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1 Inledning 

VA-frågor blir alltmer belysta i media och uppmärksammande i 
samhällsplaneringsprocessen förutom att vatten är vårt viktigaste livsmedel. För att 
kunna hantera dessa frågeställningar och för att skydda vårt vatten behövs långsiktig 
planering av VA verksamheten både inom och utanför verksamhetsområde. En kommunal 
VA-plan är ett verktyg för att möta de utmaningar som väntar för VA-verksamheten. 
Planen ska även kunna ligga till grund för budgetarbete och ta hänsyn till de krav som 
åläggs i och med vattendirektivet. 

Konceptet för framtagandet av VA-planen kommer från Länsstyrelsen i Stockholms 
rapport Kommunal VA-plan – Ett förvaltningsövergripande projekt för hela kommunen. 
Konceptet innebär att planen dela upp i tre delar, en inledande del kallas VA-översikt där 
nuläget presenteras och underlag samlas in. Del två kallas VA-policy och ska beröra 
riktlinjer och prioriteringsgrunder för olika VA-relaterade policys. Den avslutande delen 
är själva VA-planen som innefattar VA-utbyggnadsplan. För utförligare beskrivning se 
bilaga 1 för hur planerna hänger samman .  

Det första steget är att utarbeta en VA-översikt. Den beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, 
förutsättningar och framtida behov både inom och utanför det nuvarande 
verksamhetsområdet. VA-översikten är en bas för ett fortsatt arbete med VA-policy och 
VA-plan. 

1.1 Bakgrund 

Uppdraget som formulerades i samband med översiktsplanen maj/juni 2010 lyder: 
”Upprätta förslag till vattenplan för kommunen, med särskilt fokus på avlopps- och 
dagvattenhantering inom kommunen, samt hur kommunen kan bidra till att 
vattendirektivet efterlevs.” 
Vattenplanen ska ta ett samlat grepp om mark- och vattenrelaterade frågor för att kunna 
uppnå god status i vattenområdet före utsatt år, se bilaga 1.    

I december 2009 beslutade vattenmyndigheten om åtgärdsprogram för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås. I den så kallade 38-listan finns 8 
punkter som är kommunernas ansvar bland annat denna: 

37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status.  

VA-översikten ska ge kommunen en grundläggande planeringsberedskap och ska belysa; 
vad är känt, vilka behov finns, på vilket sätt och på vilken nivå i kommunen ska arbete med 
VA-planeringen ske samt vilka deltagare som ska driva utvecklingsarbetet.  

1.2 Syfte 

Syftet med VA-översikten är att ge en nulägesbild över VA-verksamheten samt ge 
förutsättningar och verktyg för hållbar samhällsplanering. Översikten ligger till grund för 
det fortsatta arbetet med VA-planen och även ingå i Varbergs kommuns vattenplan. 

1.3 Omfattning 

Rapporten omfattar hela kommunens VA-försörjning både inom och utanför 
verksamhetsområdet. Översikten ska behandla omvärldsfaktorer och befintliga planer, 
såsom lokala mål, antagna policys och lagkrav. Vidare ska översikten innefatta en 
nulägesbeskrivning där den allmänna VA-anläggningen beskrivs, liksom vattentäkter och 
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VA-försörjningen både inom och utanför verksamhetsområdet. Översikten ska även 
beakta de naturgivna förutsättningarna som finns för allmän VA-anläggning, samt 
statusklassningar och miljökvalitetsnormer som gäller för kommunens vattendrag.  

1.4 Arbetsgrupp 

Sten Hedelin   Stadsbyggnadskontoret 
Carina Lychou   Miljö och hälsoskyddskontoret 
Harry Sörensen  Hamn- och Gatuförvaltningen 
Jeanette Larsson  Planeringskontoret 
Annie Friberg   Planeringskontoret 
Jenny Singman Nyblom  VIVAB  
Joakim Ekberg   VIVAB 

1.5 Styrgrupp 

Jan Malmgren   Samhällsplaneringschef 
Göran Johansson   Stadsbyggnadschef 
Stefan Andersson   Miljö- och hälsoskyddschef 
Paul Heinrup    VA-chef 

2 Disposition 

Rapporten omfattar en textdel och bilagor med beskrivningar av områden utefter den 
geografiska indelningen. Till rapporten finns en gis-databas som ger en kartkoppling till 
textdelen.  
Textdelen beskriver kortfattat olika ingående delar och ger förklaringar till uttryck.  
Kartdelen består av ett levande gis-skikt. I detta delas kommunen in i större områden och 
fokusområden. De större områdena följer den äldre kommunindelningen som fanns innan 
sammanslagningen till Varberg kommun. Fokusområdena berör serviceorter och 
utpekade intresseområden, se nedanstående lista. VA-översikten relateras även till de 
områdens om berör Varbergs äldre VA-planer, kallade IVAL och KVAL.  
 

Större områden: 

 Värö landskommun 

 Veddige landskommun 

 Kungsäters landskommun 

 Himledalens landskommun 

 Lindbergs landskommun 

 Varberg stad 

 Tvååkers landskommun 

 

3 Omvärldsfaktorer och befintliga planer 

En sammanställning av lagkrav, villkor, nationella, regionala och lokala mål, 
vattenmyndighetens åtgärdsprogram, genomförandeplaner, politiskt fattade beslut, 
tidigare antagna policys, strategier och planer som är relevanta för VA-försörjningen i 
kommunen. 
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3.1 ÖP och FÖP 

Varbergs fullmäktiga antog en ny översiktsplan 2010-06-15. Planen visar på kommunens 
strävan att planera för en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. 
Inriktningen är att stärka orterna kring kollektivstråken. Detta innebär en stark stad, 
livskraftiga serviceorter och en levande landsbygd.  

Kommunens planering innefattar även ett antal fördjupade översiktsplaner. Dessa täcker 
hela kustremsan och staden samt inlandsorterna Kungsäter, Karl-Gustav, Veddige, 
Derome, Skällinge, Valinge, Rolfstorp, Gödestad, Hunnestad, Himle, Tvååker och Sibbarp.  

