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1 Sammanfattning 
VA-planen är ett levande dokument och ska ses över varje mandatperiod. Syftet 

med VA-planen är att uppnå den målbild som beslutades i VA-policyn, som 

fastslår att Hallsbergs kommun ska ha en hållbar samt säker VA-försörjning och att 

de styrkor som finns inom kommunen nyttjas på vägen dit. 

VA-planen omfattar hela VA-försörjningen i kommunen. Utöver en beskrivning av 

förutsättningar och nuläge innehåller dokumentet också en VA-policy samt 

delplaner kopplade till den. Utifrån nuläget har kommunen identifierat behov och 

för att hantera behoven ställde kommunen upp mål i VA-policyn. Åtgärder för att 

hantera dessa behov presenteras i de delplaner som utgör de sista delarna av VA-

planen. VA-policyn ger vägledning för vilka principer som styr de olika 

delplanerna. Både delplanerna och VA-policyn hanterar delområdena 

vattenförsörjning, dagvattenhantering, skötsel och utbyggnation av den befintliga 

VA-anläggningen och enskild VA-försörjning. 

Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan, 

den ansvariga delen inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget 

och verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs idag, medan andra är 

nya. Många åtgärder ska införlivas i det dagliga arbetet, medan andra är 

projektbaserade. Totalt uppskattas kommunens utökade kostnader per år hamna 

på cirka 100 tkr, och där ingår kostnader som tillhör båda skatte- och 

taxekollektivet. Projektkostnaderna beräknas, för både skatte- och taxekollektivet, 

hamna på cirka 0,74 Mkr. Kostnaderna beräknas medföra färre utgifter i 

framtiden, då kostnader för bland annat underhåll samt riskerna för stora 

oförutsedda kostnader minskar.  

Mål 6 i Agenda 2030 är rent vatten och sanitet för alla och innebär att säkerställa 

tillgång till samt hållbar vatten- och sanitetförvaltning för alla.  
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2 Inledning 
Hallsbergs kommun består av en skiftande mångfald av natur med många sjöar 

och vattendrag. Dessa vatten, tillsammans med grundvattnet, ska vara i gott skick 

för att till exempel kunna fungera som dricksvattentäkter eller fiskesjöar. För att 

möta upp försörjningsbehovet av dricksvatten och avloppshantering behövs en 

VA-plan för hur vatten- och avloppsanläggningarna (VA-anläggningarna1) ska 

utvecklas. VA-planen omfattar hela VA-försörjningen i Hallsbergs kommun och har 

därför tagits fram förvaltningsgripande. VA-planen är ett levande dokument och 

ska ses över varje mandatperiod.  

Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller VA-planen en VA-

policy samt delplaner kopplade till den. Utifrån nuläget har kommunen 

identifierat vissa behov. För att hantera behoven har kommunen ställt upp mål i 

VA-policyn. Åtgärder för att hantera dessa behov presenteras i de delplaner som 

utgör de sista delarna av VA-planen. VA-policyn ger vägledning för vilka principer 

som styr de olika delplanerna. VA-policyn och delplanerna hanterar båda olika 

delområden såsom vattenförsörjning, dagvattenhantering, skötsel och 

utbyggnation av den befintliga VA-anläggningen och enskild VA-försörjning. 

Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan. 

Den ansvariga delen inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget 

och verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs redan idag, medan 

andra är nya. 

De mål som kommunen har ställt upp för hanteringen av dricksvatten- och 

avloppsvattenfrågor är tydliga. En bra hantering av kommunens dricksvatten- och 

avloppsvattenfrågor kommer påverka kommunens vattenförekomster positivt. 

Detta för att många av målen syftar till att anpassa samhället efter naturens 

behov av renat spillvatten och människans behov av säkrat dricksvatten. Tanken 

är också att kommunens egna anläggningar ska energieffektiviseras och 

därigenom öka hushållningen med naturresurser. Planen berör både kommunens 

egna anläggningar och fastighetsägare som har enskilt VA, då utökad dialog med 

dem planeras. VA-planens bredd innebär att arbetet med att uppnå målen är 

förvaltningsövergripande och det är viktigt att alla förvaltningar gemensamt 

nyttjar varandra för att uppnå målbilden. Samtliga åtgärder som finns i VA-planen 

anger tydligt ansvar och tidplan. Den ansvariga delen inom kommunen behöver 

införliva åtgärderna i sin budget och verksamhetsplanering.  

Mål 6 i Agenda 2030 är Rent vatten och sanitet för alla och är en förutsättning för 

en hållbarutveckling2.  En VA-plan för hur kommunens vatten- och 

avloppshantering skall hanteras bidrar till att målet kan nås.  

 

 
1 Se Bilaga 1 VA-policy för ordförklaringar 
2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-
2030/agenda-2030-mal-6-rent-vatten-och-sanitet-for-alla/ 



 
Datum 

2021-11-29 
Ärendenummer 

19/KS/130 
Sida 

5(33) 
 

 

3 VA-planens syfte och mål 
Syftet med VA-planen är att uppnå den målbild som beslutades i VA-policyn, se 

Figur 1. Den fastslår att kommunen 2030 ska ha en hållbar samt säker VA-

försörjning och att kommunala tjänstemän nyttjar varandras styrkor på vägen dit. 

 

Figur 1. VA-policyns målbild. 

4 Omfattning och avgränsning 
VA-planen berör hela Hallsbergs kommun och grundar sig i kommunens egna 

behov men samarbete och dialog skall föras med närkommuner då det är rimligt. 

Delplanerna innehåller åtgärder som har kostnadsuppskattats. En åtgärd kan 

exempelvis vara att ta fram saneringsplaner för att separera spill- och 

dagvattenledningar på det allmänna ledningsnätet, för att förhindra skador vid 

översvämningar. En uppskattad kostnad för framtagning av saneringsplaner har 

därför beräknats, men konsekvenserna av att genomföra åtgärdsplanerna har inte 

beräknats.  

5 Rollfördelning och ansvar 

5.1 Roller inom kommunen 
I VA-policyn framgår att ansvar och roller för vatten- och avloppsförsörjning i 

kommunen ska vara tydlig och samverkansprocessen inom kommunen ska vara 

väl utvecklad. Av den anledningen tydliggörs förhållandena i delplaner och 

ansvars- och rollfördelning redovisas. 

Kommunen är VA-huvudman och det är därmed kommunfullmäktige som har det 

slutgiltiga ansvaret för allmänna vattentjänster. Utförande av arbetsuppgifter, 

som faller inom ramen för lag (2006:412) och därtill annan relevant lagstiftning, 

verkställs av Drift- och servicenämnden (DOS). DOS, härmed kallad VA-huvudman, 

Hanteringen genomsyras av 
långsiktig, hållbarhet ur sociala, 

ekonomiska miljömässiga 
aspekter.

Vi nyttjar varandras styrkor och 
skapar tillsammans en väl 

fungerande hantering av vatten-
och avloppsförsörjningen.

År 2030 ska följande 
känneteckna Hallsbergs 

kommuns hantering av vatten-
och avloppsförsörjningen.

Alla invånare , inom VA-
verksamhetsområdena, i 

Hallsbergs kommun har en säker 
vatten- och avloppsförsörjning 

som är anpassad till ett 
förändrat klimat.
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är ansvarig för planering kopplad till allmänna vattentjänster, även om vissa 

sakfrågor lämnats över till Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) i denna VA-plan. 

KSF är ansvarig för kommunens övergripande VA-planering.  

5.2 VA-planens roll 
VA-planen ska tydliggöra kommunens arbete med VA-frågor och hur det påverkar 

andra aktörer. Tillgången till VA-tjänsterna påverkar och påverkas av 

samhällsutvecklingen. Det finns därför juridiska styrmedel som påverkar VA-

planen. Dessa presenteras nedan, i tabell 1: 

Tabell 1. Juridiska styrmedel som är relevanta för ordnandet av vatten och avlopp. 

Juridiska förutsättningar, mål och 

planer Beskrivning 

Vattendirektivet (2000/60/EG)  Anger lägsta nivå för vattnets kvalitet och kvantitet i 

Sverige 

Miljöbalken (1998:808) Skyddar miljön, t.ex. utifrån rening av spillvatten 

samt reglerar vattenverksamhet 

Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster 

När och hur kommunalt VA ska tillhandahållas 

Anläggningslag (1973:1149) Krav på hur en enskild fastighet ska tillgodose behov 

av VA vid nybyggnation 

Plan- och bygglag (2010:900) 

samt Plan- och byggförordning 

(2011:338) 

Anger att ett byggnadsverk ska ha de tekniska 

egenskaper som krävs för hushållning av vatten och 

avfall samt tillgodoser att användarnas eller 

grannarnas hygien eller hälsa inte riskeras 

Förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

Viss rening av spillvatten är att avse som miljöfarlig 

verksamhet 

Livsmedelsverkets föreskrifter 

(SLVFS 2001:30) om dricksvatten 

Reglerar produktion och distribution av 

dricksvatten för att säkra kvaliteten 

Vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram 

Redovisar åtgärder som behövs för att förbättra de 

vatten som annars inte uppnår satta mål, enligt 

vattendirektivet 

Baltic Sea Action Plan (BSAP) Syftar bl.a. till att minska övergödningen i Östersjön 

Sveriges miljökvalitetsmål Exempelvis Ingen övergödning, Levande sjöar och 

vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God 

bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv 
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Kommunens egna miljömål fastslås i dess miljöpolicy. Kommunen ska bland annat 

(Hallsbergs kommun, 1998). 

• med helhetssyn, förebyggande åtgärder, konsekvensbeskrivningar, 

ständiga förbättringar och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på 

miljön 

• använda bästa miljöanpassade alternativ och om konflikt dem emellan 

uppstår, bör hänsyn till miljön ges företräde om det inte innebär 

avsevärda ekonomiska uppoffringar 

• informera om miljöarbetet i kommunen och dess uppnådda resultat 

• ta hand om avfall lokalt 

• minska miljöstörningar och förebygga nya 

Arbete pågår med att ta fram ett nytt miljöprogram för kommunen. 

Mål relaterade till hållbarhet omnämns också i kommunens budgetarbete. 

Förutom tidigare nämnda mål, direktiv och författningar finns regionala och 

kommunala styrande dokument. Det mest aktuella regionala dokumentet, en 

regional vattenförsörjningsplan, är under framtagning. Länsstyrelsen i Örebro län 

ansvarar för framtagning av denna. (Länsstyrelsen Örebro län, 2020) Sedan finns 

även Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 

För kommunal VA-planering är några av de mest relevanta dokumenten 

kommunens översiktsplan, Allmänna bestämmelser om brukande av den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) samt en utbyggnadsplan för 

kommunalt VA som antogs av dåvarande Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden 

2014 (se tabell 2). 

Tabell 2. Lokala planer och dokument som har betydelse för planering av vatten 

och avlopp. 

Plan Ansvarig Beslutat år 

Översiktsplan Kommunfullmäktige 2016 

Miljöpolicy  Kommunfullmäktige 1998 

ABVA Kommunfullmäktige 2011 

Förslag till prioritering av 

utbyggnadsområden för 

kommunalt VA 

Miljö- bygg- och 

myndighetsnämnden 

2014 

 

VA-planen har också en viktig roll att fylla vid detaljplanering och vid 

förhandsbesked och bygglov, samt vid tillsyn av och tillstånd för enskilda 

avloppsanläggningar. 
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6 VA-planens uppbyggnad 
VA-planen kan läsas i sin helhet eller i valda avsnitt. Planen baseras på rapporten 

Vägledning för kommunal VA-planering som är utgiven av Havs- och 

vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. 

VA-planens uppbyggnad kan beskrivas enligt Figur 2. VA-planen har sin bas i 

vatten- och avloppssituationens nuläge, som beskrivs i VA-översikten. Utifrån den 

togs en VA-policy fram, som anger hur kommunen ska förhålla sig till 

nulägesbeskrivningen. Den sista delen utgörs av delplaner utifrån målen som finns 

i VA-policyn. VA-översikten, VA-policyn och delplanerna utgör tillsammans VA-

planen. 

 

 

 

 

Figur 2. VA-planens uppbyggnad. 

7 Ekonomiska konsekvenser för planens 
genomförande 

Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan. 

Vidare behöver ansvarig del inom kommunen införliva åtgärderna i sin budget och 

verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs redan och vissa av 

åtgärderna är nya. Många åtgärder ska införlivas i det dagliga arbetet, medan 

andra åtgärder behöver implementeras projektbaserat.  

Totalt uppskattas kommunens kostnader per år öka. Den största 

projektkostnaden, för både skatte- och taxekollektivet, beräknas vara sanering av 

dagvattennätet. På längre sikt beräknas kostnaderna medföra lägre utgifter för 

bland annat underhåll. 

 

VA-översikt VA-policy

Delplan 1 Övergripande

Delplan 2 
Dricksvattenförsörjning

Delplan 3 
Dagvattenhantering

Delplan 4:1 Den allmänna 
VA-anläggningen

Delplan 4:2 Den allmänna 
VA-anläggningen

Delplan 5 Enskilt VA

VA-plan 
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Tabell 3. Kostnadsanalys för åtgärder i VA-planen, avrundande kostnadsuppskattningar. 

Kostnader (kr) VA-
huvudman  

KSF  DOS 
(Bygglov)  

DOS 
(Miljöenheten)  

Totalt (kr) 

Utökade 
kostnader per år 

67 000 8 000 4 000  8 000  87 000 

Projektkostnader 480 000  131 000 39 000 91 000 741 000  

Totalt 547 000  139 000  43 000 99 000 
 

 

Slås kostnaderna ut per delplan är det Delplan 4 Allmänt VA som ger upphov till 

de största kostnaderna (tabell 3). De största kostnaderna är att utreda hur redan 

identifierade översvämningsområden skall hanteras samt framtagande av en 

reservvattenplan som täcker hela kommunen.  

Tabell 4. Kostnadsanalys för åtgärder i VA-planen, per delplan, avrundande 

kostnadsuppskattningar. 

 
Kostnader (kr) 

1 
Övergripande  

2 
Dricksvatten  

3 
Dagvatten  

4 
Allmänt 
VA  

5  
Enskilt 
VA  

Totalt 
(kr) 

Utökade 
kostnader per år 

23 000 0 2 000 36 000 24 000 85 000 

Projektkostnader 102 000 113 000 139 000 365 000 23 000 742 000 
Totalt 125 000 113 000 141 000 401 000 45 000  

 

8 Implementering och uppföljning 
VA-planen ska följas upp och uppdateras varje mandatperiod. Vidare skall varje 

ansvarig enhet inom kommunen införliva åtgärderna i sin budget och 

verksamhetsplanering. Kommunens uppföljningsmodell ska användas för att följa 

upp arbetet systematiskt. Vid uppföljning av VA-planen ska det ses över om 

åtgärderna bedöms ha påverkat uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomsterna i kommunen.  

