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Västanvik
Beslut om investering i utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde Iör
vaffen och spillvattenavlopp 2012-06-18 (Ktr. § U6).

Utbyggnaden av vatten- och spillvattenavloppsnätet i Yästanvik kommer
inte att påbörjas förrän entreprenaden fiir att bygga ut Kapellskärs av-
Ioppsreningsverk till en kapacitet motsvarande 15 000 p.e. är påbörjad.
Anslutningen av området Västanvik till den allmänna VÄ-anläggningen är
beroende av att avloppsreningsverket är utbyggt och i drifttaget Detta le-
der till att tidigast möjliga projektstart preliminärt blir under 2018, och ti-
digast möjtiga anslutning under 2020.

Bakgrund
Verksamhetsområdet i Västanvik faststiilldes i samband med ett investeringsbe-

slut i kommunfullmiiktige2}D-A1-lS (§ 126).1den sydligaste delen av områ'-

det upprättades forbindelsepunkter till26 fastigheter i samband med byggnat-
ionen äv en överftiringsledning ftir vatten och spillvatten till Åkerti. VA-ut-
byggnad i resterande delen av Viistanvik kvarstår dock. Enligl investeringsbe-

slutet omfattar området totalt ca 510 fastigheter.

Kommunens ambition har varit att utbyggnadsprojektet i Västanvik skulle åter-

upptas under 2016, då man trodde att belasfiringen från Västanvik skulle inrym-
mas i Kapellskärs avloppsreningsverks befintliga kapacitet. Tyvän stfu det nu

klart att möjligheten att ansluta Västanvik till det kommunala VA-nätet iir bero-

ende av att kapaciteten i Kapellskiirs ARV ökas till 15 000 p.e., vilket s§uter
upp en möjlig projektstart ftir utbyggnad i Västanvik till ca 2018.

Beroenden
Kapellskärs ARV har ett tillstand som begråinsar anslutningen till 1 900 p.e.

Trots att dagens belastning inte motsvarar dimensioneringen har verket haft
svårt att klara gällande utsläppskrav. En prognos visar dessutom på en Ökning

av belastningen från redan anslutna fastigheter och avtalskunder. Under 2016

har nödvåindiga åtgärder inom befintligt tillstand diirftir genomftirts på verket.
Eftersom utbyggnad av verket till 15 000 p.e. inte har fätt n«idviindiga tillstånd
och tiden ftir nåir detta kan erhållas åir oviss, gör VA-avdelningen bedömningen

att det är nödvåindigt att awakta med VA-utbyggnaden i Västanvik, även om
investeringsmedel iir bevilj ade.

En genomgang har påvisat att verksamhetsområdet, enligt det beslut som fatta-
des i kommunfullmåiktige under 2012, inte omfattar bebyggelsen i Västanvik i
sin helhet. Dåirmed har vissa fastigheter som kan omfattas av VA-huvudman-
nens ansvar utelämnats. Verksamhetsområdets omfatftring kommer diirftir att
ses över i samband med projektstart. Området Västanviks omfatbring framgår
av Figur 4.
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figur 4. V&anvik. 26 fastigheter i Områdets södra del har fåttförbindeleepunkt för vattm och sBillvat-
ten upprättet. utbEgnadsproi6ktetr omfattning kommer att utredas i samband rned projektstart.
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§id:1{a0)