3.2 Förnyelseplan 

I detta projekt står benämningen förnyelseplan för när gamla ledningsnät byts ut mot nya, 
även kallad renoveringsplan. Arbetet innefattas ofta av att dagvattenledningar anläggs och 
kombinerade ledningar slopas. Kombinerat system innebär att dagvatten leds i samma 
ledning som spillvattnet. Då en förnyelse görs, särskiljs dessa två vatten och 
fastighetsägarna tvingas att ansluta sitt dagvatten till de nya dagvattenledningarna.  
Förnyelseplanen löper 5 år framåt i tiden och uppgår till en investering av ca 10 miljoner 
kr per år. Förnyelseplanen i sin helhet finns som bilaga. 

3.3 Saneringsplan 

Begreppet saneringsplan är i VA-sammanhang ofta likställt med renoveringsplan. Bland 
VA-tjänstemän användes gärna ordet sanering och syftar då på renovering eller förnyelse. 
Detta projekt ska försöka ge begreppet sanering en annan innebörd, nämligen då man går 
från enskild va-anläggning till kommunal. En saneringsplan ska därmed innebära en 
planläggning av vilka områden med enskilda VA-lösningar man ska saneras bort till 
förmån för kommunalt VA. Någon sådan plan finns inte i dagsläget utan det ska komma ur 
VA-planen. 

3.4 Dagvattenpolicy 

Varbergs kommun har en dagvattenpolicy antagen av kommunfullmäktige 2008. Policyn 
förespråkar LOD, lokalt omhändertagande i största möjligaste mån. Policyn ska verka för 
att dagvattnets föroreningar inte släpps ut i miljön, att grundvattenbalansen bibehålls, 
skador på fastigheter och andra anläggningar inte uppkommer samt att bebyggelsemiljön 
berikas och vattenprocesserna synliggörs.  

3.5 Tillsynsplan enskilt VA 

Enklare tillsynsplan för 1-3 års avloppsinventering framtas regelbundet.  I över 10 
år har olika delar av kommunen inventerats. Avrinningsområde för Himleån, 
Viskan och Törlan har prioriterats. 

3.6 Beläggningsplan 

Hamn- och gatuförvaltningen utarbetar varje år en beläggningsplan. Planen redovisar 
vilka gator och vägar som ska förses med ny beläggning. Planen styrs i stor utsträckning av 
var VA-renoveringar ska genomföras samt var ny fjärrvärme ska läggas.  
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3.7 Fjärrvärmeplanering av Varbergs Energi 

Varbergs Energi har en plan för hur fjärrvärmeutbyggnaden ska ske i Varbergs stad, Bua 
och Tångaberg. Utbyggnaden är kundstyrd. Fjärrvärmeutbyggnaden styr mycket av 
renoveringsplanen för VA och därmed även beläggningsarbeten. Samordning mellan 
Varbergs Energi, VIVAB och Hamn- och gatuförvaltningen sker genom möten varannan 
månad. 

3.8 Lagar och föreskrifter 

3.8.1 Lagen om allmänna vattentjänster 

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster är det kommunens skyldighet att 
ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. 

Kommunen ska dels bestämma ett verksamhetsområde där vattentjänsterna behöver 
ordnas och dels se till att behovet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. 

Huvudmannen uppfyller kraven i LAV07. Nya verksamhetsområden beslutas av 
Kommunfullmäktige för nyexploateringar och detaljplaner. 

3.8.2 Anläggningslagen 

Enligt denna lag kan gemensamhetsanläggning inrättas som är gemensam för flera 
fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Fråga om 
gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning. 

3.8.3 Plan och Bygglagen 

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och vatten och 
om byggande. Lagen slår fast att syftet är att främja en samhällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Plan- och bygglagen 
innehåller ett antal verktyg för planering och byggande. Ett av de viktigaste är 
kommunens översiktsplan, som ska redovisa hur kommunen planerar att använda mark 
och vattenområden inom kommunen. Hittills har fokus i översiktsplaneringen riktats mot 
markanvändningen. En kommunal VA-plan är tänkt att förbättra de avvägningar som görs 
i översiktsplanen så att vattenfrågorna lyfts fram tydligare än vad som annars skett. En 
aktuell VA-plan saknas idag för Varbergs kommun.  

3.8.4 Miljöbalken 

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Alla typer av åtgärder som 
kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs. 

Miljöbalken genomsyras av begreppet hållbar utveckling, fokuserar på den ekologiska 
hållbarheten och har ett miljöskydds- och hälsoskyddsperspektiv. Enligt PBL och 
Miljöbalken har kommunerna via översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser 
möjlighet att synliggöra vattenresurserna. Detta ökar möjligheterna att vid 
prövningsförfarande styra verksamheter och markanvändning som bebyggelse och andra 
exploateringar, till exempel vägar och grustäkter, till områden där de inte riskerar att 
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påverka vattenresurser negativt. Genom tillsyn kan verksamheterna följas upp inom 
vattenförekomsternas tillrinningsområde. Framtagandet av lokala och regionala 
vattenförsörjningsplaner är en viktig del i detta arbete. Vattenförsörjningsplanen bör 
innefatta både yt- och grundvatten och kan i vissa delar vara mycket översiktlig och i 
andra där behov finns, till exempel i kustområden, vara mer detaljerad. I områden med 
knapphet på sötvatten kan kommunen besluta om tillståndsplikt (9 kap. 10 § miljöbalken) 
för att anlägga en brunn för vattenuttag. 

Miljöbalken ger också möjlighet att inrätta vattenskyddsområden för vattenförekomster 
som används eller kan komma att användas till dricksvatten. En vattenförsörjningsplan 
saknas för Varbergs kommun, men kommer att utarbetas under 2012.  

Enskilda avlopp 

Bestämmelserna om enskilda avlopp återfinns i miljöbalken och dess förordningar samt i 
kommunala föreskrifter.  

Avloppsvatten skall enligt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) avledas och renas eller tas 
omhand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Vidare är det, 
enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse 
om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. 
Vattenområde definieras i 11 kap 4 § miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid 
högsta förutsägbara vattenstånd. I förarbetena till miljöbalken nämns exempel på 
vattenområden såsom sjöar, vattendrag, diken och kärr. 

Innan arbetet med att inrätta en avloppsanordning med vattentoalett påbörjas krävs 
enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tillstånd från 
den kommunala nämnden. Tillstånd krävs även vid anslutande av vattentoalett till 
befintlig anordning. För att ändra en befintlig avloppsanordning krävs enligt 14 § i samma 
förordning en anmälan till den kommunala nämnden. Anmälan krävs även vid inrättande 
av annan avloppsanordning än en som vattentoalett ansluts till. Ansökningar och 
anmälningar för avloppsanläggningar prövas av den kommunala miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddskontoret har en av nämnden antagen policy 
för handläggning av ärenden gällande enskilda avloppsanläggningar. 

