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Dnr KS 2018/158

§ 281 Planuppdrag Hållsättra - Väländan
Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen anhåller om planuppdrag i syfte att
möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till
Hållsättra – Väländan. Inom området finns drygt 300 fastigheter
och en stor del av dessa används för permanentboende. I
kommunens VA-plan från 2015 anges att området är högt
prioriterat för utbyggnad av kommunalt VA.
Förvaltningens synpunkter

Hållsättra – Väländan är beläget ca 4 km från Tungelsta station
varför förtätning med fler bostäder i enlighet med översiktsplanen
inte är aktuell. Vägnätet inom området är privat och bör så förbli.
Kostnaden för utbyggnad av VA uppgår till ca 120 miljoner kronor
vilket till ca 70 % kommer att täckas av va-anläggningsavgifter.
Resterande 36 miljoner kronor kommer att belasta VA-kollektivet.
Mängden befintliga bostäder och att miljöstatusen hos befintliga
enskilda avloppsanläggningar är så låg medför att kommunen inte
kan komma ifrån en utbyggnad av kommunalt VA.
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planuppdrag.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens underlag daterat 2019-10-15
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en
detaljplan för Hållsättra - Väländan.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) bifall till tilläggsförslag (bilaga) från Moderaterna.
Ordföranden ställer först proposition på
kommunalrådsberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
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Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Moderaterna med instämmande av Sverigedemokraterna ska
avslås eller bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en
detaljplan för Hållsättra - Väländan.
Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustavsson, Michael Fridebäck
och Marietta de Pourbaix-Lundin - samtliga (M) och Christian
Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: SBF
För kännedom:
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