För att samtliga förvaltningar ska kunna utföra sina uppgifter är KSF ansvarig för 

att årligen kalla DOS samt tillsynsenheter för miljö och bygglov till ett möte där 

samtliga ska utbyta information relevant för VA-planeringen.  
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9 VA-policy och delplaner 
VA-policyn i sin helhet finns i Bilaga 1, tillsammans med en översikt av nuläget för 

VA-situationen i kommunen. Nedan redovisas de värderingar som är antagna i VA-

policyn med tillhörande åtgärder, konsekvenser och tidplaner.  

9.1  Delplan 1 Övergripande 
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med VA-policyns övergripande 

värderingar kan belysas ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. De 

ekonomiska konsekvenserna bedöms som små. Åtgärderna som arbetas in i det 

dagliga arbetet beräknas uppgå till knappt 30 timmar. De stora kostnaderna är 

projektpengar som uppgår till drygt 125 tkr och utgår främst från omvandling av 

verksamhetsområden och utredning av ledningsnätets juridiska skydd. Sett ur ett 

miljömässigt och socialt perspektiv förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser.
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

slutdatum 

9.1.1 Kommunens övergripande 

VA-planering och tillhörande 

myndighetsutövning ska ske ur ett 

hållbart perspektiv där hänsyn tas 

till ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter. 

Vid arbete med VA-frågor i översiktsplanen 

ska hänsyn tas till ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter. 

VA-frågor, och därmed människors 

hälsa och miljö, lyfts i större 

utsträckning 

KSF Varje 

mandatperiod 

Kommunen ska utreda om nödvändiga 

servitutsavtal eller ledningsrätt för hela 

ledningsnätet finns. Om delar av ledningsnätet 

saknar juridiskt skydd ska dessa delar säkras 

med servitutsavtal eller ledningsrätt. 

Åtkomst till underhåll av VA-

anläggningar utreds innan akuta 

åtgärder behöver genomföras 

vilket minimerar olägenheter 

(ekonomiska och sociala) för 

markägare och kommunen. 

VA-huvudman 

via DOS 

Utredning ska 

ha avslutats 

senast 2025. 

Juridiskt skydd 

för ledningsnät 

ska ha tagits 

fram senast 

2027. 

Kommunen ska i behovsutredning klargöra 

behov och konsekvenser av bristande 

resurser, gällande tillsyn av enskilt VA. 

Kontroll över tillgängliga resurser 

och behov att utöva tillsyn. 

VA-huvudman 

via DOS 

Varje 

mandatperiod 

Riktlinjer ska tas fram när positiva 

förhandsbesked skall ges till bostadsbyggande 

på landsbygden och när det är olämpligt för 

människors hälsa och miljö. Översiktsplanen 

ska ligga till grund för riktlinjerna. 

Bostadsgrupper förtätas inte så att 

risk för människors hälsa och miljö 

uppstår, utan att en plan finns. VA-

kollektivets ekonomi skall vara 

långsiktigt hållbar. 

KSF, Bygglovs- 

och 

miljöenheten 

via DOS 

2022 

9.1.2 Kommunen ska bidra till 

förståelse och medvetenhet för 

vatten- och avloppsfrågor hos 

kommuninvånare och 

verksamhetsutövare. 

Kommunen ska minst vartannat år anordna 

kampanjer, exempelvis via Svenskt vatten, för 

att nå ut till invånare och näringsliv. 

Berörda parter får förståelse och 

ökad medvetenhet för aktuella VA-

områden och därmed kring frågor 

som rör människors hälsa och 

miljö. 

VA-huvudman 

via DOS  

Vartannat år 
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

slutdatum 

Kommunen ska, i samband med omvandling 

av verksamhetsområden för VA, informera 

berörda intressenter om syftet med 

omvandlingen så att informationen bidrar till 

förståelse och medvetenhet hos dessa. 

Innebär att berörda får förståelse 

för hur VA påverkar människors 

hälsa och miljö. 

VA-huvudman 

via DOS  

Vid uppstart av 

omvandling av 

verksamhetsom

råden för VA 

Kommunen ska tillhandahålla lättillgänglig 

information gällande enskilt VA, exempelvis 

genom kommunens hemsida. 

Innebär att berörda får förståelse 

för hur VA påverkar människors 

hälsa och miljö samt varför, och 

vilka, krav ställs på utformningen. 

Miljöenheten 

via DOS  

Löpande 

9.1.3 Ansvar och roller för vatten- 

och avloppsförsörjning i 

kommunen ska vara tydlig och 

samverkansprocessen inom 

kommunen ska vara väl utvecklad. 

Ansvars- och rollfördelning ska utgå från 

principerna i VA-planen och arbetssättet ska 

aktivt förfinas. 

Tätt samarbete inom kommunen 

där det är tydligt vilka resurser som 

behövs för VA-försörjningen. 

DOS samt KSF Löpande 

9.1.4 Kommunen ska ha en 

långsiktig ekonomisk planering 

gällande vatten- och 

avloppssituationen. Denna 

omfattar tillsynsutövning, 

underhåll och drift av befintliga 

allmänna anläggningar samt 

framtida förändringar i 

verksamhetsområdena och 

konsekvenserna av detta. 

Långsiktig ekonomisk planering gällande tillsyn 

för vatten och avlopp ska tas med i 

tillsynsmyndighetens tillsyns- och 

behovsutredning. 

Säkerställer resurser för att 

tillgodose behoven för människors 

hälsa och miljö. 

Miljöenheten 

via DOS 

Årligen 

Det ska finnas investeringsplan och 

underhållsplaner för allmänt VA där hänsyn 

tas till framtida förändringar av 

verksamhetsområden för VA och 

konsekvenserna av detta. 

Ekonomiska resurser kan planeras 

effektivt för att skydda människors 

hälsa och miljö. 

VA-huvudman 

via DOS 

Årligen 
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

slutdatum 

9.1.5 Planering för ändring av 

verksamhetsområden behandlas av 

KSF. Samråd ska ske med DOS, 

utifrån den ekonomiska 

planeringen. 

KSF ska initiera och leda en översyn av 

kommunens verksamhetsområden. VA-

huvudman och tillsynsmyndigheter ska aktivt 

delta och tillhandahålla beslutsunderlag. 

Konsekvenser av ändring av 

verksamhetsområden, utifrån 

människors hälsa, miljö och 

ekonomiska aspekter, kan utredas 

och planering för ändring kan 

påbörjas. 

KSF 2030 

9.1.6 Förutsättningar för allmän 

VA-försörjning och 

klimatförändringarnas påverkan på 

dessa ska beaktas i all 

verksamhetsutövning. 

I samband med framtagning av nya 

detaljplaner ska hänsyn tas till 

klimatförändringar. 

Säkerställer människors hälsa och 

miljö samt minskar ekonomiska 

utgifter vid klimatpåverkan.  

KSF Vid 

framtagande av 

nya detaljplaner 

Vid underhåll och förnyelse i befintliga 

anläggningar ska hänsyn tas till påverkan av 

klimatförändringarna. 

Säkerställer människors hälsa och 

miljö samt minskar ekonomiska 

utgifter vid klimatpåverkan.  

VA-huvudman 

via DOS 

Vid beslut om 

tekniska val för 

underhåll och 

investeringar 

9.1.7 Vid planläggning av områden 

som riskerar att påverka yt- och 

grundvatten ska ansvarig nämnd ta 

hänsyn till gällande 

miljökvalitetsnormer, hela 

avrinningsområdet, framtida 

klimatförändringar och risk för 

översvämningar, så att långsiktigt 

god hushållning tryggas. 

Förvaltning under ansvarig nämnd kallar 

tillsynsmyndighet vid uppstart av nya 

detaljplaner. 

Relevanta frågor lyfts tidigt i 

processen och minimerar risken för 

framtida översvämningar i området 

och därmed ekonomiska skador 

samt påverkan på människors hälsa 

och miljö. 

KSF via 

Samhällsbyggn-

adsavdelningen 

Vid 

framtagande av 

ny detaljplan 
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9.2 Delplan 2 Dricksvattenförsörjning 
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med dricksvattenrelaterade 

värderingar i VA-policyn kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och sociala 

perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små. Åtgärderna som 

arbetas in i det dagliga arbetet beräknas påverka arbetsbelastningen i låg grad. De 

stora kostnaderna är finansiering av projekt om uppgår till knappt 113 tkr, som 

främst avser riktade tillsynsprojekt mot vattenskyddsområden, VA-huvudmannens 

översyn av behovsrevidering av dessa och en översyn av kommunens 

vattendomar. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv förväntas åtgärderna 

få positiva konsekvenser. Om kommunen inte kan leverera dricksvatten till 

boende blir de ekonomiska konsekvenserna oöverskådliga. Med dagens arbetssätt 

avsätts planering och skydd för dricksvattentillgångar i den mån tid finns. De 

listade åtgärderna ökar kostnaderna knappt, medan skyddet av 

dricksvattenförsörjningen ökar desto mer.
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

slutdatum 

9.2.1 Kommunen ska aktivt verka 

för att säkerställa kommunens 

dricksvattenförsörjning. VA-

kollektivets dricksvattenförsörjning 

ska prioriteras över säkerställande 

av andra parters 

dricksvattenförsörjning. 

Kommunen ska delta aktivt i 

kommunöverskridande samarbeten eller 

samarbeten med Länsstyrelsen, som syftar till 

att säkerställa dricksvattenförsörjningen. 

Ett helhetsgrepp tas för 

närområdet och att ekonomiska, 

sociala och miljömässiga intressen 

skyddas. 

VA-huvudman 

via DOS och 

KSF 

När samarbeten 

initieras 

I den mån möjlighet finns ska kommunen anta 

hela eller delar av aktuella styrdokument som 

Länsstyrelsen tar fram. 

Ett helhetsgrepp tas för 

närområdet och att ekonomiska, 

sociala och miljömässiga intressen 

skyddas. 

VA-huvudman 

via DOS och 

KSF 

När relevanta 

styrdokument 

tas fram 

Kommunen ska prioritera tillsyn inom 

vattenskyddsområden i tillsynsplanen, 

exempelvis via riktat tillsynsprojekt. 

Risken för förorening av 

grundvatten minimeras och 

ekonomiska, sociala och 

miljömässiga intressen säkerställs. 

Miljöenheten 

via DOS  

En gång per 

mandatperiod 

Kommunen ska, i samband med att bygglov 

ges utanför verksamhetsområde, informera 

om vikten av egen vattenprovtagning. 

Innebär att människor får 

förståelse för den egna hälsan och 

den egna vattentäkten. 

Bygglovs- och 

Miljöenheten 

via DOS  

Löpande 

Översyn av kommunens framtida 

dricksvattentillgång ur ett klimatperspektiv 

(kvantitet och kvalitet) ska göras. 

Det finns en tydlig åtgärd för att 

säkerställa att 

dricksvattenförsörjningen är 

anpassad efter framtida klimat, 

vilket underlättar den ekonomiska 

planeringen samt värnar om 

människors hälsa. 

VA-huvudman 

via DOS  

2025 
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

slutdatum 

En genomgång av kommunens vattendomar, 

för de allmänna vattenverken, ska göras och 

vid behov revideras. 

Kommunen har kännedom om 

tillåtna uttag och kan, vid behov, 

arbeta för att revidera dessa vilket 

säkrar människors hälsa och miljö. 

VA-huvudman 

via DOS  

2026 

9.2.2 Skydd av dricksvattentäkter 

som möjliggör att de allmänna VA-

anläggningarna kan tillgodose 

dricksvattenbehovet ska 

säkerställas genom aktuella 

föreskrifter för 

vattenskyddsområden 

En översikt över kommunens 

vattenskyddsområden ska göras och en 

bedömning om dessa behöver uppdateras 

eller avslutas ska därefter genomföras. Vid 

behov ska föreskrifterna uppdateras eller 

vattenskyddsområdet avvecklas. 

Dricksvattentäkterna skyddas efter 

nulägesbehov och rätt krav ställs 

på berörda aktörer vilket resulterar 

i att rätt mängd resurser avsätts 

och att människors hälsa och miljö 

skyddas. 

VA-huvudman 

via DOS 

2030 

9.2.3 Vid framtagande av 

översiktsplan och detaljplaner på 

grusåsar ska grundvattnets 

betydelse särskilt beaktas  

I översiktsplanen och i varje planbeskrivning 

ska påverkan på grundvattnet, om sådan 

bedöms finnas, redovisas. 

Innebär att skyddet av grundvatten 

sätts i proportion mot stadens 

utveckling i övrigt. Ekonomiska, 

sociala och miljömässiga intressen 

skyddas därför. Konsekvenser kan 

hanteras i god tid. 

KSF Vid behov 

beroende på 

plan. Alltid vid 

framtagande av 

översiktsplan. 
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9.3 Delplan 3 Dagvattenhantering 
Konsekvenserna av de åtgärder som gäller värderingar i VA-policyn, som är 

kopplade med dagvattenhantering, kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och 

sociala perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små, med 

projektkostnader på cirka 140 tkr, varav de större utgifterna ligger på framtagning 

av saneringsplaner och en dagvattenpolicy. Detta innebär att planer för 

omhändertagande av dagvatten inom verksamhetsområden, där 

omhändertagande saknas, tas fram och att tydliga förväntningar gällande 

dagvattenhantering kommuniceras. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga 

arbetet beräknas knappt uppgå till två timmar. Sett ur ett miljömässigt och socialt 

perspektiv förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser, inte minst för att mark 

aktivt avsätts för dagvattenhantering i detaljplaner och översiktsplan.
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

9.3.1 Ansvarsfrågan för 

dagvattenhanteringen ska vara 

tydlig. Samarbetet mellan 

förvaltningarna ska vara väl 

utvecklat. 

Ekonomiskt ansvar för naturmark och vägar 

inom verksamhetsområde ska arbetas in i VA-

taxan. 

Tydlig ekonomisk planering 

uppnås. 

VA-huvudman 

via DOS 

2025 

9.3.2 Dagvattenfrågan ska lyftas 

fram i samhällsplaneringen med 

beaktande av miljöbelastning och 

klimatförändringar genom att 

dagvattenfrågan belyses tidigt i 

planprocessen eller 

utredningsskedet. Detaljplaner ska 

höjdsättas vid behov. Plats för 

dagvattenhantering ska avsättas i 

tillräcklig grad för att kunna 

hantera klimatförändringar. 

En dagvattenpolicy ska tas fram. Arbetssättet 

ska vara förvaltningsöverskridande samt i 

dialog med närliggande kommuner. 

Tydliga förväntningar på 

kommunen och andra aktörer 

finns. Säkerställer ekonomiska, 

sociala och miljömässiga ramar i 

bl.a. detaljplanehandläggning. 