3.9 Vattendirektivet 

EU:s ramdirektiv för vatten antogs 2000 och syftar till att förbättra Europas vatten. Från 
ramdirektivet har vattendirektivet kommit som innehåller miljökvalitetsnormer för vatten 
i form av statusklassningar. Målet är att alla vatten ska nå minst god status senast 2015-
2027. I åtgärdsprogrammen som riktar sig till kommuner och myndigheter beskrivs de 
åtgärder som bedöms nödvändiga för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Varbergs 
kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt. I kommunen finns det två större 
delavrinningsområden (Viskan och Himleån) samt kustvatten och kustnära områden.. 
Miljökvalitetsnormerna ska finnas med i allt planeringsarbete eftersom inga vatten får lov 
att bli sämre. Statusklassningarna hittas enklast via VISS, VattenInformationsystem 
Sverige och MKN för vatten återfinns i åtgärdsprogrammet. MKN ska vara en ingående 
parameter i alla planerings- och tillståndsärenden hur miljökvalitetsnormerna uppfylls 
och vara vägledande för tillsynsarbetet. Vattendirektivet skall följas genom de 
åtgärdsprogram som finns framtagna för varje vattendistrikt, se stycke 3.11  

 

 



  9(32) 

3.10 Miljömål – nationella, regionala och lokala  

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till. Målen ska nås inom en generation, d v s till 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). 
Miljömålen har brutits ned till regional och lokal nivå. Nedan följer de som berör vatten. 

Nr 7. Ingen övergödning 

Regionala delmål Lokala miljömål 

Delmål 1. Utsläpp av fosfor 

Fram till år 2010 ska de halländska 
vattenburna utsläppen av fosforföreningar 
från mänsklig verksamhet till sjöar, 
vattendrag och kustvatten ha minskat med 
20% från 1995 års nivå. 

Utsläpp av fosfor 

De av människan orsakade vattenburna 
utsläppen av fosforföreningar till sjöar, 
vattendrag och kustvatten ska som ett 
medelvärde för perioden 2013-2015 vara 
minst 15 % lägre jämfört med 2000 års nivå. 

Delmål 2. Utsläpp av kväve 

Senast år 2010 ska de halländska 
vattenburna utsläppen av kväveföreningar 
från mänsklig verksamhet till Hallands 
kustvatten ha minskat med minst 1 250 
ton från 1995 års nivå. 

Utsläpp av kväve 

De av människan orsakade vattenburna 
utsläppen av kväveföreningar till kustvatten 
ska som ett medelvärde för perioden 2013-
2015 vara minst 30 % lägre jämfört med 
2000 års nivå. 

 Vattenråd (övergripande mål) 

Senast 2010 har vattenråd bildats och det 
finns åtgärdsprogram för lokala 
avrinningsområden för att förbättra 
vattenkvaliteten inom kommunen.  

Uppföljning av lokala miljömål 2010 (jan-11) 

Utsläpp av fosfor 

Målet är delvis uppnått. Status: De transporterade mängderna av fosforföreningar till havet 
var 20 % lägre under perioden 2007-2009 jämfört med treårsmedelvärdet för perioden 
1998-2000. Variationen är stor mellan olika år, men trendlinjen visar att transporten av 
fosfor till havet minskar. Målet bedöms möjligt att uppnå. 

Åtgärder: Miljö- och räddningsnämnden har fått utökad budget för att intensifiera 
inventeringen av alla dålig avlopp inom kommunen. Enskilda avlopp utgör en betydande 
utsläppskälla av fosfor. 

Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret bevakar avloppshantering och 
dagvattenlösningar i planarbetet. 

Utsläpp av kväve 

Målet är delvis uppnått. Status: De transporterade mängderna av kväveföreningar var 30 
% lägre under perioden 2007-2009 jämfört med treårsmedelvärdet för perioden 1998-
2000. Variationen är stor mellan olika år, men trendlinjen visar att transporten av kväve 
till havet minskar. Målet bedöms möjligt att uppnå. 

Åtgärder: Byggnadsnämnden och Stadsbyggnadskontoret bevakar avloppshantering och 
dagvattenlösningar i planarbetet. 

Miljö- och räddningsnämnden har fått utökad budget för att intensifiera inventeringen av 
alla dålig avlopp inom kommunen.  
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Vattenråd 

Målet är uppfyllt. Status: Vattenråd är bildade för kommunens tre avrinningsområden; 
Himleån, Viskan samt TUR som innefattar Törlan, Tvååkerskanal (Uttran) och 
Ramsjökanal. Länsstyrelsen har tagit fram åtgärdsprogram för samtliga områden.  

Miljö- och hälsoskyddskontoret deltar i arbetet med att ta fram konkretare 
åtgärdsprogram samt har inventerat avlopp i del av Skuttran (särskilt utvalt vattendrag 
pga. otillfredsställande ekologisk status) 

Nr 8. Levande sjöar och vattendrag 

Regionala delmål Lokala miljömål 

Delmål 3. Upprättande av 
vattenförsörjningsplaner 

Senast 2009 ska vattenförsörjningsplaner 
med vattenskyddsområden och 
skyddsbestämmelser ha upprättats för alla 
allmänna och större enskilda ytvattentäkter. 
Med större vattentäkter avses ytvatten som 
nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 
personer eller distribuerar mer än 10m3 per 
dygn i genomsnitt. 

Vattenskyddsområden 

Senast år 2010 ska nya eller reviderade 
vattenskyddsområden och föreskrifter 
vara upprättade för alla kommunens yt- 
och grundvattentäkter. 

Uppföljning av lokala miljömål 2010 (jan-11) 

Vattenskyddsområden 

Målet är inte uppfyllt. Status: VIVAB planerar att vara klara med revidering av 
vattenskyddsområdena i Varberg 2012. Under perioden 2009-2011 arbetar man med 
vattenskyddsområdena i Falkenberg. Den viktigaste grundvattentäkten i Varberg, 
Ragnhilds, källa har ett modernt vattenskyddsområde, detsamma gäller för Stora Neden 
som är den största vattentäkten och ytterligare några av de små. 

