunens allmänna dagvattensystem. 

Dagvattenavgiften ligger på 1 kr/m2 hårdgjord yta per år, inklusive moms. Med 

hårdgjord yta avses tak eller större asfalterad yta. 

 

Ändring av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 

Gata/VA-enheten föreslår även en minskning av verksamhetsområdets gränser för 

dricksvatten och spillvatten, då det nuvarande området (inringat med rött) är 

relativt omfattande till ytan och var det är rimligt att bygga ut kommunalt VA. 

Förslaget till nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten är markerat 

med blå linje.  

 

Minskningen av området påverkar inte nuvarande VA-abonnenter. 

Remisstid till den 28 februari 

Om ni har synpunkter på det här förslaget så önskar vi få dem senast den 28 

februari till e-posten va@vargarda.se eller per brev till Vårgårda kommun, 

Gata/VA-enheten, 447 80 Vårgårda. 

 

Med vänlig hälsning,  

 

Teresa Kalisky,  

Gata/VA-chef 
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