KSF  2023 

9.3.3 I detaljplaner ska krav ställas 

på dagvattenhantering som ligger i 

linje med miljökvalitetsnormer och 

beaktande av översvämningsrisker. 

Kommunen ska följa Länsstyrelsens 

anvisningar. 

Säkerställer att ekonomiska 

intressen tas tillvara, liksom sociala 

och miljömässiga intressen och 

konsekvenser. 

KSF Vid framtagning 

av detaljplaner 

9.3.4 Dagvattnet ska, om möjligt, 

nyttjas som en positiv resurs på ett 

hållbart sätt. Med positiv resurs 

avses att vattnet inte endast 

I översiktsplan och, vid behov, detaljplaner ska 

grönområden och gröna stråk för öppen 

hantering och infiltration av dagvatten 

avsättas i tillräcklig grad och prioriteras 

I detaljplanen ska dagvatten, om 

möjlighet, lyftas fram som en 

positiv resurs ur främst ett socialt 

KSF Vid 

stadsplanering, 

exempelvis vid 
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

omhändertas för att minska 

påverkan på miljö och människor 

utan även ger närboende positiva 

upplevelser. 

framför underjordisk dagvattenhantering. Risk 

för att grönområden och vattenspeglar har 

negativ inverkan vid höga flöden måste 

beaktas. 

perspektiv, utan bekostnad på 

människor och miljö.  

Lummig stad som stödjer biologisk 

mångfald. 

detaljplaner där 

möjlighet finns. 

9.3.5 Vid extrema dagvattenflöden 

vid ytavrinning ska vattnet kunna 

hanteras på ett sätt som minimerar 

skador. 

I översiktsplan och detaljplaner ska strategisk 

mark reserveras för att hantera 

översvämningar.  

Tillgång till strategisk mark för ändamålet köps 

in eller nyttjanderätt avtalas med annan 

fastighetsägare för genomförande av fysiska 

åtgärder. 

Minska påverkan av höga 

vattenflöden som kan skada 

människors hälsa och miljö. Även 

ekonomiska skador minskas. 

KSF Vid framtagning 

av översiktsplan 

och detaljplaner 

Bebyggelse ska planeras med hänsyn till 

översvämningsrisk. 

Säkerställer att risk för 

översvämning sätts i relation till 

risk för ekonomiska skador, 

människors hälsa och miljö. 

KSF Vid framtagning 

av översiktsplan 

och detaljplaner 
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

Saneringsplaner3 ska tas fram/uppdateras 

löpande för varje tätort, inom 

verksamhetsområde för VA. 

Kunskap om faktiskt 

saneringsbehov finns och 

tillhörande ekonomisk budget kan 

sättas.  Detta säkerställer att 

ekonomiska, sociala och 

miljömässiga konsekvenser kan 

utvärderas i samband med att 

omfattning av sanering fastställs. 

VA-huvudman 

via DOS 

Löpande 

9.3.6 Kompensationsåtgärder bör 

användas vid planläggning, om 

andra verktyg saknas för att följa 

miljökvalitetsnormerna. Med 

kompensationsåtgärder avses att 

åtgärder kan utföras utanför det 

aktuella området om det behövs 

för att undvika påverkan på 

miljökvalitetsnormerna eller för att 

förbättra dessa. 

Kompensationsåtgärder används om behov 

finns. 

Innebär att sociala och 

miljömässiga intressen skyddas 

trots att detta inte är möjligt inom 

detaljplaneområdet. 

KSF Vid framtagning 

av översiktsplan 

och detaljplaner 

 

 
3 Med saneringsplan avses utbyggnation av allmänt VA inom befintliga verksamhetsområden. Här avses främst utbyggnation av dagvattenanläggningar där sådana saknas 
och verksamhetsområde för dagvatten finns. 
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9.4 Delplan 4 Den allmänna VA-anläggningen 
Konsekvenserna av de åtgärder som gäller värderingar i VA-policyn, som är kopplade till den 

allmänna VA-anläggningen, kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. De 

ekonomiska konsekvenserna bedöms som medelstora, med projektkostnader på totalt cirka 365 tkr, 

varav de stora kostnaderna är utredningar som kan kopplas till planer för åtgärder för underhåll och 

förnyelse. Vidare ingår även kostnader för utredning av reservvatten för alla verksamhetsområden i 

kommunen och långsiktig ekonomi samt djupare utredningar av översvämningsområden i nämnda 

projektkostnader. Detta innebär att framtida planering av VA-taxan mer konsekvent kommer 

samspela med framtida behov av underhåll och förnyelse. Vidare innebär det att 

reservvattenplaneringen omfattar kommunens tätorter och att åtgärder, för att ha en fungerande 

VA-anläggning vid översvämningar, identifieras. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga arbetet 

beräknas uppgå till drygt en extra arbetsvecka per år. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv 

förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser, då åtgärderna syftar till att planera för framtida 

allmänna VA-anläggningar som kan ta höjd för högre krav i samband med klimatförändringar 

samtidigt som andra utmaningar kan fångas upp i ett tidigt skede. Kommunens arbetssätt kommer 

att effektiviseras då samarbetet mellan förvaltningarna ökar och ökad kunskap samt tidig planering 

bidrar till att oförutsedda kostnader kan förebyggas.
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

9.4.1 Vid planering av de befintliga 

anläggningarnas skötsel och 

framtida utbyggnationer ska 

påverkan på VA-taxan tas med i 

tidigt skede. 

Upprätta ett årshjul som beskriver 

arbetsprocess och tidplan för arbetet med 

revidering av VA-taxa. 

En god planering samt en jämn och 

kundvänlig taxeutveckling uppnås. 

VA-huvudman 

via DOS 

2022 

Uppdatera investeringsplanen (tidshorisont 5 

år) för allmän VA-anläggning där hänsyn tas till 

nuvarande och framtida behov av förnyelse, 

underhåll och investeringar. Syftet med 

investeringsplanen är att definiera 

avskrivningar och få en tydlig kortsiktig 

ekonomisk bild. 

Tydlig och kortsiktig prognos för 

påverkan på VA-taxan.  

VA-huvudman 

via DOS 

Årligen 

Upprätta en långsiktig plan (tidshorisont 15 år) 

för utveckling av VA-taxan där hänsyn tas till 

nuvarande och framtida behov av drift, 

förnyelse, underhåll och investeringar. Syftet 

med den ekonomiska planen är att definiera 

ekonomiska utgifter och få en långsiktig 

ekonomisk bild. 

Ekonomiskt hållbar drift, underhåll 

och utbyggnation av allmänna VA-

anläggningar. Långsiktig prognos 

för VA-taxan.  

VA-huvudman 

via DOS 

Årligen 

KSF ska i tidigt detaljplaneskede informera VA-

huvudman om planerade utbyggnationer 

inom kommunen. 

Möjlighet att planera 

investeringsbudget i god tid. 

KSF Löpande 

9.4.2 Tekniska lösningar för 

byggnation och drift av VA-

anläggningar ska vara hållbara ur 

Kommunen ska ta fram nyckeltal som används 

för uppföljning av hållbarhetsarbetet. 

Kommunens hållbarhetsarbete 

inom VA kan följas upp samt 

jämföras med andra kommuners. 

VA-huvudman 

via DOS 

2023 
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

ett socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt perspektiv. 

Storskaliga lösningar ska prioriteras 

om de är bättre än lokala 

alternativ. 

Bräddavloppen i kommunen ska inventeras. 

Inventeringen ska klargöra bräddpunkternas 

läge, hur bräddningen sker och till vilken 

recipient. Det ska framgå hur registrering av 

bräddningar sker. Rutiner för hur bräddningar 

mäts ska ses över. 

Påverkan på recipienter förtydligas 

och kan lättare följas upp. 

VA-huvudman 

via DOS 

2024 

Vid investeringar större än 5 prisbasbelopp 

ska en konsekvensanalys, med utgångspunkt i 

hållbarhetsperspektiv, utföras. 

Konsekvenser av tekniska lösningar 

analyseras ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

VA-huvudman 

via DOS 

Löpande 

9.4.3 Kommunen ska verka för 

gemensamma VA-lösningar med 

närkommuner där detta är 

önskvärt och tillse att åtgärder 

avseende VA-försörjningen inte 

påverkar berörda grannkommuner 

på ett otillbörligt negativt sätt. 

Kommunen ska delta i samarbeta med 

närkommuner där så är rimligt. 

Ett övergripande perspektiv kan 

uppnås och konsekvenser av vissa 

handlingar kan uppmärksammas 

tidigt. 

VA-huvudman 

via DOS och 

KSF 

Löpande 

9.4.4 Den kommunala VA-

anläggningen ska kunna leverera 

VA-tjänster även vid extraordinära 

situationer. 

Det ska finnas en reservvattenplan för hur de 

allmänna vattentäkterna ska kunna ersättas 

vid längre avbrott eller om en täkt långsiktigt 

slås ut. Att trygga reservvattenförsörjning kan 

komma att kräva investeringar i exempelvis 

En reservvattenplan beskriver vilka 

åtgärder kommunen behöver vidta 

för att säkra VA-kollektivets behov 

av dricksvatten genom det egna 

ledningsnätet, utifall den primära 

dricksvattenkällan inte kan 

användas under längre tid och 

distribuering av nödvatten således 

VA-huvudman 

via DOS 

2025 
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

reservbrunnar eller överföringsledningar.4 

Reservvattenplaneringen ska omfatta samtliga 

tätorter i kommunen. 

inte kan utföras, eller kraftigt 

försvåras. Avsaknad av dricksvatten 

får stora ekonomiska, sociala och 

miljömässiga konsekvenser. 

Det ska finnas tydliga avtalsreglerade gränser 

vad gäller ansvar för dricksvattenleveranser 

och konsekvenser kopplade till detta, i de fall 

kommunen köper in dricksvattenleverenser. 

Det finns tydliga förutsättningar 

som kommunen kan planera 

extraordinära situationer efter. 

VA-huvudman 

via DOS 

2026 

Det ska tas fram en uppdaterad handlingsplan 

enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

avseende dricksvatten- och 

spillvattenförsörjning. 

Det har planerats för relevanta 

kriser. 

KSF Varje 

mandatperiod 

Översvämningsområden har i tidigare skeden 

identifierats. Åtgärder, anpassade för det 

allmänna VA-anläggningarnas behov, ska 

utredas för samtliga tätorter. Tillgängligt 

material, såsom lågpunktskartering ska ligga 

till underlag för åtgärdsförslag. 

I kommunens fysiska planering 

skall negativ påverkan på VA-

anläggningar minimeras samt 

förebyggande åtgärder planeras, 

exempel nya våtmarker med 

fördröjningsmöjligheter. 

KSF 2028 

En dimensioneringskontroll ska göras i 

dagvattensystemet i de områden där mycket 

Klargörande om 

dagvattensystemet är tillräckligt 

VA-huvudman 

via DOS 

2028 

 
4 Det är skillnad på nödvatten och reservvatten. Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av ordinarie dricksvattenförsörjning och distribueras via kommunens 
ledningar. Nödvatten distribueras inte via ledningar utan via exempelvis vattenbehållare. Kommunens beredskap för nödvattenförsörjning beskrivs i VA-huvudmannens 
nödvattenplan.  
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

nederbördspåverkan finns på avloppssystemet 

och där källaröversvämningar orsakats av 

överbelastade dagvattenledningar. 

dimensionerat och om det klarar 

ökad belastning. 

9.4.5 Underhåll och förnyelse av 

befintliga VA-anläggningar och 

tillhörande dricksvattentäkter ska 

utföras i den takt som krävs för att 

klara tillståndsgivna gränsvärden 

samt upprätthålla funktionen och 

driftsäkerheten. 

Åtgärdsplan, som baseras på 

kapacitetsutredning och VA-saneringsplan 

(2002), för befintligt allmänna VA-

anläggningar ska tas fram. Åtgärdsplanen ska 

säkerställa arbetsmiljö och hållbar drift. 

Åtgärdsplanen ska innehålla insatser för att 

kontinuerligt minska energiförbrukningen och 

innehålla en underhålls- och förnyelseplan, för 

VA-ledningar och övriga anläggningar, med en 

tidshorisont av minst 10 år. 

Det finns en tydlig plan för vad som 

krävs för att upprätthålla funktion 

och driftsäkerhet. 

VA-huvudman 

via DOS 

2026 

Kommunen ska ta fram nyckeltal som används 

för uppföljning av underhålls- och 

förnyelsearbetet. Förslagsvis genom att lägga 

in statistik i dataverktyget VASS, för att kunna 

jämföra med andra kommuner. 

Utvecklingen av kommunens 

underhålls- och förnyelsearbete 

kan följas över tid och jämföras 

med andra kommuner. 

VA-huvudman 

via DOS 

2022 

9.4.6 Mängden ovidkommande 
vatten och bräddningar i 
spillvattennätet samt utläckage 
från dricksvattennätet ska 
minimeras. 

Läcksökning ska genomföras på 
distributionsnätet i minst en tätort varje år. 

Minska dricksvattensvinnet och 
minimera bräddning av 
avloppsvatten. 

VA-huvudman 
via DOS 

Årligen 

I investeringsplan ska en post för framtida 
läcksökning finnas. 

Kostnaden för ej fakturerat 
dricksvatten minimeras. 

VA-huvudman 
via DOS 

Årligen 
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

En genomgång och sammanställning av de 
utredningar och åtgärder som gjorts på 
spillvattensystemen från och med år 2000 ska 
göras, med huvudsyfte att identifiera åtgärder 
för att minska tillskottsvatten till 
spillvattensystemen. 

Underlag för att ta fram åtgärder 
för att minska mängden 
ovidkommande vatten och på så 
sätt öka säkerheten mot framtida 
översvämningar finns. 

VA-huvudman 
via DOS 

2023 

9.4.7 Ett aktivt arbete ska bedrivas 
av VA-huvudman för att minimera 
påverkan på miljö och recipienter. 

Kommunen ska arbeta för att minska 
energiförbrukningen. 

Påverkan på miljön och kostnader 
för elförbrukning minskar. 

VA-huvudman 
via DOS 

Löpande 

Kommunen ska sträva efter att minimera 
kemikalier i allmänna VA-anläggningar.  

Fasa ut kemikalier om möjlighet finns 

Jobbar proaktivt med 
kemikaliehantering.  

  

9.4.8 Kommunen ska sträva efter 
att näringsämnen från avloppsslam 
på ett säkert sätt återförs till 
naturens kretslopp, utan att 
skadliga ämnen från 
avloppsvattnet riskerar att skada 
miljöns och människors hälsa. 

Kommunen ska ha ett hållbart arbetssätt där 
avloppsslam återförs till naturens kretslopp. 
Detta ska utvärderas var fjärde år eller vid 
behov. 