Nr 9. Grundvatten av god kvalitet 

Regionala delmål Lokala miljömål 

Delmål 1. Skydd av grundvattenförande 
geologiska formationer 

Grundvattenförande geologiska 
formationer av vikt för nuvarande och 
framtida vattenförsörjning ska senast 2010 
ha ett långsiktigt skydd mot exploatering 
som begränsar användningen av vattnet. 

Grundvattenförekomster 

Grundvattenförekomster som kan nyttjas 
för framtida dricksvattenbehov ska skyddas. 

Delmål 2. Grundvattennivåer 

Senast 2010 ska användningen av mark 
och vatten inte medföra sådana ändringar 
av grundvattennivåer som ger negativa 
konsekvenser för vattenförsörjningen, 
markstabiliteten eller djur- och växtliv i 
angränsande ekosystem. 

 



  11(32) 

Delmål 3. Rent vatten för 
dricksvattenförsörjning 

Senast 2010 ska alla vattenförekomster 
som används för uttag av vatten som är 
avsett att användas som dricksvatten och 
som ger mer än 10m3 per dygn i 
genomsnitt eller betjänar mer än 50 
personer per år uppfylla gällande svenska 
normer för dricksvatten av god kvalitet 
med avseende på radon samt föroreningar 
orsakade av mänsklig verksamhet. 

 

Uppföljning av lokala miljömål 2010 (jan-11) 

Grundvattenförekomster 

Målet är inte uppfyllt. Status: VIVAB anger att arbetet med att skydda möjliga större 
framtida vattentäkter inte har tidsplanerats. 

Miljö och hälsoskyddskontoret medverkar vid framtagande av VA-översikt och i påbörjad 
VA-planering 

3.11 Svensk vattenförvaltning – åtgärdsprogram 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram riktar sig till kommuner och statliga myndigheter 
och gäller till 2015. De åtgärder som föreslås har sammanfattats i 38 punkter. Punkt 32-38 
riktar sig till kommunerna: 

32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade 
områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status 
eller god kemisk status. 

33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar 
till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 

34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna 
långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status. 

35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som 
försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk 
status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. 

36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. 

37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. 

38. Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och 
genomföra åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet, 
exempelvis båtturism, som kan ha en negativ inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden 
med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk eller 
god kemisk status. 
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3.12 Sammanfattning  

Det finns en oerhörd komplexitet i att planera en förändring av VA-ledningsnätet och 
väldigt många andra planer och aktörer som blir påverkade. Det finns fortfarande mer att 
göra i form av samordning och potential att kunna genomföra ledningsarbeten mer 
strategiskt korrekta.  Kunskapen om alla planer och berörda aktörer visar på att 
förvaltningsövergripande planeringsmöte är av stor vikt.  
Miljömålen, miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammen visar på att det fortfarande 
finns väldigt många vattenfrågor som behöver arbetas med.  Många av frågorna besvaras 
genom att VA-planen tas fram.  De viktigaste frågorna är hur dricksvattnet ska skyddas 
samt hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås.  

4 Nulägesbeskrivning 

4.1 VA-anläggningen inom verksamhetsområdet 

Huvudmannen för VA-verksamheten i Varbergs kommun är Varberg Vatten AB. Bolaget 
ägs till 100 % av Varbergs kommun. Bolaget har en VD och en styrelse.  Driftansvaret för 
VA-verksamheten ligger hos VIVAB, Vatten och Miljö i Väst AB, som har samma ansvar i 
Falkenbergs kommun. VIVAB ansvarar även för avfallshanteringen i kommunerna.  

Ansvaret för VA ligger hos VIVAB, dock är det fortfarande Hamn- och gatuförvaltningens 
projektörer som gör det mesta av planeringen och utbyggnaden av VA vid nybyggnation 
och exploatering.  

4.1.1 Dricksvattentäkter och vattenskyddsområden 

Varbergs stora vattentäkter har "modernt" vattenskydd. Det vill säga områden och 
föreskrifter tagna på 2000-talet, därmed i enligthet med Naturvårdsverkets handbok och 
miljöbalken. . Kommunen har beslutat att man överlåter till länsstyrelsen att besluta om 
vattenskyddsområden.  

Vattentäkt Typ Vattenskyddsområde 

Stora Neden Ytvatten Ja, från 2007 

Ragnhilds källa grundvattentäkt med 
möjlighet till infiltration 

Ja, från 2004 

Skällinge grundvattentäkt Ja, från 2007 

Gunnarsjö grundvattentäkt Nej 

Valinge grundvattentäkt Nej 

Sibbarp grundvattentäkt Nej 

Kungsäter grundvattentäkt Ja, äldre föreskrifter 

Åkulla grundvattentäkt Nej 

Karl-Gustav grundvattentäkt Ja, från 2007 

 

4.1.2 Ledningsnät 

VAVAB:s ledningsnät består av dricks-, spill-  dagvattenledningar. Den totala 
ledningslängden inom Varbergs kommun, uppgår till 1596 km uppdelat på följande:  

 Dricksvattenledningar = 648 km 
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 Spillvattenledningar = 568 km 
 Dagvattenledningar = 380 km 

Prioriterade arbetsåtgärder inom ledningsnätet är för närvarande att reinvestera i de 
områden där kombinerade system finns för att minska mängden ovidkommande vatten i 
spillvattenledningarna. Innebörden blir att nya dagvattenledningar anläggs och dagvatten 
som tidigare belastat spillvattenledningen nu kopplas bort och leds till nya ledningar. Det 
sker ett förebyggande underhåll av spillvattennätet genom att filma alla betongledningar 
där tryckledning övergår i självfall. Vid dessa platser är ofta betongen hårt angripen av 
svavelväte och i dåligt skick.  

Hela spillvattennätet underhållsspolas med en periodisering på sex år. Okulär tillsyn av 
backventiler sker vartannat år.  

4.1.3 Större ledningsarbeten – överföringsledningar 

Trenden för VA-verksamheten är att mindre vattenverk och reningsverk läggs ned och 
överföringsledningar byggs till de större anläggningarna. Bakgrunden till detta är att de 
större anläggningarna är bättre rustade att möta högre miljökrav. Det finns även 
ekonomiska motiv, då det är billigare att lägga överföringsledning jämfört med drift- och 
underhållskostnader på mindre anläggningar. Nedan följer en tabell över pågående eller 
tänkta ledningsnätsinvesteringar. 

