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Byggnadsnämnden 

Yttrande över remiss för införande av 
verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden – 
område 1 och 2 

Bakgrund 
Ärendena om införande av verksamhetsområde för VA för Grytet, Hallby Mitt och Än-
den 1 respektive 2 återremitterades när det behandlades på kommunfullmäktige. Flera 
ledamöter krävde bättre dialog och tydligare beslutsunderlag. Kommunstyrelsen har bett 
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden att 
yttra sig. Detta yttrande behandlar båda områdena eftersom de geografiskt är nära sam-
mankopplade. 

Sammanfattning av yttrande 
Byggnadsnämnden konstaterar att förslaget ligger i linje med kommunens tidigare ställ-
ningstaganden i Blåplan och Översiktsplan 2017. Byggnadsnämnden delar i stort det 
förslag som samhällsbyggnadsnämnden tagit fram men föreslår några mindre juste-
ringar när det gäller vilka fastigheter som bör omfattas av kravet på anslutning. Bygg-
nadsnämnden föreslår även att samhällsbyggnadsnämnden ser över möjligheterna att fö-
reslå ett något större verksamhetsområde som även innefattar fastigheter som eventuellt 
kan bli aktuella att ansluta i framtiden, detta för att underlätta processen framåt.  

Yttrande 
Det föreslagna verksamhetsområdet utgör en deletapp i projektet att koppla bebyggelsen 
på Vänersnäs till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Det är ett projekt som 
funnits med länge i den kommunala planeringen och som har stöd i översiktsplanen. 
VA-utbyggnad är en förutsättning för bebyggelseutveckling på Vänersnäs enligt över-
siktsplanens utvecklingsprincip 8 ”utveckla landsbygden”.  
Projektet följer kommunens VA-plan enligt Blåplan. I samband med framtagandet av 
blåplanen analyserades vilka delar av landsbygden som omfattas av vattentjänstlagens 
krav på kommunal VA-anslutning och vilken prioriteringsordning som skulle gälla för 
olika områden. Viktiga anledningar till kraven på anslutning är att långsiktigt förbättra 
vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag samt att säkerställa tillgång till dricksvatten – 
skydd av människors hälsa och miljö. 
Det har stor betydelse för enskilda fastighetsägare att hamna inom eller utanför verk-
samhetsområdet. De som hamnar inom kommer att avkrävas anslutningsavgifter men 
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får samtidigt tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Vissa fastighetsägare ser posi-
tivt möjligheterna detta ger, andra är emot beslutet på grund av avgifterna.  
Det finns bostäder som inte ingår i förslaget trots att de ligger nära (till exempel Grytet 
1:15 och 1:23). Dessa ligger längs kanten av Halleberg, i angränsning till eller inom Na-
tura 2000-område. En sammanvägd bedömning har gjorts att inte ha med dessa bostäder 
i förslaget. Främsta orsakerna är risk för negativ påverkan på naturvärden samt tekniska 
svårigheter och orimliga kostnader för framdragande av ledningar. Liknande skäl låg till 
grund för att i ett tidigare skede inte ta med bebyggelsen vid Skytteklev i verksamhets-
område för VA. 
Tre bostäder (Andundstorp 1:57, 1:58 och 1:8) ingår i förslaget som inte är utpekade 
inom områden för sammanhållen bebyggelse eller möjlig bebyggelseutveckling på 
landsbygd i översiktsplanens utvecklingsprincip 8. Det är motiverat att dessa ingår 
framför allt genom närheten till Dättern och betydelsen av att minska påverkan på vatt-
net där. 
I förslaget ingår fastigheter som saknar bostadshus (Änden 1:16-18). Det kan vara moti-
verat att ha dessa fastigheter inom verksamhetsområdet om det finns anledning att an-
sluta befintliga avlopps- eller vattensystem. Om så inte är fallet vore det en fördel om 
kommunen inte tog med dessa fastigheter i listan över fastigheter att ansluta kopplat till 
beslutet om verksamhetsområde. I synnerhet gäller det även Margreteberg 1:21 som 
endast rymmer en elanläggning. 
En fastighet som däremot kan vara värt att undersöka möjligheterna att ha med i verk-
samhetsområdet är Margeteberg 1:22. Den ligger lite avskilt i förhållande till samlad be-
byggelse, men det kan finnas goda förutsättningar för anslutning då den ligger nära 
tänkt ledningsstråk. 
På längre sikt kan goda förutsättningar att utveckla bostäder på flera olika fastigheter i 
direkt anslutning till det föreslagna verksamhetsområdet, vilket också är i linje med 
översiktsplanens utvecklingsprincip 8. Inför ytterligare bebyggelse i området behövs i 
de flesta fall förhandsbesked eller detaljplan. Nytt beslut om utvidgning av verksam-
hetsområdet kan behövas för framtida bostadstomter om dessa inte redan ingår. Föränd-
ring av verksamhetsområdet är en tidskrävande process då beslutet ska fattas av kom-
munfullmäktige. I avvaktan på en sådan process kan enskilda fastighetsägare utanför 
verksamhetsområdet teckna avtal med kretslopp och vatten. 
Byggnadsnämnden lägger fram som förslag till samhällsbyggnadsnämnden att se över 
möjligheterna att förenkla processen framåt, genom att beslutet om verksamhetsområde 
från början omfattar ett större område än de tomter som är aktuella för anslutning direkt. 
Rutinen skulle i så fall vara att anslutningskravet aktualiseras i samband med bygglovs-
processen för fastigheter eller framtida avstyckningar som idag saknar bostadshus.  
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Kartan visar exempel på en vidare avgränsning (i gult) än den tidigare föreslagna (i 
rött). Dock behöver beslutet om verksamhetsområde i så fall tolkas så att anslutning 
först sker i samband med eventuell utbyggnad för fastigheter som idag saknar bostads-
hus. Not: Heltäckta röda områden på kartan är tidigare beslutat verksamhetsområde. 
 
 
Annika Karlsson 
Plan- och bygglovschef, miljö- och byggnadsförvaltningen 