Aktivt arbete med att säkerställa 
att slammet hanteras optimalt. 

VA-huvudman 
via DOS 

2022 

9.4.9 Det ska finnas kriterier för när 
kommunen anser att det behöver 
tillhandahållas vatten- och 
avloppsförsörjning i ett område, i 
enlighet med gällande lagstiftning. 
Utbyggnationen av allmänna 
vatten- och avloppstjänster i dessa 

Riktlinjer för utbyggnation och prioritering av 
VA har tagits fram, liksom områden som är 
aktuella för utbyggnation av allmänt VA, se 
Bilaga 2. 

Säkerställa kontinuerlig och 
förutsägbar tillsyn och förbättra 
den ekonomiska planeringen av 
allmänt VA. Insatser för hälsa och 
miljö görs där det är mest 
prioriterat. 

VA-huvudman, 
Bygglovs- samt 
Miljöenheten 
via DOS, samt 
KSF 

2022 
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

områden ska prioriteras med 
utgångspunkt från hur stort 
behovet av förbättrad vatten- och 
avloppsförsörjning är samt utifrån 
hur enkelt det är att tillgodose 
områdena med vatten- och 
avloppsförsörjning. Behovet ska 
utgå från miljö- och 
hälsoskyddsaspekter och 
samhällets utveckling. 

Förslag till prioritering av utbyggnation av 
allmänt VA har tagits fram, se Bilaga 3. 
Prioriteringslista för utbyggnation av allmänt 
VA tas som separat beslut av 
Kommunstyrelsen. 

Säkerställande att VA-utbyggandet 
går dit de största behoven finns.  

VA-huvudman, 
Bygglovs- samt 
Miljöenheten 
via DOS, samt 
KSF 

Varje 
mandatperiod 

9.4.10 När VA-utbyggnad, enskilt 
eller allmänt, aktualiseras i ett 
område ska KSF bedöma om 
detaljplan behövs, som underlag 
för att bedöma vilka behov som 
finns för en långsiktigt hållbar VA-
lösning. 

Kommunstyrelsen ska bedöma behov och, om 
så är relevant, agera förvaltningsövergripande 
för att kunna göra en helhetsbedömning. 

Frågan om allmänt VA ur ett 
miljömässigt och socialt behov 
fångas tidigt upp och eventuell 
utbyggnad av allmänt VA kan 
planeras ekonomiskt. 

KSF Löpande 

9.4.11 Det ska finnas tydliga 
riktlinjer för när VA-huvudman ska 
använda särtaxa. 

Riktlinjer för när särtaxa ska tillämpas ska tas 
fram. 

De ekonomiska konsekvenserna av 
utbyggnation av allmänt VA kan 
tidigt förutses av kommun och 
boende. 

VA-huvudman 
via DOS 

2024 
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9.5 Delplan 5 Enskilt VA 
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med VA-policyns övergripande värderingar kan 

belysas ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna 

bedöms som små. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga arbetet beräknas knappt uppgå till cirka 30 

timmar. Omfattningen av projektkostnaderna är ungefär lika stora. Kostnaderna ligger främst i att ta 

fram och tillhandahålla information om kommunens planer på utbyggnation av allmänt VA samt 

framtagande av riktlinjer för när kommunen ska uppmuntra fastighetsägare att bilda 

gemensamhetsanläggningar för avloppshantering. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv 

förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser.
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9.5.1 Övergripande 

Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

9.5.1.1 Vid tillsyn över enskilda 
avlopp prioriteras de områden där 
allmänt VA inte kan förväntas inom 
10 år. Detta utesluter inte att krav 
på åtgärder ställs även inom de VA-
utbyggnadsområdena som 
fastställs. 

Prioritering av tillsyn arbetas in i tillsynsplan.  Tillsyn och resurser (kommunala 
och enskilda) prioriteras där störst 
behov finns långsiktig. 

Miljöenheten 
via DOS 

Årligen 

En tillsynsplan ska upprättas för inventering av 
avlopp. Planen ska innehålla målsättning, 
investeringstakt och prioritering vid 
inventering av dessa. 

Avloppens påverkan på miljön kan 
fastställas, krav ställas och tillstånd 
ges. En mer hållbar avloppslösning 
kommer uppnås. 

Miljöenheten 
via DOS 

2023 

9.5.1.2 Gemensamma lösningar ska 
beaktas vid 
förhandsbesked/bygglov av flera 
hus samtidigt samt vid tillsyn av 
närbelägna äldre avlopp. 

Riktlinjer för när gemensamhetsanläggningar 
är att föredra ska tas fram. Dessa ska ta 
hänsyn till situationer när nybyggnation av 
helt nya områden sker samt när nybyggnation 
i närheten av befintliga bostäder sker och hur 
nybyggda bostäder då kan dra nytta av 
befintliga gemensamma lösningar.   

Enskilda hushåll får ofta en bättre 
ekonomisk och i övrigt bättre 
avloppslösning för hälsa och miljö 
om den kan anordnas gemensamt 
med andra hushåll. 

Miljöenheten 
via DOS 

2022 
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Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

9.5.1.3 Om fastighetsägare utanför 
verksamhetsområden begär ska 
dessa ha möjlighet att ansluta sig 
till de allmänna VA-tjänsterna i de 
fall kommunen anser det rimligt. 

Rimlighetsbedömning görs 
förvaltningsöverskridande mellan VA-
huvudman och KSF.  

Fastighetsägare har möjlighet att 
ansluta sig till de allmänna VA-
tjänsterna i de fall kommunen 
anser det rimligt. Att avstämning 
med kommunstyrelsen görs 
medföljer att eventuella intressen 
för nybyggnation som påverkar 
kommunutvecklingen fångas upp i 
tidigt skede. 

VA-huvudman 
via DOS 

Vid 
förfrågningar 
om anslutning 
till allmänt VA. 
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9.5.2 Områden i väntan på kommunalt VA 

Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

9.5.2.1 Kommunen ska, vid tillsyns- 
och bygglovsärenden, 
tillhandahålla klar, tydlig och 
lättillgänglig information om 
kommunens planer på omvandling 
av de kommunala 
verksamhetsområdena, om 
nybyggnation planeras i ett sådant 
område. 

VA-huvudman ska utforma och tillhandahålla 
information till miljö- och 
bygglovshandläggare, som i sin tur 
distribuerar informationen. VA-huvudman och 
KSF tar gemensamt fram informationen.  

Information om planering för 
allmänt VA tillhandahålls enskilda, 
vilka kan planera för sitt boende 
ekonomiskt, men även ur andra 
hållbarhetsaspekter. 

Bygglovs- och 
Miljöenheten 
via DOS och 
KSF 

Löpande 

9.5.2.2 I områden där allmänt VA 
planeras inom en 10-årsperiod ska 
kraven, vid tillsyn- och 
bygglovsärenden, på enskilda 
anläggningar vara rimliga i relation 
till omfattningen av problemet och 
tiden tills att allmänna VA-tjänster 
blir tillgängliga. Vad som anses 
rimligt bedöms av 
tillsynsmyndighet i det enskilda 
fallet. 

Tillsynsmyndighet planerar tillsyn för att möta 
rimlighetsmålet och miljöbalken.  

Tillsyn planeras efter miljöbalken 
och prioriteringslista (framtagen 
efter aktuella riktlinjer) om 
områden aktuella för allmänt VA. 
Resurshanteringen, både enskildas 
och kommunens, blir därmed mest 
effektiv. 

Miljöenheten 
via DOS 

Årligen 
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9.5.3 Områden med enskild VA-försörjning 

Strategisk inriktning från VA-policy Åtgärd Effekt av åtgärd Ansvarig 

Tidpunkt/ 

Slutdatum 

9.5.3.1 Kommunen ska, i tillsyns- 
och bygglovsprocesser, genom 
uppmuntran till enskilda 
fastighetsägare främja bildandet av 
gemensamhetsanläggningar för VA 
i områden med bristfällig VA-
försörjning. 

Miljöenheten ska, i samband med 
tillsynsärenden och nybyggnation, informera 
fastighetsägare om möjlighet att bilda 
gemensamhetsanläggningar för VA. 

Fastighetsägare uppmuntras att 
skapa gemensamma lösningar. 
Enskilda hushåll får ofta en bättre 
ekonomisk och i övrigt mer hållbar 
avloppslösning om den kan 
anordnas gemensamt med andra 
hushåll. 

Miljöenheten 
via DOS 

Vid ärenden 
gällande tillsyn 
av små avlopp 
och 
nybyggnation 
utanför 
verksamhetsom
råde för allmänt 
VA. 
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1 Inledning 
Hallsbergs kommun består av en skiftande mångfald av natur med många sjöar 

och vattendrag. Dessa vatten, tillsammans med grundvattnet, ska vara i gott skick 

för att till exempel kunna fungera som dricksvattentäkter eller fiskesjöar. För att 

möta upp försörjningsbehovet av dricksvatten och avloppshantering behövs en 

VA-plan för hur vatten- och avloppsanläggningarna (VA-anläggningarna1) ska 

utvecklas.  

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 

samhälle. VA-planen är en del av detta mål, då den säkerställer samhällets tillgång 

till dricksvatten och avloppsvattenhantering. VA-planen består av en översikt över 

nuläget gällande kommunens vatten- och avloppshantering (Bilaga 2), av 

kommunens policy gällande dessa frågor samt olika delplaner med tidsatta 

åtgärder och prioriteringar för den framtida VA-försörjningen i Hallsbergs 

kommun. Delplanerna utgår från VA-översikten och VA-policyn. Delplanerna utgår 

från en kartläggning av nuläget i kommunen (VA-översikten) och en VA-policy som 

visar vilka värderingar som delplanerna, för framtida åtgärder och prioriteringar, 

ska utgå ifrån. Framtagandet av VA-planen baseras på Havs- och 

vattenmyndighetens rapport Vägledning för kommunal VA-planering.  

1.1 Bakgrund 
Kommunen har tagit fram en samlad bedömning över nuläget för hanteringen av 

dricksvatten- och avloppsvattensituationen (VA-Översikt, Bilaga 2). I dagsläget 

finns 11 verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten i kommunen. 

Verksamhetsområden kan inrättas för tre olika tjänster. Dessa är dricksvatten, 

spill- och dagvatten. De två sista går gemensamt under benämningen 

avloppsvatten. I många orter finns det bebyggelse i absolut närhet till 

verksamhetsområdena och dessa bostäder kan vara aktuella att uppta i 

verksamhetsområdena. Det finns även tätbebyggda områden där verksamheter 

kan behöva bildas och dessutom områden inom verksamhetsområdena som kan 

vara aktuella att utesluta från kommunens vatten- och avloppsverksamhet. 

Översiktligt är de flesta reningsverk och dricksvattenverk i gott skick även om vissa 

problem finns. Större åtgärder behövs i Hallsbergs reningsverk och Vretstorps 

vattenverk har en del problem gällande bland annat höga radonvärden. 

Reningsverken är något överdimensionerade för dagens behov. Ledningsnätet 

förnyas i den takt som bedöms behövas och som ekonomiska och övriga resurser 

medger. Kommunen har en investeringsplan för sina anläggningar men den 

omfattar inte oförutsedda utgifter. Investeringarna finansieras med VA-taxan. I 

jämförelse av VA-taxan med kommunerna i länet så har Hallsbergs kommun lägre 

anslutningsavgift men i övrigt ligger brukningsavgiften på ungefär samma nivå.  

De flesta orter är placerade på rullstensåsar som förser några av dem med 

dricksvatten. Större delen av befolkningen förses dock med det dricksvatten som 

kommunen köper in från Kumla kommun. Inom de närmaste åren kommer även 

                                                           
1 Se Bilaga 1 Ordförklaringar 
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dricksvatten att köpas från Askersunds kommun och på ännu längre sikt planeras 

större delen av vattenförsörjningen att ske med vatten från Vättern. Det är dock 

inte tillgången på dricksvatten som bedöms vara den begränsande faktorn vid 

utbyggnationen av kommunen, utan snarare reningsverkens kapacitet. Undantag 

är Hjortkvarn och Björnhammaren, där dricksvattnet är begränsande.  

Kommunen har idag främst storskaliga VA-lösningar. Det finns orter som tidigare 

utpekats av dåvarande miljö- bygg- och myndighetsnämnden som intressanta för 

utbyggnation av kommunalt VA. Det kan därför finnas ett behov av att fastställa 

när kommunen ska sträva efter småskaliga respektive storskaliga lösningar.  

Kommunen har idag ingen reservvattentäkt men däremot en nödvattentäkt, 

belägen i centralorten. Hur olika samhällsintressen ska vägas mot varandra skulle 

kunna underlätta en planering av staden. När kommunen växer aktualiseras även 

frågan kring hantering av dagvatten inom VA-verksamhetsområden.  

När det gäller enskilda avlopp är cirka 70 % av de tillståndsgivna avloppen i 

godkänt skick. Det finns en del orter som tidigare har föreslagits intressanta för 

utbyggnation av kommunalt VA. Dessa är bland annat Sannahedsvägen (nordöst 

om Hallsberg), Kävestakorset (söder om Sköllersta) och Sågarbacken (söder om 

Hallsberg). Det finns även områden som är mer svårtillgängliga såsom Hultsjön. 

För att hänsyn ska kunna tas till så stor del av samhällsutvecklingen som möjligt 

kan det finnas ett behov av att kommunen anger vilka förutsättningar som ska 

ligga till grund för när ett verksamhetsområde ska fastställas eller utvidgas samt 

när ett område ska prioriteras. Då vissa områden kan vara svåråtkomliga kan 

frågan om särtaxa för dessa områden behöva aktualiseras i framtiden. 

1.2 Mål och syfte 
Utifrån nuläget har kommunen identifierat vissa behov. Åtgärder för att hantera 

dessa behov presenteras i de delplaner som utgör de sista delarna av en VA-plan. 

VA-policyn ger vägledning för vilka principer som styr de olika delplanerna. VA-

policyn hanterar olika delområden: 

- Vattenförsörjning 

- Dagvattenhantering 

- Den befintliga allmänna VA-anläggningen 

- Hur områden som ska få allmänt VA ska identifieras 

- Hur områden som ska tillgodoses med allmänt VA ska hanteras i väntan 

på allmänt VA 

- Enskild VA-försörjning 
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2 Målbild 
Det är viktigt att kommunen arbetar mot en målbild som förenar invånarna och 

som utgör grunden till hur VA-policyn ska tolkas.  