Benämning Typ  Färdig  Anledning 

Råvattenledningen Råvatten Etapp 3, 
2011 

Säkerställa råvattendistributionen 
från Stora Neden. Samlägger 
avloppsledning samt 
renvattenledning.  

Bösarpsledningen Spill- och 
lakvattten 

2012 Ledning för lakvatten från Bösarps 
deponi. Samlägger en vattenledning. 

Ringhalsledningen Renvatten 2011 Ny sträckning på matarledningen till 
Ringhals. Underlättar eventuellt 
underhållsarbete. 

Morupledningen Spillvatten 2012 Spillvattnet från Morup ska 
transporteras till Getteröverket  

Bualedningen Spillvatten 2014 Nedläggning av Bua ARV. 
Överföringsledning till Getteröverket. 

4.1.4 Kombinerat system 

I vissa delar av ledningsnätet har det tillåtits att koppla dagvattnet på 
spillvattenledningen. Detta kallas att ledningen är kombinerad och ger ett så kallat 
tillskottsvatten eller ovidkommande vatten till reningsverken. Dokumentationen var 
denna typ av ledningssystem finns, är ganska bristfällig. I detta avseende finns en stor 
historisk skuld som VA-huvudmannen får brottas med. Anledningarna till att kombinerade 
system har tillåtits är många. Ofta handlar det om att dagvattenledningar saknas i området 
och för att skydda fastigheter och egendomar från fukt har dränvatten och dagvatten 
tillåtits släppas på spillvattenledningen. Ytterligare anledning uppkommer då fastigheter 
har källare och dräneringarna runt huset ligger lågt, då kan ofta inte dräneringsvatten 
släppas på dagvattenledningen utan det släpps på den lägre liggande spillvattenledningen 
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4.1.5 Dagvattenutlopp 

Var dagvatten mynnar ut finns med i VIVABs ledningskarta. Det finns ett lager i VA-kartan 
som tydliggör var dagvattenutloppen finns, hur avrinningsområdena i staden ser ut för 
dagvatten, samt vilka områden som avvattnas mot vilken recipient.  

Kartläggningen av utlopp och avrinningsområden är inte fullständig. Många utav 
recipienterna för dagvatten är statusklassade av vattenmyndigheterna. I dessa vattendrag 
får inte statusen försämras och ofta ska den förbättras.  
VIVAB har en underhållsplan finns för dagvattenutlopp, dagvattendiken och för de 20 
stycken dagvattendammarna. Handlingsplan för hur statusklassningen kan uppnås med 
avseende på dagvatten saknas. 

4.1.6 Verksamhetsområden 

Ett verksamhetsområde anger inom vilken geografisk utbredning de olika 
vattentjänsterna gäller.  Verksamhetsområdet kan vara definierat att gälla olika 
nyttigheter, såsom tex. spillvatten, renvatten eller dagvatten. Ofta förekommer områden i 
kombinationer av de ovan nämnda. Inom verksamhetsområdet gäller brukarnas 
avgiftsskyldighet och huvudmannens skyldighet att tillhandahålla nyttigheterna. 
Verksamhetsområdena antas av kommunfullmäktige. Av hävd har dessa antagits i 
efterhand då området redan är utbyggt. Detta innebär problem då verksamhetsområdena 
inte gått ut på remiss och en eventuell utökning till att omfatta närliggande befintlig 
bebyggelse försvåras. Hanteringen kring verksamhetsområden bör ske i samband med att 
detaljplaner vinner laga kraft. Om detta kan genomföras kan huvudmannen för VA, på ett 
juridiskt korrekt sätt, kunna ta ut gällande avgifter för verksamhetsområdet. 

VIVAB håller under 2011 på att uppdatera alla verksamhetsområden för att anpassa dem 
till gällande lagstiftning. Nedan följer en bild över hur en sådan uppdelning kan se ut. 
Bilden är endast ett arbetsmaterial och har ingen juridisk verkan.  
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Figur 1. Karta som beskriver de verksamhetsområdena för spillvatten, dagvatten och renvatten. Renvatten ingår 

underförstått i verksamhetsområdet för spillvatten och dagvatten, liksom att spillvatten ingår i verksamhetsområdet 

för dagvatten. 
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4.1.7 Anläggningar 

4.1.7.1. Vattenverk 

I Varbergs kommun finns det 8 stycken vattenverk. Det största, Kvarnagården, ligger i 
centralorten och försörjer 98 % av kommunens abonnenter med dricksvatten. Verket står 
för dricksvattenförsörjning av Varbergs stad, Södra Näs, Träslövsläge, Gamla Köpstad, 
Galtabäck, Björkäng, Tvååker, Himle, Hunnestad, Grimeton, Torstorp, Rolfstorp, Gödestad, 
Trönninge, Trönningenäs, Gunnestorp, Tofta, Tångaberg, Kärra, Espevik, Årnäs, Åskloster, 
Bua, Väröbacka, Löftaskog, Åsby och Veddige.  Ungefär 13 000 abonnenter, vilket innebär 
ungefär 43 000 personer, är anslutna och produktionen är cirka 4 900 000 m3/år. En stor 
abonnent är Ringhals, som köper ca 1 000 000 m3/år. Kapaciteten för ytvattentäkten 
Neden bedöms vara god så länge föroreningsbelastningen hålls nere. De övriga verken är 
små och finns i de mindre orterna. Dricksvattenledningar för reservvattenförsörjning finns 
även mellan Hallandskommunerna från Laholm till Kungsbacka med kapacitet 10 l/s i 
båda riktningarna. Särskilda avtal reglerar överpumpning mellan kommunerna. 
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4.1.7.2. Reningsverk 

Spillvattnet i Varbergs kommun behandlas i 16 verk varav merparten processas i det 
största verket, Getteröverket. Getteröverket är beläget i nordvästra delen av Varbergs 
tätort i närheten av Getterön. Verket är dimensionerat för en belastning på 80 000 pe och 
belastades 2010 med motsvarande knappt 70 000 pe. Verket är utbyggt för mekanisk, 
biologisk och kemisk rening. Recipient för verket ärFarehamnsviken. I kommunen finns 
115 spillvattenpumpstationer. Spillvattennätet som tillhör Getteröverkets 
upptagningsområde är ca 7 mil långt.  
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4.1.7.3. Reservoarer, tryckstegringar och pumpstationer 

På ledningsnätet finns ett antal anläggningar förutom reningsverk och vattenverk. På 
dricksvattennätet finns 11 stycken tryckstegringsstationer samt ett antal hög- respektive 
lågreservoarer. 

