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§ 21 Helsinge Vatten AB med begäran om behörighet 
för ansökan om vattenskyddsområde 

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar, i enlighet med beredningens förslag, 

 

att delegera behörighet till verkställande direktör i Helsinge Vatten AB, att 

för Bollnäs kommuns räkning, skicka in ansökan om inrättande av 

vattenskyddsområde, samt upphävande av tidigare bestämmelser. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

I höstas fick Helsinge Vatten bidrag från Länsstyrelsen och Havs- och 

Vattenmyndigheten till ett projekt att säkra dricksvattnet för Kilafors med 

omnejd. I projektet ingår att ta fram ett nytt förslag till vattenskyddsområde. 

För att underlätta hanteringen önskar verkställande direktör i Helsinge 

Vatten AB ha behörighet att skicka in ansökan för vattenskydd. 

Helsinge Vatten har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt förslag till 

vattenskyddsområde för vattentäkten som försörjer Kilafors med omnejd 

med dricksvatten. För att skicka in en ansökan om inrättande eller 

upphävande av ett vattenskyddsområde behövs ett beslut från VA-

huvudmannen om behörighet. Helsinge Vatten är enligt förvaltningsavtal 

från 2020 verksamhetsansvarig för Bollnäs kommuns vatten- och 

avloppsverksamhet. I rollen som VA-huvudman företräds Bollnäs kommun 

av teknik- och fritidsnämnden.  

 

Helsinge Vatten ABs styrelse beslutade 2022-02-23 § 6, att begära att 

teknik- och fritidsnämnden i Bollnäs kommun fattar beslut om behörighet för 

ansökan om vattenskyddsområde. 

 

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen föreslår teknik- och fritidsnämnden 

besluta  

att ge verkställande direktör i Helsinge Vatten AB behörighet att, för Bollnäs 

kommuns räkning, skicka in ansökan om inrättande av vattenskyddsområde, 

samt upphävande av tidigare bestämmelser. 
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Tf förvaltningschef Tony Persson föredrar ärendet. 

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande HelsingeVatten AB med begäran om behörighet för 

ansökan vattenskyddsområde  

Begäran till Bollnäs kommun om behörighet för ansökan 

vattenskyddsområde 

HelsingeVatten AB:s beslut 2022-02-23 § 6 - Begäran om behörighet för 

ansökan om vattenskyddsområde 

___________________________________________________________ 

 

Beslutet skickas till 

Helsinge Vatten AB, akt 
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