 

3 Strategiska vägval 
Hallsbergs kommun är vidsträckt med ett flertal orter som försörjs med vatten- 

och avloppstjänster i allmän regi. Det finns därför många anläggningar som ska 

fungera tillfredställande. Strategiska vägval behöver tas för att kommunens VA-

försörjning ska kunna skötas på bästa sätt. Identifierade frågeställningar är: 

- Hur VA-taxan ska hanteras i förhållande till de åtgärder som de allmänna 

VA-anläggningarna och utbyggnationen av dessa fordrar 

- I vilken mån leveransen av de allmänna VA-tjänsterna ska säkerställas 

- Hur kommunen ser på ansvaret för dagvatten 

- Hur de allmänna ledningsnäten, verken och övrig infrastruktur ska 

hanteras i förhållande till drifts- och hållbarhetsaspekter 

- I vilken typ av bostadsområden, tätorter och övrig samlad bebyggelse 

kommunen anser att allmänt vatten och avlopp ska finnas och om 

storskaliga eller lokala lösningar är att föredra, utifrån de befintliga 

lagkraven 

- Hur bostadsområden, tätorter och övrig samlad bebyggelse, där allmänt 

VA ska byggas ut, ska prioriteras och hanteras vid tillsyns- och 

bygglovsärenden i väntan på allmänt VA 

- Hur områden, där enskilt VA anses fördelaktigt, ska prioriteras och 

hanteras vid tillsyns- och bygglovsärenden 

- Hur områden, där kriterier för behov av allmänt VA börjar uppfyllas i takt 

med utbyggnation, ska hanteras vid bygglovsärenden 
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4 Värderingar 

4.1 Övergripande 
4.1.1 Kommunens övergripande VA-planering och tillhörande myndighetsutövning 

ska ske ur ett hållbart perspektiv där hänsyn tas till ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter. 

4.1.2 Kommunen ska bidra till förståelse och medvetenhet för vatten- och 

avloppsfrågor hos kommuninvånare och verksamhetsutövare.  

4.1.3 Ansvar och roller för vatten- och avloppsförsörjning i kommunen ska vara 

tydlig och samverkansprocessen inom kommunen ska vara väl utvecklad. 

4.1.4 Kommunen ska ha en långsiktig ekonomisk planering gällande vatten- och 

avloppssituationen. Denna omfattar tillsynsutövning, underhåll och drift av 

befintliga allmänna anläggningar samt framtida förändringar i 

verksamhetsområdena och konsekvenserna av detta. 

4.1.5 Planering för ändring av verksamhetsområden behandlas av 

Kommunstyrelseförvaltningen. Samråd ska ske med Drift- och 

serviceförvaltningen, utifrån den ekonomiska planeringen.  

4.1.6 Förutsättningar för allmän VA-försörjning och klimatförändringarnas 

påverkan på dessa ska beaktas i all verksamhetsutövning.  

4.1.7 Vid planläggning av områden som riskerar att påverka yt- och grundvatten 

ska ansvarig nämnd ta hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer, hela 

avrinningsområdet, framtida klimatförändringar och risk för översvämningar, så 

att långsiktigt god hushållning tryggas. 

4.2 Dricksvattenförsörjning 
4.2.1 Kommunen ska aktivt verka för att säkerställa kommunens 

dricksvattenförsörjning. VA-kollektivets dricksvattenförsörjning ska prioriteras 

över säkerställande av andra parters dricksvattenförsörjning. 

4.2.2 Skydd av dricksvattentäkter som möjliggör att de allmänna VA-

anläggningarna kan tillgodose dricksvattenbehovet ska säkerställas genom 

aktuella föreskrifter för vattenskyddsområden.  

4.2.3 Vid framtagande av översiktsplan och detaljplaner på grusåsar ska särskilt 

beaktas grundvattnets betydelse. 

4.3 Dagvattenhantering 
4.3.1 Ansvarsfrågan för dagvattenhanteringen ska vara tydlig. Samarbetet mellan 

förvaltningarna ska vara väl utvecklat.  

4.3.2 Dagvattenfrågan ska lyftas fram i samhällsplaneringen med beaktande av 

miljöbelastning och klimatförändringar genom att dagvattenfrågan belyses tidigt i 

planprocessen eller utredningsskedet. Detaljplaner ska höjdsättas vid behov. Plats 
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för dagvattenhantering ska avsättas i tillräcklig grad för att kunna hantera 

klimatförändringar.  

4.3.3 I detaljplaner ska krav ställas på dagvattenhantering som ligger i linje med 

miljökvalitetsnormer och beaktande av översvämningsrisker.  

4.3.4 Dagvattnet ska, om möjligt, nyttjas som en positiv resurs på ett hållbart sätt. 

Med positiv resurs avses att vattnet inte endast omhändertas för att minska 

påverkan på miljö och människor utan även ger närboende positiva upplevelser.  

4.3.5 Vid extrema dagvattenflöden vid ytavrinning ska vattnet kunna hanteras på 

ett sätt som minimerar skador.  

4.3.6 Kompensationsåtgärder bör användas vid planläggning, om andra verktyg 

saknas för att följa miljökvalitetsnormerna. Med kompensationsåtgärder avses att 

åtgärder kan utföras utanför det aktuella området om det behövs för att undvika 

påverkan på miljökvalitetsnormerna eller för att förbättra dessa.  

4.4 Den allmänna VA-anläggningen 

Allmänt 

4.4.1 Vid planering av de befintliga anläggningarnas skötsel och framtida 

utbyggnationer ska påverkan på VA-taxan tas med i tidigt skede.  

4.4.2 Tekniska lösningar för byggnation och drift av vatten- och 

avloppsanläggningar ska vara hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv. Storskaliga lösningar ska prioriteras om de är bättre än lokala 

alternativ.  

4.4.3 Kommunen ska verka för gemensamma VA-lösningar med närkommuner där 

detta är önskvärt och tillse att åtgärder avseende VA-försörjningen inte påverkar 

berörda grannkommuner på ett otillbörligt negativt sätt. 

4.4.4 Den kommunala VA-anläggningen ska kunna leverera VA-tjänster även vid 

extraordinära situationer.  

Underhåll och förnyelse 

4.4.5 Underhåll och förnyelse av befintliga VA-anläggningar och tillhörande 

dricksvattentäkter ska utföras i den takt som krävs för att klara tillståndsgivna 

gränsvärden samt upprätthålla funktionen och driftsäkerheten.  

4.4.6 Mängden ovidkommande vatten och bräddningar i spillvattennätet samt 

utläckage från dricksvattennätet ska minimeras. 

Hållbarhet och kretslopp 

4.4.7 Ett aktivt arbete ska bedrivas av VA-huvudman för att minimera påverkan på 

miljö och recipienter.  

4.4.8 Kommunen ska sträva efter att näringsämnen från avloppsslam på ett säkert 

sätt återförs till naturens kretslopp, utan att skadliga ämnen från avloppsvattnet 

riskerar att skada miljöns och människors hälsa.  
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Omvandling av de kommunala verksamhetsområdena 

4.4.9 Det ska finnas kriterier för när kommunen anser att det behöver 

tillhandahållas vatten- och avloppsförsörjning i ett område, i enlighet med 

gällande lagstiftning. Utbyggnationen av allmänna vatten- och avloppstjänster i 

dessa områden ska prioriteras med utgångspunkt från hur stort behovet av 

förbättrad vatten- och avloppsförsörjning är samt utifrån hur enkelt det är att 

tillgodose områdena med vatten- och avloppsförsörjning. Behovet ska utgå från 

miljö- och hälsoskyddsaspekter och samhällets utveckling. 

4.4.10 När VA-utbyggnad, enskilt eller allmänt, aktualiseras i ett område ska 

Kommunstyrelseförvaltningen bedöma om detaljplan behövs, som underlag för att 

bedöma vilka behov som finns för en långsiktigt hållbar VA-lösning.  

4.4.11 Det ska finnas tydliga riktlinjer för när VA-huvudman ska använda särtaxa.  

4.5 Enskilt VA 

Övergripande 

4.5.1 Vid tillsyn över enskilda avlopp prioriteras de områden där allmänt VA inte 

kan förväntas inom 10 år. Detta utesluter inte att krav på åtgärder ställs även 

inom de VA-utbyggnadsområdena som fastställs.   

4.5.2 Gemensamma lösningar ska beaktas vid förhandsbesked/bygglov av flera 

hus samtidigt samt vid tillsyn av närbelägna äldre avlopp. 

4.5.3 Om fastighetsägare utanför verksamhetsområden så begär ska dessa ha 

möjlighet att ansluta sig till de allmänna VA-tjänsterna i de fall kommunen anser 

det rimligt.  

Områden i väntan på kommunalt VA 

4.5.4 Kommunen ska, vid tillsyns- och bygglovsärenden, tillhandahålla klar, tydlig 

och lättillgänglig information om kommunens planer på omvandling av de 

kommunala verksamhetsområdena, om nybyggnation planeras i ett sådant 

område.  

4.5.5 I områden där allmänt VA planeras inom en 10-årsperiod ska kraven, vid 

tillsyn- och bygglovsärenden, på enskilda anläggningar vara rimliga i relation till 

omfattningen av problemet och tiden tills att allmänna vatten- och 

avloppsvattentjänster blir tillgängliga. Vad som anses rimligt bedöms av 

tillsynsmyndighet i det enskilda fallet.  

Områden med enskild VA-försörjning 

4.5.6 Kommunen ska, i tillsyns- och bygglovsprocesser, genom uppmuntran till 

enskilda fastighetsägare främja bildandet av gemensamhetsanläggningar för VA i 

områden med bristfällig VA-försörjning.
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Bilaga 1: Ordförklaringar 
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 

mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark.  

Allmän VA-anläggning: En anläggning för produktion och distribution av 

dricksvatten och spillvatten över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande 

inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens 

skyldigheter enligt denna lag.  

Anslutningsavgift: Engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en 

allmän VA-anläggning. Kallas också anläggningsavgift.  

Avloppsvatten: Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av 

spill-, dag- och dräneringsvatten. 

BDT: Bad-, dusch-, tvättvatten  

Brukningsavgift: Periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, 

kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-

anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.   

Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Dricksvatten: Vatten med livsmedelskvalitet. 

Enskild VA-anläggning: En VA-anläggning eller annan anordning för 

vattenförsörjning eller avlopp som inte ingår i en allmän va-anläggning.  

Enskilt avlopp: Anläggning för rening av avloppsvatten som inte ingår i en allmän 

VA-anläggning.  

Fastighetsägare: Den som äger en fastighet inom en allmän va- anläggnings 

verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig 

besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.  

Förbindelsepunkt: Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VA-

installation.  

Gemensamhetsanläggning: Flera fastighetsägare kan tillsammans bilda en 

samfällighet och dela enskild avloppsanläggning. Denna kallas ofta för 

gemensamhetsanläggning. Ägandet och driften ligger på samfälligheten.   

Huvudman: Den som äger en allmän va-anläggning.  

Kommunal VA-anläggning: En VA-anläggning som kommunen har rättsligt 

bestämmande över och som har ordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter 

enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). 

LIS-område: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Miljökvalitetsnormer (MKN): Ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. 

Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 
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Pe: Personekvivalent. Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i 

avloppsvatten som en person ger upphov till per dag.   

Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och 

dylikt.  

VA-anläggning: En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av 

vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.  

VA-huvudman: Den som äger en allmän VA-anläggning 

VA-installation: Ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i en 

allmän VA-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastigheters 

vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en 

allmän va-anläggning.  

Vattendistrikt: Ett land- och havsområde som utgörs av ett eller flera angränsande 

avrinningsområden tillsammans med deras förbundna grund- och kustvatten. 

Vattenförekomst: En vattenförekomst är enligt vattendirektivet, den minsta 

storheten för beskrivning och bedömning av vatten. Grundvattenförekomst är en 

avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvifärer. Grundvattenförekomst kan 

också definieras som grundvatten i ett grundvattenmagasin. Ytvattenförekomst är 

en avgränsad och betydande vattenförekomst som till exempel en sjö, ett 

magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en 

kustvattensträcka. Ett vattendrag, en sjö eller kustvattenområde kan bestå av 

flera ytvattenförekomster. 

Vattenförsörjning: Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal 

hushållsanvändning.  

Vattentjänster: Vattenförsörjning och avloppshantering (VA)  

Verksamhetsområde: Det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning  

WC: Vattenklosett 

Åtgärdsprogram: Åtgärdsprogrammet fastställs av de regionala 

vattenmyndigheterna och redovisar de åtgärder som behöver vidtas för att 

miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Krav på att utarbeta åtgärdsprogram för att 

nå de uppsatta målen finns i vattendirektivet och miljöbalken. 

Åtgärdsområde: Ett område där åtgärder behöver genomföras för att följa 

miljökvalitetsnormerna. 
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Bilaga 2: VA-Översikt 
Hallsbergs kommun utvecklas och för att möta upp försörjningsbehovet av 

dricksvatten och avloppshantering behövs en VA-plan för hur VA-försörjningen 

ska utvecklas. En VA-översikt lägger grunden till VA-planen. VA-översikten visar på 

vad vi vet om nuläget. På denna översikt baseras en VA-policy som pekar ut vilka 

faktorer som ska tas hänsyn till när VA-infrastrukturens framtid planeras. På dessa 

båda dokument vilar i sin tur VA-planen, där det finns tydliga förslag på åtgärder 

och aktiviteter för att hantera framtidens vatten och avlopp inom kommunen. 

I dagsläget finns 11 verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten. 

Verksamhetsområden kan inrättas för tre olika tjänster. Dessa är dricksvatten, 

spill- och dagvatten. De två sista går gemensamt under benämningen 

avloppsvatten. I många orter finns det bebyggelse i absolut närhet till 

verksamhetsområdena och dessa bostäder kan vara aktuella att uppta i 

verksamhetsområdena. Det finns även tätbebyggda områden där 

verksamhetsområden kan behöva bildas och dessutom områden inom 

verksamhetsområdena som kan vara aktuella att utesluta från kommunens 

vatten- och avloppsverksamhet. En översyn av kommunens VA-

verksamhetsområden behöver därför göras. Hur dagvattenhanteringen ska ske 

inom kommunen behöver konkretiseras. Översiktligt är de flesta reningsverk och 

dricksvattenverk i gott skick även om vissa problem finns. Större åtgärder behövs i 

Hallsbergs reningsverk och Vretstorps vattenverk har en del problem gällande 

bland annat höga radonvärden. Reningsverken är något överdimensionerade för 

dagens behov Ledningsnätet förnyas i den takt som bedöms behövas och som de 

ekonomiska förutsättningarna medger. Kommunen har en investeringsplan för 

sina anläggningar men den omfattar inte oförutsedda utgifter. Investeringarna 

finansieras med VA-taxan. I jämförelse av VA-taxan med kommunerna i länet så 

har Hallsbergs kommun lägre anslutningsavgift men i övrigt ligger 

brukningsavgiften på ungefär samma nivå.  