På spillvattennätet finns det idag 115 stycken pumpstationer och på dagvattennätet finns 
det 8 stycken. Generellt sett är alla pumpstationer överdimensionerade och utgör inget 
hinder för anslutandet av fler kunder. Kapacitetsbrist kan uppstå vid kraftig nederbörd 
och orsaka bräddningar som följd.  

4.1.8 Anläggningar - gamla Värö landskommun 

Allmänt 

Innehåller orterna Löftaskog, Bua, Limabacka och Väröbacka.  
Permanentboende i området var 4806 stycken 2010.  

Orter Spillvatten Dricksvatten 

Löftaskog Bua  Kvarnagården 

Bua Bua  Kvarnagården 

Limabacka Bua  Kvarnagården 

Väröbacka Bua  Kvarnagården 

 

Nulägesbeskrivning 
Vattenförsörjningen sker från Kvarnagårdens vattenverk. Det finns en överföringsledning, 
kallad Ringhalsledningen, som matar området med vatten. Ledningen är av dimension 
600. Kapaciteten för området är god.  

Spillvattnet renas idag i Bua reningsverk som är beläget norr om Bua samhälle. Bua 
reningsverk byggdes 1971 och är dimensionerat för 3700 pe.  

Dagvattenutbyggnaden är varierande för orterna. I Löftaskog finns inget dagvatten 
utbyggt medan i de övriga finns kommunalt dagvatten 

Framtid 
Ringhalsledningen får en ny sträckning via Bua. Den samläggs med en avloppsledning från 
Bua norrut mot Ringhals.  
Bua reningsverk ska läggas ned och överföringsledning byggas in till Getteröverket.  

4.1.9 Anläggningar - gamla Lindberg landskommun 

Allmänt 

Innehåller orterna Bläshammar, Tofta, Kärradal, Tångaberg, Lindberg, Valinge, Trönninge, 
Trönningenäs. 

Permanentboende i området var 5921 stycken 2010. 

 

Orter Spill Dricksvatten 

Kärradal Getteröverket Kvarnagården 

Tångaberg Getteröverket Kvarnagården 

Trönningenäs Getteröverket Kvarnagården 

Bläshammar Getteröverket Kvarnagården 
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Tofta Getteröverket Kvarnagården 

Lindberg Getteröverket Kvarnagården 

Valinge Valinge markbädd Valinge 

 

Nulägesbeskrivning 
Större delen av de boende i orterna är anslutna till kommunalt vatten, utom på 
Trönningenäs där kommunalt VA finns utbyggt endast i vissa delar. Utanför orterna är 
Gunnestorp inkopplat på kommunalt va. Vattnet kommer från Kvarnagårdens vattenverk. 
I Trönninge finns det två tryckstegringar, en för Trönninge samhälle och en för att hålla 
trycket mot Lindberg och Tofta. Valinge har eget vattenverk 

Spillvattnet är kopplat till Getteröns avloppsreningsverk.  

I kustområdet finns endast system för vatten och spillvatten, inte för dagvatten. Dagvatten 
finns i de inre delarna som är kopplade mot anläggningarna i Varberg. I Tångaberg finns 
problem med otillräckliga dimensioner på dagvattenledningarna, vilket ofta leder till 
översvämningar. 

Valinge 
Valinge vattenverk försörjer Valinge samhälle och Bösarpstippen med dricksvatten. 
Produktionen är cirka 2500 m3/år.  

Avloppshanteringen i Valinge är en markbäddsanläggning som är belägen nordost om 
samhället och är omgiven av jordbruksmark med närmaste bostadsfastighet ca 200 m från 
anläggningen. Markbädden är dimensionerad för 120 pe  
Dagvattnet finns utbyggt och leds ned till Valingesjön. 

Framtid 
Anläggandet av överföringsledningen mellan Bua och Getteröverket kan innebär att 
belastningen på nuvarande spillvattenledning till Getteröverket kan minska.  

VIVAB håller 2011 på att planera en avloppsledning för lakvattnet från Bösarps deponi,. I 
samband med denna byggnation kommer en vattenledning läggas ned för att eventuellt 
ansluta Valinge till Kvarnagården och avsluta Valinge-täkten. Markbädden kan avslutas 
och spillvattnet ledas in till Getteröverket.  

4.1.10 Anläggningar VA – gamla Veddige landskommun 

Allmänt 

Innehåller orterna Veddige, Derome, Åskloster samt området Årnäshalvön. 
Permanentboende i området var 4811 stycken 2010. 

Orter Spill Dricksvatten 

Veddige Veddige RV Kvarnagården 

Derome Veddige RV Kvarnagården 

Årnäs Getteröverket Kvarnagården 

Åskloster Getteröverket Kvarnagården 

 

Nulägesbeskrivning 
Vattenförsörjningen sker från Kvarnagårdens vattenverk. Det finns i dag en 
överföringsledning, kallad Ringhalsledningen. Ledningen är av dimension 600 och av 
betong. 
Spillvattnet från Veddige och Derome renas i Veddige reningsverk, Spillvattnet från 
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Åskloster och Årnäs leds till Getteröverket. 
Utbyggnaden av kommunalt dagvatten ser olika ut i området. Av gammal hävd har VA 
huvudmannen låtit bli att bygga ut dagvatten i kustområdena. På grund av detta saknas 
kommunalt dagvatten på Årnäshalvön. Recipienter för dagvattnet varierar.  

Framtid 
Anläggandet av överföringsledningen mellan Bua och Getteröverket kan innebär att 
belastningen på nuvarande spillvattenledning till Getteröverket kan minska.  

Dagvattenfrågan är aktuell i det exploaterings program som håller på att arbetasfram 
gällande Årnäs. I dagsläget förespråkar VIVAB privat huvudmannaskap för 
dagvattenhanteringen.  

4.1.11 Anläggningar VA - gamla Kungsäter landskommun 

Allmänt 

Innehåller orterna Kungsäter, Gunnarsjö och Karl-Gustav 

Permanentboende i området var 1450 stycken 2010.  

