
 VA-TEKNIK 
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 
FAX 0303-190 35 
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se 

VA UTBYGGNADEN SKA SAMORDNAS MED PLANARBETET  
Kommunen fortsätter att satsa på kommunalt VA. Uppdraget är att öka vår vattenproduktion för att möta 
framtida behov och att dra kommunalt VA till helt nya områden. Läs om VA-utbyggnaden i Kungälvs 
kommun här.  
Sen 2015 har vi succesivt ökat takten i utbyggnaden. Överföringsledningen mellan Råckeröd och Åkerhög är 
nu klar och vi har kommit långt med bygget av vårt nya Kungälvs vattenverk vid Göta Älv. Under 2017 har 
flera projekt dragits i gång. Bland annat bygger vi de nya vattenledningarna från Kungälvs vattenverk och in 
mot centrum. Därutöver bygger vi också ut det kommunala VA-nätet i Tjuvkil.  

Men det räcker inte  
Vi hade planerat att gå ännu snabbare fram i år och under kommande år men vi kan konstatera att det inte 
är möjligt. Kommunen växer just nu snabbare än någonsin och har växtvärk. Vår viktigaste tillgång 
personalen, men också ekonomin tillåter inte att vi ökar takten i VA-utbyggnaden ytterligare nästa år.  
Vi är ju heller inte ensamma om att satsa i göteborgsområdet just nu. Marknaden är tuff för alla, med höga 
priser på allt från konsulter till grävmaskiner. 
Därför har kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige valt att i möjligaste mån samordna 
planarbetet med VA utbyggnaden. (Läs mer om planarbete här) Något som kan betyda att en del 
utbyggnadsprojekt behöver skjutas på framtiden.  

-Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslutsunderlag (aktualisering årsplanen 2017-2019)
-Här kan du se kommunfullmäktiges debatt och beslut i ämnet (KF sändningen punkt 17 på dagordningen
tid 3:42:17), beslutet tas vid 4.41.30)

Aröd och 100 fastigheter utmed Råckeröd Åkerhög undantas 
När det gäller utbyggnaden i Aröd så undantas den från samordningskravet med planarbetet. Anledningen 
är att kommunen där har ett föreläggande från Länsstyrelsen att snarast lösa vatten- och avloppsituationen. 
Planarbetet i Aröd kommer att genomföras, men alltså inte kopplat till VA-utbyggnaden.  
Utmed den färdiga överföringsledningen Råckeröd-Åkerhög planerar vi att ansluta cirka 100 fastigheter 
innan planläggning sker. Anledningen till det här undantaget är att vi behöver ha omsättning på vattnet i VA 
systemet. 
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För frågor kontakta kundcenter 0303 23 80 00 e-post kommun@kungalv.se 

http://www.kungalv.se/siteassets/dokument/bygga-och-bo/dokument/vatten-och-avlopp/vatten-och-avloppsutbyggnad-i-klvs-kommun.pdf
http://www.kungalv.se/siteassets/dokument/bygga-och-bo/dokument/vatten-och-avlopp/vatten-och-avloppsutbyggnad-i-klvs-kommun.pdf
http://www.kungalv.se/kvv
http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/pagaende-byggprojekt/va-utbyggnad-i-kungalvs-kommun/dosebacka---bredsten/dosebacka-diserod/
http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/pagaende-byggprojekt/va-utbyggnad-i-kungalvs-kommun/tjuvkil
http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/samhallsplanering/detaljplanering/
http://www.kungalv.se/siteassets/dokument/bygga-och-bo/dokument/vatten-och-avlopp/aktualisering-arsplan-2017--2019.pdf
http://www.kungalv.se/kommun--politik/organisation/kommunfullmaktige/webb-tv-kommunfullmaktiges-sammantraden/2017/kf20171109/
http://www.kungalv.se/kommun--politik/organisation/kommunfullmaktige/webb-tv-kommunfullmaktiges-sammantraden/2017/kf20171109/