De flesta orter är placerade på rullstensåsar som förser några av dem med 

dricksvatten. Större delen av befolkningen förses dock med det dricksvatten som 

kommunen köper in från Kumla kommun. Inom de närmaste åren kommer även 

dricksvatten att köpas från Askersunds kommun och på ännu längre sikt planeras 

större delen av vattenförsörjningen ske med vatten från Vättern. Det är dock inte 

tillgången på dricksvatten som bedöms vara den begränsande faktorn vid 

utbyggnationen av kommunen, utan snarare reningsverkens kapacitet. Undantag 

är Hjortkvarn och Björnhammar, där dricksvattnet är begränsande.  

När det gäller enskilda avlopp är cirka 70 % av de tillståndsgivna avloppen i 

godkänt skick. Tillsynsmyndigheten arbetar idag främst med uppföljning av 

tidigare inventeringar för att höja skicken på avloppen. Det finns en del orter som 

tidigare har föreslagits intressanta för utbyggnation av kommunalt VA. Dessa är 

bland annat Sannahedsvägen, Kävestakorset och Sågarbacken. Det finns även 

områden som är mer svårtillgängliga såsom Hultsjön. Med anledning av att 

dagens lagstiftning inte tar hänsyn till hur resurseffektivt det är att bygga ut 
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kommunalt vatten och avlopp till tätbebyggda bostadsområden beställde 

regeringen utredningen ”Förslag till hållbara vattentjänster”. I den föreslås bland 

annat att kommunen ska ha ett större ansvar för att utreda om det finns en 

möjlighet att uppnå likvärdigt skydd för människors hälsa och miljö som genom 

allmän VA-anläggning. Skulle detta förslag bli en lagstiftning kan kommunens 

ansvar att bygga ut kommunalt vatten och avlopp minska.  

Sammanfattning av nuläget i kommunens orter 

Hallsberg 

Hallsberg är centralorten i kommunen med ett eget reningsverk som renar 

spillvatten från vissa närliggande orter. Orten bedöms växa under de kommande 

åren. Det finns ett antal outnyttjade detaljplaner och några är även under 

framtagning. I direkt närhet till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns 

bostäder. Kommunalt vatten och avlopp är inte utbyggt i hela 

verksamhetsområdet, endast spillvatten finns längs med vägen från Östra 

Storgatan ut mot Hallsbergs kyrka. Verksamhetsområdet finns delvis över 

vattenskyddsområdet, vars grundvattentäkt inte nyttjas idag. Täkten är dock 

utpekad som nödvattentäkt. Dricksvatten köps in från Kumla kommun. Främst 

öster om Hallsberg finns även bebyggelse som tidigare föreslagits som prioriterat 

område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- och 

myndighetsnämnden. Strax öster om Hallsberg planeras även Vätternvattens 

vattenverk att anläggas. 

Vretstorp 

Vretstorps är en ort som har ett eget dricksvattenverk och eget reningsverk. Orten 

bedöms ha en lägre tillväxt under de kommande åren. I direkt närhet till 

verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Verksamhetsområdet 

finns delvis över vattenskyddsområdet och riskerna för påverkan av detta ligger 

främst i olyckor på väg 517 samt i hanteringen av oljecisterner. Dricksvattenverket 

har problem med för höga radonvärden och brunnarna kan behöva förnyas vilket 

kan kräva nytt tillstånd för vattenverksamhet. Reningsverket är i gott skick. Det 

finns ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) i närheten av 

befintligt verksamhetsområde för VA, vid Vibysjön. Främst öster om Vretstorp 

finns även kluster av bostadsbebyggelse. 

Östansjö 

Östansjö är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla 

kommun och ortens spillvatten renas i Hallsberg. Det finns planer på att flytta 

överföringsledningen med hänsyn till ombyggnation av järnvägen. I direkt närhet 

till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Det finns ett LIS-

område i närheten av befintligt verksamhetsområde för VA, vid Bäcksjön. Främst 

öster om Östansjö finns även viss bebyggelse, som tidigare föreslagits som 

prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- 

och myndighetsnämnden. 
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Sköllersta 

Sköllersta är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla 

kommun och ortens spillvatten renas i det egna avloppsreningsverket. 

Reningsverket bedöms vara i gott skick. Orten förväntas ha en måttlig tillväxt. I 

direkt närhet till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Främst 

sydväst om Sköllersta finns även viss bebyggelse som tidigare föreslagits som 

prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- 

och myndighetsnämnden. I Sköllersta finns företaget Atria som har en egen 

dricksvattentäkt och därmed har ansvaret för vattenskyddsområdet. 

Föreskrifterna är idag under revision.  

Pålsboda och Svennevad med närområde 

Pålsboda är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla 

kommun och ortens spillvatten renas i det egna spillvattenverket. I närliggande 

Svennevad hanteras dricks- och spillvattentjänster med samma verk. 

Reningsverket bedöms vara i gott skick. I Pålsboda pågår arbeten med nya 

detaljplaner. Det finns även en del outnyttjade tomter. I direkt närhet till 

verksamhetsområdena för kommunalt VA finns bostäder. Söder om Pålsboda 

samt i Svennevad finns även viss bebyggelse som tidigare föreslagits som 

prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- 

och myndighetsnämnden. I Svennevad finns även utpekade LIS-områden.  

Öster om Pålsboda finns bostadsbebyggelse vid Hällebosjön, som är utpekade 

som LIS-områden i översiktsplanen.  

Hjortkvarn och Björnhammaren 

Hjortkvarn är en ort i södra Hallsberg som får dricksvatten via ett lokalt 

dricksvattenverk och ortens spillvatten renas i det egna spillvattenverket. I 

närliggande Björnhammaren hanteras dricks- och spillvattentjänster via samma 

verk. Spillvattenverket bedöms vara i bra skick men ingående vatten har höga 

halter zink. Dricksvattenverkets processer bedöms vara sårbara och det kräver 

mycket underhåll. Vattnet från vattentäkten innehåller höga halter av järn och 

mangan vilket orsakar problem i reningsprocessen. Brunnarna bedöms behöva 

förnyas vilket kan kräva nytt tillstånd för vattenverksamhet. Det finns ingen 

kapacitet för utökning av verksamhetsområdet. I direkt närhet till 

verksamhetsområdena för kommunalt VA finns bostäder. Väster om Hjortkvarn 

(Gryts bruk) samt i Björnhammaren finns utpekade LIS-områden. Nära 

Björnhammaren finns också ett vattenskyddsområde som kommunen har ansvar 

för men vars dricksvattentäkt idag inte används. 

Tisaren och Hultsjön 

I södra delen av Hallsberg finns områden med blandat permanentboende och 

sommarstugor. Tre av dessa ligger vid sjön Tisaren och ska få utbyggt kommunalt 

vatten och avlopp mellan åren 2020-2023. Tisaren är en dricksvattentäkt för 

Kumla kommun, varifrån större delen av Hallsbergs befolkning får sitt 

dricksvatten. Dricksvattentjänsten och spillvattentjänsten för områdena vid 

Tisaren kommer dock att köpas in från Askersunds kommun. Det finns LIS-

områden inom verksamhetsområdena vid Tisaren. Strax norr om Tisaren finns 
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även ett sommarstugeområde, vid Hultsjön, som tidigare föreslagits som 

prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- 

och myndighetsnämnden. 

Framtida behov 

Den kommunala VA-anläggningen 

Kommunen har idag främst storskaliga VA-lösningar. Med hänsyn till de orter som 

tidigare utpekats av dåvarande miljö- bygg- och myndighetsnämnden som 

intressanta för utbyggnation av kommunalt VA kan det finnas ett behov av att 

fastställa när kommunen ska sträva efter småskaliga respektive storskaliga 

lösningar.  

VA-taxan påverkas även av vilket behov som finns av underhåll i de befintliga 

anläggningarna samt i vilken takt som utbyggnationen av de kommunala VA-

anläggningarna sker. Det finns idag inga identifierade bebyggelser där kommunen 

uppfattat att sådana sammanhang kan uppstå om exempelvis fler bygglov i 

området beviljas. Bygglovsenheten har dock möjlighet att avslå 

bygglovsansökningar om kommunen vill förhindra att sådana områden uppstår 

men då behövs riktlinjer för när detta ska ske. Gällande VA-taxa kan det även vara 

av intresse att fastställa riktlinjer för när särtaxa ska tas ut när nya områden 

ansluts till det kommunala VA-nätet. 

Kommunen har idag ingen reservvattentäkt men däremot en nödvattentäkt, 

belägen i centralorten. Hur olika intressen ska vägas mot varandra skulle dock 

underlätta en planering av staden. Förutom översiktsplanen sätts även ramarna 

för bebyggelse vid ett vattenskyddsområde av skyddsföreskrifterna. Behov av 

uppdatering av vissa av skyddsföreskrifterna kan behövas, både för att säkra 

dricksvattenförsörjningen men även för att möjliggöra exploatering där skydden 

idag inte är relevanta.  

När kommunen växer aktualiseras även frågan kring hantering av dagvatten inom 

VA-verksamhetsområden. Sådana frågor kan lösas med hjälp av en dagvattenplan 

eller en policy. En växande stad ger även upphov till större mängder slam från 

reningsverken vilket bland annat innebär större mängder näringsämnen som ska 

hanteras vilket lyfter frågor om återföring av näringsämnen och hur detta bör ske.  

Ett område där exploatering inte förväntas är ut mot Hallsbergs kyrka, från Östra 

Storgatan. Området är inom kommunens verksamhetsområde men endast 

dricksvattentjänsten är utbyggd längsmed sträckan. Beslut om huruvida fortsatt 

utbyggnad mot kyrkan bör ses över, alternativt kan kommunen se över 

möjligheten att avveckla denna del av verksamhetsområdet.  

Enskilda VA-anläggningar i väntan på kommunalt VA 

I översiktsplanen framgår att kommunen ska sträva efter att minska antalet 

enskilda avlopp genom att utöka de kommunala VA-tjänsterna. Tidigare miljö- 

bygg- och myndighetsnämnden har också beslutat att föreslå vilka områden som 

ska prioriteras. För att hänsyn ska kunna tas till så stor del av 

samhällsutvecklingen som möjligt kan det finnas ett behov av att kommunen 

anger vilka förutsättningar som ska ligga till grund för när ett verksamhetsområde 
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ska fastställas eller utvidgas samt när ett område ska prioriteras. Då vissa 

områden kan vara svåråtkomliga kan frågan om särtaxa för dessa områden 

behöva aktualiseras i framtiden. 

För de områden som har eget dricksvatten och enskilda avloppslösningar, och där 

kommunala VA-tjänster förväntas byggas ut, saknas rutiner för vilka lösningar som 

är acceptabla samt vilka funktionskrav som ska gälla. 



 

 

Riktlinje 
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok 
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras. 
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1 Bakgrund 
När människor bestämmer sig för att bosätta sig i ett område ställs vissa krav på 

boendets utformning och tillhandahållna tjänster i närområdet, både av den 

boende men även av kommunen och lagstiftaren. 

I de fall kommunen beslutar om utbyggnation av bostäder ska en rad kriterier i 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL) vara uppfyllda. Bland annat handlar det 

om att frågan om vatten och avlopp ska vara löst. Utbyggnation av bostäder 

påverkas även av Miljöbalken (SFS 1998:808). I den klassas utsläpp av 

avloppsvatten som en miljöfarlig verksamhet vilket innebär att det krävs tillstånd 

att släppa ut avloppsvatten. Förutom dessa två lagar finns även Lagen om 

allmänna vattentjänster (SFS 2006:412, LAV) där det framgår att kommunen har 

skyldighet att besluta om att VA-huvudman ska ordna med allmän VA-försörjning i 

ett område, med hänsyn till människors hälsa eller miljö. I Hallsbergs kommun är 

Kommunfullmäktige VA-huvudman.  

Riktlinjer för prioritering för utbyggnation av allmänt VA är ett hjälpmedel för att 

tolka 6 § LAV. I den framgår: 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behövs ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

För att VA-huvudmans ansvar för att tillhandahålla allmänt VA ska ske på ett 

transparent och konsekvent sätt behövs riktlinjer som kommunen kan förhålla sig 

till. Detta underlättar både för kommunens och invånarnas planering. 

2 Arbetsordning för VA-utbyggnad 
Hallsbergs kommun har ansvar för att tillse att inget orenat avloppsvatten släpps 
ut i naturen samt ordna med allmänt VA där så behövs enligt LAV. För att 
säkerställa detta har arbetsordning som presenteras i Figur 1 tagits fram. Med 
bebyggelsegrupper avses bostäder som används som fritidshus eller för 
permanent boende. 
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Figur 1 Arbetsordning för VA-utbyggnad. 

3 Grunder för ansvar för VA-försörjning 
Där ett område har identifierats ha behov av VA-försörjning ska ansvar för vem 

som ska anordna VA fastställas. Sedan, om det är VA-huvudmans ansvar, ska 

områdena som VA-huvudman ansvarar för prioriteras. Som tidigare nämnts 

framgår det i 6 § LAV att allmänt VA ska ordnas när det behövs för att skydda 

människors hälsa och miljö i ett större sammanhang. 

I kommunens VA-plan framgår att Kommunstyrelseförvaltningen ska initiera och 

leda en översyn av kommunens verksamhetsområden. VA-huvudman och 

tillsynsmyndigheter ska aktivt delta och tillhandahålla beslutsunderlag. VA i ett 

större sammanhang 

4 VA i ett större sammanhang 
Ett bebyggelseområde med bostäder utgör ett större sammanhang om avstånden 

mellan bostadshusen är maximalt 100 meter och det finns fler än 20 bostadshus i 

detta område. Om avståndet mellan husen överstiger 100 meter kan området 

ändå betraktas som att ingå i ett större sammanhang utifall det finns enskilda 

tomter, färdig att bebyggas, inom 100 meter mellan två bostadshus. Definitionen 

av större sammanhang baseras på förarbetena till LAV, där det framgår att 

allmänt VA bör ordnas vid 20-30 närliggande hushåll, liksom på tidigare 

uttalanden av Länsstyrelser om att 100 meters avstånd mellan dessa bör utgöra 

en sammanhållen bebyggelse. Kommunen har delat upp de områden som faller 

inom definitionen för större sammanhang i fyra kategorier. Kategorierna baseras 

på om områdena redan anses bör ingå i befintliga verksamhetsområden samt hur 
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stor påverkan vatten- och avloppssituationen bedöms ha på miljön och 

människors hälsa. Kategorierna prioriteras i fallande ordning.  

1. Vid bostadsgrupp av 21 hushåll eller fler, med maximalt 100 meters 

avstånd mellan bostäderna och med direkt anslutning till befintligt 

verksamhetsområde1 ska VA-försörjningen i första hand ordnas genom 

allmänt VA.  