Ort Spill Dricksvatten 

Kungsäter Kungsäter RV Kungsäter VV 

Karl-Gustav Karl-Gustav RV Karl-Gustav VV 

Gunnarsjö Gunnarsjö RV Gunnarsjö VV 

 

Nulägesbeskrivning 
Kungsäter 
Kungsäter har en egen vattentäkt, vattenverk och högreservoar. Ungefär 200 abonnenter 
är anslutna. Vattenskyddsföreskrifter saknas.  
Spillvattnet i Kungsäter behandlas i Kungsäter reningsverk som har god kapacitet.  
Kommunalt dagvatten är utbyggt i nästan hela Kungsäter, recipient är Kungsätersån.  

Gunnarsjö 
Gunnarsjö har egen täkt och vattenverk med ca 10 abonnenter anslutna.  
Spillvattnet behandlas i en biodamm med god kapacitet. 
Det finns inget kommunalt dagvatten utbyggt i Gunnarsjö.  

Karl-Gustav 
Karl-Gustav har egen täkt och vattenverk med ca 85 abonnenter anslutna 
Spillvattnet behandlas Karl-Gustav reningsverk som har god kapacitet 
Kommunalt dagvatten finns i hela Karl-Gustav och recipient är Mäsen.  

Framtid 
Ny vattentäkt planeras i Kungsäter. 

4.1.12 Anläggningar VA - gamla Himledalen landskommun 

Innehåller orterna Skällinge, Rolfstorp, Åkulla, Grimeton Stn samhälle, Grimeton, 
Hunnestad och Gödestad. 
Permanentboende i området var 2010, 3716 stycken.  

Ort Spill Dricksvatten 

Skällinge Skällinge RV  Skällinge VV 

Rolfstorp Rolfstorps RV  Kvarnagårdens VV 
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Grimeton Grimeton markbädd  Kvarnagårdens VV 

Hunnestad Hunnestad infiltration  Kvarnagårdens VV 

Gödestad Gödestad markbädd  Kvarnagårdens VV 

Åkulla Åkulla RV  Åkulla VV 

 

Nulägesbeskrivning 
Skällinge 
Skällinge har egen täkt, vattenverk och högreservoar. Kapaciteten är god.  
Spillvattnet behandlas i Skällinge reningsverk som har god kapacitet 
2/3 av Skällinge är försett med kommunalt dagvatten 

Rolfstorp 
Rolfstorp försörjs med vatten från Kvarnagårdens vattenverk. Det finns en högreservoar i 
området. 
Spillvattnet behandlas Rolfstorps reningsverk som har god kapacitet 
Hela Rolfstorp är försett med kommunalt dagvatten. Recipient för dagvattnet är Himleån 

Grimeton  
Försörjs med vatten från Kvarnagårdens vattenverk. 
Spillvattnet pumpas till Rolfstorps  reningsverk. 

Kommunalt dagvatten finns i hela Grimeton, recipient är Grimsjöbäcken 

Grimeton Stn samhälle 
Grimeton stationssamhälle försörjs med vatten från Kvarnagårdens vattenverk. 
Spillvattnet behandlas i Grimeton markbädd. Det saknas kapacitet att ansluta fler till 
avloppshanteringen. 
Kommunalt dagvatten finns i hela Grimeton, recipient är Grimsjöbäcken 

Hunnestad 
Hunnestad försörjs med vatten från Kvarnagårdens vattenverk. 
Spillvattnet behandlas i Hunnestads infiltration som saknar kapacitet att ansluta fler 
Kommunalt dagvatten finns i hela Hunnestad.  

Gödestad 
Gödestad försörjs med vatten från Kvarnagårdens vattenverk. 
Spillvattnet behandlas i Gödestads markbädd. Det saknas kapacitet att ansluta fler till 
avloppshanteringen. 
Kommunalt dagvatten finns i hela Gödestad. 

Åkulla 
Åkulla försörjs med vatten från Åkullas vattenverk som har 10 abonnenter. Vid större 
arrangemang kan vattenkapaciteten vara otillräcklig 
Spillvattnet behandlas i Åkullas reningsverk som har god kapacitet 
Kommunalt dagvatten finns inte utbyggt i Åkulla. 

Framtid 
Reningsverket i Rolfstorp, markbäddarna i Grimeton och Gödestad och 
infiltrationsanläggningen i Hunnestad kan alla läggas ned när överföringsledningen till 
Getteröverket är klar. 

4.1.13 Anläggningar VA - gamla Varberg landskommun 

Innehåller Varberg, Getterön Träslövsläge och Gamla Köpstad. 
Permanentboende i området var 31841 stycken 2010.  
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Ort Spill Dricksvatten 

Varberg Getterön RV Kvarnagårdens VV 

Getterön Getterön RV Kvarnagårdens VV 

Träslövsläge Getterön RV Kvarnagårdens VV 

Gamla Köpstad Getterön RV Kvarnagårdens VV 

 

Nulägesbeskrivning 
Hela området med Varberg, Getterön, Träslövsläge och Gamla Köpstad försörjs med vatten 
från Kvarnagårdens vattenverk. 
Spillvattnet behandlas i Getteröns reningsverk. 
Kommunalt dagvatten är utbyggt i stort sett i hela staden. Det saknas fläckvis på Södra 
näs, i Apelviken och Träslövsläge. Majoriteten av Gamla Köpstad saknar kommunal 
dagvattenhantering.  Inom staden finns ett antal dagvattendammar, fördröjningsmagasin 
och andra fördröjande anläggningar.  
Recipienter för dagvattnet varierar. Det finns en hel del dimensionsproblem för dagvattnet 
inom Varbergs stad. Ett påtagligt exempel är avrinningsområdet som mynnar ut i 
Farehamnsviken. Utloppet för detta stora avrinningsområde ligger inom ett låglänt 
område som ofta drabbas av översvämningar.  

Framtid 
Förnyelse av ledningar sker årligen, kombinerade system byggs bort.  

4.1.14 Anläggningar VA - gamla Tvååkers landskommun 

Innehåller orterna Tvååker, Sibbarp, Björkäng och Himle 
Permanentboende i området var 5256 stycken 2010. 