2. Vid fler än 21 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan 

bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till 

nuvarande verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende 

är fler än 50 %, ska VA-försörjningen i första hand ordnas genom allmänt 

VA. 

3. För övriga hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan bostäderna 

och där ett eller flera bostadshus ligger med maximalt 100 meter till 

närmaste bostad inom nuvarande verksamhetsområde, ska VA-

försörjningen i första hand ordnas genom allmänt VA. 

4. Vid fler än 21 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan 

bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till 

nuvarande verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende 

är mindre än 50 %, ska VA-försörjningen i första hand ordnas genom 

allmänt VA. 

Vid 1-20 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan bostäderna och där 

bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till nuvarande verksamhetsområden, 

bör tillsynsmyndigheten uppmuntra hushållen till att ordna gemensamma VA-

anläggningar i första hand och i andra hand genom enskilda anläggningar.  

5 Skydd för människors miljö och hälsa 
De bebyggelsegrupper som ingår i grupp 1-4 (se VA i ett större sammanhang) ska 

genomgå en bedömning om allmänt VA behöver anordnas till skydd för 

människors hälsa eller miljö. Bedömningen görs utifrån nedanstående kriterier. 

Notera att det kan anordnas tre olika verksamhetsområden (dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten) och att ett område inte nödvändigtvis har behov av alla 

tre tjänsterna.  

5.1.1 Bedömningskriterier 

Status på dricksvattnet i området 

- Otjänligt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning 

eller Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) 

 
1 Med direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde menas att bostadsområdet har 
ett eller flera bostadshus med maximalt 100 meter till närmaste bostad inom nuvarande 
verksamhetsområde, 
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- Kända dricksvattenproblem i området enligt uppgift till kommunen 

- Förekomst av vattenskyddsområden eller närhet till andra större enskilda 

vattentäkter. Med större enskilda dricksvattentäkter avses 

dricksvattentäkter vars uttag är större än 10 m3/dygn 

- Närhet till spillvattenanläggningar och risk för påverkan av dessa 

- Uttagsmöjligheter av grundvatten enligt SGU 

Status på spillvattenhantering 

- Antal enskilda avlopp och deras status enligt uppgift från 

tillsynsmyndighets ärendesystem 

- Antal avloppsanordningar äldre än 10 år enligt uppgift från 

tillsynsmyndighets ärendesystem 

- Förekomst av gemensamma reningsanläggningar och deras status 

- Möjlighet att anlägga enskilda avlopp med tillfredställande rening utifrån 

geografiska och geologiska förutsättningar 

Behov av dagvattenhantering 

- Markens infiltrationskapacitet är låg, det vill säga har en permeabilitet på 

mer än 10-7 m/s vilket motsvarar mellansilt, finsilt och lera2 

- Påverkan på angränsande bebyggelse finns3. En översiktlig bedömning ifall 

dagvatten från bebyggelse inom ett område påverkar annan angränsande 

bebyggelse negativt görs utifrån information om geologi och rinnvägar 

samt från jordartens infiltrationsförmåga. 

- Ett stort antal fastigheter med kända dagvattenproblem finns 

- Problem uppstår vid dimensionerande regn4. Dimensionerande regn med 

vattendjup högre än 30 cm i bebyggelsen medför att det inte är möjligt att 

ta sig fram med räddningsfordon och risken för skada är stor5. 

- Risk finns för förorening av skyddad dricksvattentäkt. Denna uppkommer 

när området ligger inom primär eller sekundär zon av 

vattenskyddsområde och området har goda infiltrationsmöjligheter. Med 

det menas att marken har en större permeabilitet på mer än 10-6 m/s 

vilket i stort motsvarar fingrus, grovsand, mellansand och finsand samt 

grusig morän.6 

 
2 AFRY. 2020. Vidareutvecklad modell för analys av verksamhetsområde dagvatten 
3 Dagvattnet ska inte rinna över till angränsande bebyggelse och skapa olägenhet, vilket 
enligt Miljöbalken, 2 kap 3 § inte är tillåtet 
4 10-årsregn enligt Svenskt Vattens publikation P110 
5 AFRY. 2020. Vidareutvecklad modell för analys av verksamhetsområde dagvatten 
6 AFRY. 2020. Vidareutvecklad modell för analys av verksamhetsområde dagvatten 
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- Behov av samlad dagvattenrening finns, kopplat till recipientens 

känslighet. Med det menas att dagvattnet från ytor som kan ge upphov till 

föroreningar leds direkt ut till känsliga vattenmiljöer. 

Status avseende näringsämnen i närmaste recipient 

- Vattenförekomster som bedöms ha problem med övergödning enligt VISS. 

Hänsyn tas endast sjöar och vattendrag, ej generell status på ytvattnet. 

Storlek på områden 

- Antal bostäder (permanenta och fritidshus) i området 

- Andel permanenthushåll 

6 Prioriteringsgrunder för allmänt VA 
När det är fastställt att det är VA-huvudmans ansvar att ordna allmänt VA för en 
bebyggelsegrupp ska denna prioriteras för utbyggnation i förhållande till andra 
identifierade grupper. Områden prioriteras på följande sätt: 

1. Områdena kategoriseras till grupp 1, 2, 3 eller 4 (se VA i ett större 
sammanhang). Områdena i grupp 1 prioriteras högst, sedan grupp 2 och 
sist grupp 3. 

2. De områden som är angelägna utifrån ovan givna bedömningskriterier ska 
prioriteras enligt behov av varje enskild VA-tjänst (dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten) efter samma kriterier. En sammanvägning av aspekterna 
görs och en siffra sätts på respektive bebyggelsegrupp, där en 1:a innebär 
högsta prioritet. Flera bostadsgrupper kan ha samma prioritet. 

3. I nästa steg prioriteras grupperna utefter det övergripande behovet av 
allmänt VA med hänsyn till hälsa och miljö. Flera bostadsgrupper kan ha 
samma prioritet. 

4. I nästa steg prioriteras grupperna inom varje prioritetsgrupp och 
tillhörande prioritet utifrån stadsbyggnadsmässiga-, ekonomiska- samt 
tekniska förutsättningar såsom var: 

a. Det är positivt för samhällsbyggnadsutvecklingen att allmänt VA 
tillhandahålls, exempelvis attraktivt för ytterligare bebyggelse, 
andel obebyggda tomter inom detaljplan, möjlighet till 
avstyckning m.m.  

b. Det teknisk är enklare att ordna med allmänt VA 
c. Åtgärderna ger en jämförelsevis lägre kostnad för utbyggnation av 

allmänt VA 
När bebyggelsegrupperna prioriteras i detta steg kan de inte byta mellan 
de prioriteringsgrupper som beslutades om i första steget. Detta då det 
första steget bygger på behov utifrån människors hälsa och miljö.  

 
När en bebyggelsegrupp har prioriterats i förhållande till andra områden ska 
kommunen börja planera för utbyggnation av allmänt VA till denna, enligt tidigare 
nämnd arbetsordning.  
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Bilaga 3 Områden för utbyggnation av allmänt VA 

Prioriteringsordning för utbyggnation av allmänt vatten och avlopp i 

Hallsbergs kommun 

Inledning 
En plan för utbyggnation av allmänt vatten och avlopp (VA) har tagits fram i samband med 

kommunens arbete med VA-planen. Prioriteringen för utbyggnationen av allmänt VA utgår 

från den aktuella lagstiftningen och de riktlinjer som fastställs i VA-planen (antagen 2021-11-

29). I riktlinjerna fastställs att ett område som är aktuellt för allmänt VA ingå i en av fyra 

kategorier, där de områden som ingår i kategori 1 prioriteras högst. 

1. Bostadsgrupper med 21 hushåll eller fler, med maximalt 100 meters avstånd mellan 

bostäderna och med direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde. 

2. Bostadsgrupper med 21 hushåll eller fler, med maximalt 100 meters avstånd mellan 

bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till nuvarande 

verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende är fler än 50 %. 

3. Övriga hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan bostäderna och där ett eller 

flera bostadshus ligger med maximalt 100 meter till närmaste bostad inom nuvarande 

verksamhetsområde. 

4. Bostadsgrupper med 21 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan 

bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till nuvarande 

verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende är mindre än 50 %. 

Efter att ett område har hamnat i en av ovanstående kategorier bedöms om behov av allmänt 

VA finns samt hur stort behov som finns utifrån kvaliteten på dricksvattnet i området, risken 

att kvaliteten påverkas, statusen på de enskilda spillavloppen samt risken att närliggande 

recipienter påverkas negativt av avloppen (både för spillvatten och dagvatten). I 

bedömningen för behov av allmänna dagvattentjänster ingår även fastigheternas möjlighet 

att själva ta hand om dagvatten så att närliggande fastigheter inte påverkas.  

 

Prioriteringsordning 

Nedan visas de identifierade områdena i kartan, med tillhörande prioriteringar för områden 

som ingår i grupp 1 och 2. Områden tillhörande grupp 3 redovisas inte då det främst handlar 

om mindre grupper som måste identifieras per nuvarande verksamhetsområde. Ofta är dessa 

redan anslutna till en eller flera allmänna VA-tjänster via avtal. Syftet är då endast att ändra 

verksamhetsområdet så att dessa fastigheter inkluderas i verksamhetsområdena. I grupp 4 

ingår två områden, Hultsjön och Dampudden. Dessa redovisas på kartan, men en fastställd 

prioriteringsordning finns inte. Prioriteringsordning för utbyggnation av allmänt VA för 

områdena i grupp 3 och 4 rekommenderas fastställas när områdena i Grupp 1 har byggts ut. 

Utformning av nya va-verksamhetsområde och vilka fastigheter som ska ingå bestäms i 

samband med beslut om va-verksamhetsområde och va-investeringen. Namnen på 

områdena, med tillhörande prioriteringsordning, redovisas i tabell 1.  
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Kävestakorset, Sannahed, och Svennevad prioriteras i fallande ordning (tabell 1), där 

Kävestakorset prioriteras först då området bedöms ha stort behov för skydd av människors 

hälsa och miljö och där utförd Va-tillsyn kräver omedelbara åtgärder.  

Tabell 1 Prioriteringsordning för grupp 1 

Prioritering Grupp 1: Område med fler än 
20 hushåll, direkt ansluten till 
befintligt verksamhetsområde 

Motivering av vald prioriteringsordning 

1 Kävesta Förutsättningarna vid Sannahed bedöms ha störst negativ 
påverkan på miljö och hälsa. Fastigheterna vid Svennevad 
och Kävestakorset bedöms ha likvärdiga behov av allmänt 
VA för att säkra människors hälsa. Kävestakorsets recipient 
har något större behov av allmän spillvattentjänst än 
recipient för Svennevad, men skillnaden är mindre än 
skillnaden i risken för människors hälsa. Utförd VA-tillsyn 
kräver dock omedelbara åtgärder som gör att 
Kävestakorset prioriteras först. Svennevad bedöms inte ha 
behov av dagvattentjänst. 

2 Sannahed 

3 Svennevad 

 

Grupp 1. 21 bostäder eller fler inom 100 meters 

avstånd från varandra, direkt anslutning till befintligt 

verksamhetsområde. 

1-3 

Grupp 2. 21 bostäder eller fler inom 100 meters avstånd från 

varandra, ej direkt anslutning till befintligt verksamhets-

område och med fler än 50 % permanentboende.  

4-5 

iv Grupp 4. 21 bostäder eller fler inom 100 meters avstånd från 

varandra, ej direkt anslutning till befintligt verksamhets-

område och med färre än 50 % permanentboende. Saknar 

prioriteringsordning inom gruppen. 

2 

3 

1 

4 

5 
iv 

iv 

Figur 1 Redovisning av geografisk placering av områden som ska ha allmänna VA-tjänster 
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Samsala och området öster om Vretstorp bedöms som likvärdiga gällande skydd för 

människors hälsa och miljö (tabell 2). Utveckling av Samsala bedöms dock som mer intressant 

för att gynna kommunens utveckling.  

Tabell 2 Prioriteringsordning för grupp 2 

Prioritering Grupp 2: Område med fler än 
20 hushåll, som inte är direkt 
anslutet till befintligt 
verksamhetsområde och som 
har fler än 50 % fastboende 

Motivering av vald prioriteringsordning 

4 Samsala med närområde Områdena anses likvärdiga gällande skyddsbehov för 
människors hälsa och miljö. Samsala med närområde har ett 
större behov ur ett miljöperspektiv medan området öster 
om Vretstorp har större risker för dricksvattenpåverkan. 
Prioriteringsordning utgår då från andra aspekter. Ekonomi 
och teknisk lösning bedöms likvärdiga för utbyggnation av 
allmänt VA.  Prioritering avgörs då utifrån 
samhällsutveckling. Samsala med närområde har i 
översiktsplan pekats ut som utvecklingsområde. Området 
öster om Vretstorp bedöms inte ha behov av 
dagvattentjänst. 

5 Öster om Vretstorp 

 

 

Lycketorp är det enda större området (cirka 15-20 hushåll) som har identifierats tillhöra grupp 3, där 

bostäder som är direkt anslutna till befintliga verksamhetsområden ingår (tabell 3). Fler preliminärt 

identifierade områden redovisas i avsnittet ”Grupp 3: Identifierade områden”. Djupare utredningar 

rekommenderas.  

Tabell 3 Bostadsgrupper som tillhör grupp 3 

Prioritering Grupp 3: Område med färre än 20 hushåll, som är direkt 
anslutet till befintligt verksamhetsområde 

Ej prioriterat inom grupp Lycketorp 

Ej prioriterat inom grupp Övriga områden som ingår i den befintliga sammanhållna 
bebyggelsen.  

 

I grupp 4 ingår två större områden med en hög andel fritidshus. Behov av allmänt VA bedöms initialt 

finnas, men djupare utredningar om till exempel allmänna dagvattentjänster behövs 

rekommenderas. 

Tabell 4 Bostadsgrupper som tillhör grupp 4 

Prioritering Grupp 4: Område med 21-29 hushåll och som har färre än 
50 % fastboende 

Ej prioriterat inom grupp Hultsjön 

Ej prioriterat inom grupp Dampudden 
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Grupp 3: Identifierade områden 
I bilderna nedan visas områden som initialt har identifierats som ingående i den sammanhållna 

bebyggelsen, som till störst del utgörs av befintliga verksamhetsområden. Lycketorp, som också ingår 

i gruppen, visas inte på bild. En djupare analys av områdena och omfattningen kan behöva göras för 

att exakt fastställa justeringar av va-verksamhetsområden.  

Vretstorp 

 

 Östansjö 

 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 
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Sköllersta 

 

 

Hallsberg 

 

Hjortkvarn 

 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 
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Björnhammaren 

 

Befintligt verksamhetsområde 

Utökat verksamhetsområde 



Grupp 1

Kävestakorset Sannahed Svennevad

Status på dricksvatten

Otjänligt enligt Livsmedelsverket? Ev anmärkning på macken ibland, men beror ej på 

kvaliteten på själva gr.vattnet.

Okänt Okänt

Kända dricksvattenproblem? Problem med vattentillgången enl. tidigare DOS-

utredning. Inga kända problem vid tex macken 

under torkan.

Okänt Okänt

Förekomst av vattenskyddsområden eller närhet 

till störra enskilda dricksvattentäkter?

Närhet finns till VSO för Atrias vattetäkt- dock 

utanför VSO

Yttersta södra delen ligger inom sekundärzon för 

Hallsbergs vattenskyddsområde.

Nej

Närhet till spillvattenanläggningar och risk för 

påverkan av dessa

Vissa tomter är nära och har svårt att få till 

skyddsavstånd  till enskilda avloppsanläggningar 

på egen tomt. Alternativet att ordna med servitut 

på annans mark. Ingen risk enligt GIS-stöd, 

Länsstyrelsen.

Enskilda vattentäkter i åsen samtidigt som 

avloppsutsläpp sker där. Förslag till nytt VSO 

Kumlas Blacksta, då kommer Sannahed hamna 

inom sekundär skyddszon. Finns risk att nå 

grundvattnet och grundvattentäkt enligt 

Länsstyrelsen, GIS-stöd för små avlopp.

Enskilda vattentäkter i åsen samtidigt som 

avloppsutsläpp sker där. Risk för påverkan på 

enskilda vattentäkter från avlopp enligt små 

avlopp-lager (Enligt GIS-stöd för små avlopp.).

Uttagsmöjligheter av grundvatten enligt SGU Ligger på Svennevadsåsen, Sköllerstaområdet. 

Goda eller utmärkta uttagningsmöjligheter. God 

kemisk status.

Ligger på Hallsbergs-Kumlaåsen, som har god 

status och har utmärkt eller ovanligt god 

uttagningsmöjlighet.

Ligger på Svennevadsåsen, Pålsbodaområdet. 

Goda eller utmärkta uttagningsmöjligheter. God 

kemisk status.

Prioritering mellan områden utifrån 

bedömningskriterier

2 1 2

Status på spillvatten

Antal enskilda avlopp och deras status Tot. 23. 14 st Förbud 

4 st förelägganden

2 st lokal med icke anslutet avlopp med ett antal 

pe

3 st tomma tomter (obs, tillsyn pågår)

Dåliga avlopp, slamavskiljare med bristfällig 

efterföljande rening, några slutna tankar. 

Uppskattningsvis ca 35-40 avlopp?

Saknas en hel del uppgifter. Äldre infiltrationer. 

Uppskattningsvis ca 35-40 avlopp?

Antal avloppsanordningar äldre än 10 år 18 st Alla anläggningar äldre än 10 år Alla anläggningar äldre än 10 år.

Bilaga 3.1 Områden för utbyggnad av allmänt VA



Förekomst av gemensamma reningsanläggningar 

och deras status

Ingen renodlad GA, däremot 2-3 st gemensamma 

lösningar.

Finns en gemensam anläggning för 6 hus Saknas.

Möjlighet att anlägga enskilda avlopp med 

tillfredställande rening (geografiska och 

geologiska förutsättningar)

Främst medelhög eller hög risk att nå 

grundvattnet. Ingen eller låg retentionspotential.  

Ingen eller väldigt liten risk för påverkan från 

fosfofor och kväve. Enligt GIS-stöd för små avlopp. 

Viss svårighet att anlägga enskilda avlopp enligt 

tidigare DOS-utredning. Prioriterat område för 

miljötillsyn där kommunalt VA bedöms vara den 

bästa lösningen.

 Ingen eller väldigt liten risk för påverkan från 

forsofor och kväve. Enligt GIS-stöd för små avlopp.

Ingen till liten risk för påverkan från fosfor och 

kväve- inga åtgärder krävs. Enligt GIS-stöd för små 

avlopp.

Prioritering mellan områden utifrån 

bedömningskriterier

1 1 1

Behov av dagvattenhantering

Markens infiltrationskapacitet är låg (mellansilt, 

finsilt och lera)

Främst isälvssediment och morän med hög 

infiltrationskapacitet. 

Främst isälvssediment. Hög infiltrationskapacitet. Främst isälvssediment med hög 

infiltrationskapacitet. 

Påverkan på angränsande bebyggelse finns Ej avrinning som bedöms påverka närliggande 

bebyggelse, kan dock behöva utredas mer. 

Uppskattningsvis kan 5 fastigheters 

avloppsanläggningar komma att påverkas vid höga 

flöden.

Ej avrinning som bedöms påverka närliggande 

bebyggelse, kan dock behöva utredas mer. 

Ej avrinning som bedöms påverka närliggande 

bebyggelse, kan dock behöva utredas mer. 

Ett stort antal fastigheter med kända 

dagvattenproblem finns

Inga kända problem för större andelen men vid 

höga flöden rapporteras om avloppslukt vid mack- 

och verksamhetsområdet. Även igensatta 

dagvattenledningar i området samt påverkan av 

öppna diken söder om Rv 52.

Inga kända problem. Inga kända problem.

Problem uppstår vid dimensionerande regn Okänt för 10-årsregn. Enligt Länsstyrelsens 

KlimatGIS finns få lågpunkter i närområdet, vid 

bostäder. 

Okänt för 10-årsregn. Enligt Länsstyrelsens 

KlimatGIS finns inga lågpunkter i närområdet, vid 

bostäder.

Okänt för 10-årsregn. Enligt Länsstyrelsens 

KlimatGIS finns inga lågpunkter i närområdet, vid 

bostäder. Dock större lågpunkter i tex 

jordbruksmark.

Risk för förorening av skyddad dricksvattentäkt Nej. Yttersta södra delen ligger inom sekundärzon för 

Hallsbergs vattenskyddsområde+inom kommande 

VSO. Risk finns.

Nej.



Behov av samlad dagvattenrening finns, kopplat 

till recipientens känslighet

Avrinningsområde- uppnår ej god. Kvicksilver och 

bromerade difenyleter sprids med luft. Bedöms 

svårt att påverka via dagvatten.

Ej god kemisk status (främst kvicksilver från 

luftnedfall och kemikalien PBDE som används i 

flamskyddsmedel och sprids från varor och 

avfallsupplag samt luft).

Avrinningsområde- uppnår ej god. Kvicksilver och 

bromerade difenyleter sprids med luft. Bedöms 

svårt att påverka via dagvatten.

Prioritering mellan områden utifrån 

bedömningskriterier

1 1 Inget behov.

Status avseende näringsämnen i närmaste 

recipient

Vattenförekomster som bedöms ha problem med 

övergödning enligt VISS (obs endast sjöar och 

vattendrag, ej generell status på ytvattnet)

Avrinningsområde- otillfredställande status 

(Vattendraget är påverkat av övergödning och 

rätning/kanalisering). Ok klassning närliggande 

vattendrag ekologisk. 

Ralaån och Sörbybäcken har otilfredställande 

ekologisk status pga rätning och övergödning. 

Området ingår i två avrinningsområden- Sottern 

och Svennavadsån (ca 50-50 för fastigheterna). 

Svennevadsån är måttlig och Sottern är 

otillfredställande (övergödd)

Prioritering mellan områden utifrån 

bedömningskriterier

1 1 2

Storlek på områden

Antal bostäder (permanenta och fritidshus, obs 

utgått från att fritidshus är hus där ägare skriven 

på annan fastighet. Ger felmarginal då hus kan 

vara uthyrda mm)

19 permanentbostäder, 2 fritidshus och 4 

fastigheter med byggnader för annat bruk, varav 

en bensinmack och en bygghandel+2 fastigheter 

med ekonomibyggnader?

32 permanentbostäder, 5 fritidshus och 1 fastighet 

med byggnader för annat bruk

22 permanentbostäder, 9 fritidshus och 1 

fastigheter med byggnader för annat bruk

Andel permanenthushåll 70% 84% 69%

Slutlig bedömning Dricksvatten VSO: Kännedom om tidigare problem med 

dricksvattentillgång finns. Behov finns. 

Enligt Länsstyrelsen finns risk att enskilda avlopp 

påverkar dricksvattentillgång. Behov finns.

Enligt Länsstyrelsen finns risk att enskilda avlopp 

påverkar dricksvattentillgång. Behov finns.

Slutlig bedömning Spillvatten VSO: Enskilda avloppsanläggningar i avrinningsområde 

med övergödningsproblematik. Risk att spillvatten 

når grundvatten. Behov finns. 

Äldre anläggningar i avrinningsområde med 

övergödningsproblematik. Behov finns.

Äldre anläggningar i avrinningsområde med 

övergödningsproblematik. Behov finns.

Slutlig bedömning Dagvatten VSO: Bedöms initialt behövas då tidigare känd 

problematik finns för ett fåtal fastigheter samt att 

påverkan vid skyfall på ett fåtal fastigheter 

bedöms finnas. Vidare utredning rekommenderas.

Område på mark med hög infiltration och där 

vattenskyddsområde finns eller planeras utökas 

till. Behov finns.

Dagvatten VSO bedöms ej behövas.



Grupp 2

Samsala med närområde Öster om Vretstorp

Status på dricksvatten

Otjänligt enligt Livsmedelsverket? Ingen känndeom. Ingen kännedom.

Kända dricksvattenproblem? Viss känd problematik med dålig 

grundvattenproblematik, enligt 

tidigare DOS-utredning.

Ingen kännedom. Dock problem 

med radon i befintlig kommunal 

vattentäkt.

Förekomst av vattenskyddsområden 

eller närhet till störra enskilda 

dricksvattentäkter?

Nej Nej

Närhet till spillvattenanläggningar 

och risk för påverkan av dessa

Se GIS. Ingen risk för påverkan på 

grundvatten, grundvattentäkt 

eller enskilda vattentäkter.

Se GIS. Risk för påverkan på 

grundvatten och enskilda 

vattentäkter.

Uttagsmöjligheter av grundvatten 

enligt SGU

Delvis Hällabrottet-Södra 

Odensbacken som har 

otillfredställande kemisk status 

(på grund av provtagningar för 

PFAS11 i Kvarntorp i Kumla 

kommun)

Inga grundvattenmagasin.

Prioritering mellan områden utifrån 

bedömningskriterier

2 1

Status på spillvatten

Antal enskilda avlopp och deras 

status

Mest hus och avlopp från ca 

1976-1986. Gamla infiltrationer 

och markbäddar.

Fler nyare anläggningar, några 

fritidshus med mulltoa

Antal avloppsanordningar äldre än 10 

år

Alla anläggningar äldre än 10 år. 8 anläggningar nyare än 10 år, 12 

från 2000-talet

Förekomst av gemensamma 

reningsanläggningar och deras status

Saknas Saknas

Möjlighet att anlägga enskilda avlopp 

med tillfredställande rening 

(geografiska och geologiska 

förutsättningar)

Mer lera i marken vilket ger färre 

tekniska lösningar.

Inga begräsningar i stort.

Prioritering mellan områden utifrån 

bedömningskriterier

1 2

Behov av dagvattenhantering

Markens infiltrationskapacitet är låg 

(mellansilt, finsilt och lera)

Sandig morän. Medelhög 

genomsläpplighet.

Medelhög genomsläpplighet 

(morän)



Påverkan på angränsande bebyggelse 

finns

Ej avrinning som bedöms 

påverka närliggande bebyggelse, 

kan dock behöva utredas mer. 

Uppskattningsvis kan 2 

fastigheters avloppsanläggningar 

komma att påverkas vid höga 

flöden.

Områdets mark har en låg 

genomsläpplighet, områden med 

större höjdskillnader finns och 

vattnet rinner troligtvis ut i 

närliggande dike och sedan 

Kvismare Kanal. Avrinning mot 

enstaka bostadshus, men i övrigt 

rinner vattnet bort från området 

och vidare mot naturmark.

Ett stort antal fastigheter med kända 

dagvattenproblem finns

Inga kända problem. Kan behöva 

utredas.  

Inga kända problem.

Problem uppstår vid dimensionerande 

regn

Okänt för 10-årsregn. Enligt 

Länsstyrelsens KlimatGIS finns 

inga lågpunkter i närområdet, vid 

bostäder.

Okänt för 10-årsregn. Enligt 

Länsstyrelsens KlimatGIS finns inga 

lågpunkter i närområdet, vid 

bostäder.

Risk för förorening av skyddad 

dricksvattentäkt

Nej. Nej.

Behov av samlad dagvattenrening 

finns, kopplat till recipientens 

känslighet

Avrinningsområde- uppnår ej 

god. Kvicksilver och bromerade 

difenyleter sprids med luft. 

Bedöms svårt att påverka via 

dagvatten.

Avrinningsområde- uppnår ej god. 

Kvicksilver och bromerade 

difenyleter sprids med luft. Bedöms 

svårt att påverka via dagvatten.

Prioritering mellan områden utifrån 

bedömningskriterier

Inget behov Inget behov

Status avseende näringsämnen i 

närmaste recipient

Vattenförekomster som bedöms ha 

problem med övergödning enligt VISS 

Sörbybäcken har 

otillfredställande status. 

Vattendraget är påverkat av 

övergödning och 

rätning/kanalisering.

Närliggande vattendrag ej klassade. 

Avrinningsområde Täljeån från 

Vibysjön till Torpabäckens utlopp 

status är måttligt, påverkat av 

övergödning.

Prioritering mellan områden utifrån 

bedömningskriterier

1 2

Storlek på områden

Antal bostäder (permanenta och 

fritidshus, obs utgått från att 

fritidshus är hus där ägare skriven på 

annan fastighet. Ger felmarginal då 

hus kan vara uthyrda mm)

18 permanentbostäder, 3 

fritidshus och 1 fastigheter med 

byggnader för annat bruk. En 

obebyggd tomt.

16 permanentbostäder, 8 fritidshus 

och 2 fastighet med byggnader för 

annat bruk

Andel permanenthushåll 82% 64%

Slutlig bedömning Dricksvatten VSO: Kännedom om tidigare problem 

med kvalitet på dricksvatten 

finns. Behov finns. 

Risk för påverkan på grundvatten 

och enskilda vattentäkter från 

enskilda avlopp. Behov finns.



Slutlig bedömning Spillvatten VSO: Enskilda, äldre avlopp i 

avrinningsområde påverkat av 

övergödning. Behov finns.

Enskilda avlopp i avrinningsområde 

påverkat av övergödning. Behov 

finns.

Slutlig bedömning Dagvatten VSO: Dagvatten VSO bedöms ej 

behövas initialt. Djupare 

utredning rekommenderas dock.

Dagvatten VSO bedöms ej behövas.
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