Ort Spill Dricksvatten 

Tvååker Tvååkers RV Kvarnagården VV 

Himle Tvååkers RV Kvarnagården VV 

Björkäng Getteröns RV Kvarnagården VV 

Sibbarp Sibbarp RV Sibbarp VV 

Nulägesbeskrivning 
Tvååker och Himle 
Tvååker och Himle försörjs med vatten från Kvarnagårdens vattenverk. 
Spillvattnet behandlas i Tvååkers reningsverk som har god kapacitet. 
Kommunalt dagvatten är utbyggt i stort sett i hela Tvååker medan bara halva Himle har 
tillgång till kommunalt dagvatten.  

Björkäng 
Björkäng försörjs med vatten från Kvarnagårdens vattenverk. 
Spillvattnet behandlas i Getteröns reningsverk. 
I Björkäng finns väldigt lite kommunalt dagvatten utbyggt. Detta släpps till ett dike som 
mynnar i havet.  

Sibbarp 
Sibbarp försörjs med vatten från Sibbarps vattenverk. Kapaciteten är dålig och vattendom 
för ny täkt finns från och med 2012-01-11.  
Spillvattnet behandlas i Sibbarps reningsverk som har god kapacitet. 
I Sibbarp finns endast ett fåtal kvarter med kommunalt dagvatten.  
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Framtid 
Förnyelsearbeten pågår i Himle för att minska tillskottsvatten 

Arbete pågår med att hitta en ny vattentäkt för Sibbarps samhälle då befintlig vattendom 
utnyttjas maximalt idag. Inför att den nya täkten tas i bruk gås ledningsnätet igenom, där 
bland annat gamla galvaniserade vattenledningar skall bytas ut. 

4.2 VA-anläggningen utanför verksamhetsområdet 

4.2.1 VA-föreningar och abonnenter utanför verksamhetsområde  

Det finns ett antal enskilda abonnenter anslutna till det kommunala ledningsnätet som 
ligger utanför verksamhetsområdet. Dessa kan vara anslutna för olika nyttigheter, 
vanligast är att nyttan vatten är ansluten. 
En VA-förening består av minst 2 stycken fastigheter som är anslutna till VAVABs 
ledningsnät för dricks- och/eller spillvatten i en gemensam förbindelsepunkt. VA-
föreningen är en abonnent till huvudmannen och är oftast geografiskt belägen utanför 
verksamhetsområdet. Föreningen anlägger, bekostar och äger den gemensamma 
ledningen fram till förbindelsepunkten. Det finns en stor osäkerhet kring antalet anslutna 
fastigheter utanför verksamhetsområdet. VIVAB uppskattar att för närvarande finns ca140 
stycken. Utav dessa är cirka 25 VA-föreningar. 

Miljö- och häloskyddsförvaltningen har under 2011 kontaktat ett flertal av 
vattensamfälligheterna (dricksvattenbrunnar eller distribueringsnät) eftersom de kan 
beröras av kraven på kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. 
Rapport: 3-2012 Inventering och registrering av dricksvattenanläggningar i Varbergs 
kommun. 

4.2.2 Omvandlingsområden 

För definition av omvandlingsområden se längre fram i rapporten, avsnitt 7.2. VA 
situationen i de flesta omvandlingsområden är problematisk. I fritidshusområden är ofta 
husen tätt placerade och tomtytan begränsad. Inom fastigheten ska enskilt avlopp och 
egen dricksvattentäkt lösas. De som bosätter sig i omvandlingsområden tar ofta med sig 
sina vanor från staden och vill ha samma standard i sitt fritidshus. De reflekterar inte över 
vattentillgången eller vart avloppet tar vägen. Detta förhållningssätt kan leda till problem 
med kapacitet och kvalitet på dricksvattnet. De avloppslösningar som idag försörjer 
fritidsbebyggelsen är ofta underdimensionerade för permanentboende och föråldrade. 
Detta leder till utsläpp av näringsämnen i vattenmiljön och det kan förstöra närliggande 
vattentäkter.  

4.2.3 Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggning är benämningen på en anläggning som är gemensam för flera 
fastigheter och som består av nyttigheter som är nödvändiga för att fastigheterna ska 
kunna fungera på lång sikt. Genom att inrätta en gemensamhetsanläggning (GA) kan man 
tillgodose fastigheternas behov av vatten- och avloppsanläggningar när sådana inte ryms 
inom fastigheternas område.  
I Varbergs kommun finns det gemensamhetsanläggningar som både är anslutna till 
kommunens ledningar via avtal (se VA-föreningar ovan) och de som har egna 
anläggningar.  

Anläggningar som levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 m3 per dygn 
faller under Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten.  
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Kunskapsläget för hur många gemensamhetsanläggningar det finns i kommunen är 
bristfälligt. Miljö och hälsoskyddskontoret delvis inventerat och i samband med 
tillsynsbesök hitta många gemensamhetsanläggningar för vatten eller större vattentäkter 
på grund av  verksamhet. Det har inte sammanställts och därför vet vi inte antalet, men 
många har fått krav på vattenprovtagning. Hur många av dessa som behöver ha ett 
vattenskyddsområde eller annat skydd för sin vattentäkt är idag oklart. 
Beträffande avlopp finns ett 20-tal avloppsanläggningar (över 25 personer /5 hushåll) som är 

gemensamhetsanläggningar eller en verksamhet med stor mängd avloppsvatten. De 

verksamheter etc.med endast slamavskiljning är inte medräknade och antalet är okänt. 

Nedan följer en lista gemensamhetanläggningar, denna är dock inte komplett. 
Kända större gemensamhetsanläggningar (över 25-200 pe) för avlopp, egen 
avloppsanläggning: 
Stocken, 1 st 
Gloppe, 4 st 
Sallebacka, 2 st 
Strängbetong, 1 st 
Hjörne, 1 st på gång 
Deromesjön, 1 st på gång 
Grimeton/Snäre, 1 st 
Björn…Paradis, 1 st 
Hansgården, Norra näs, 1 st 
Havstorp, 1st 
Mäshult, 1 st 
Träslövs-Svenstorp 1 st på gång 
Stavder, 1st campingen tillfällig 
Torpa, 1 st 
Sibbarps-Hult, 1 st 
Ästad, 1 st 

4.2.4 Enskilda avlopp 

Med ”enskilt avlopp” avses vanligen en avloppsanläggning som behandlar avloppsvatten 
för ett till fem hushåll (upp till 25 pe). En sådan avloppsanläggning är lämplig i områden 
med gles bebyggelse utan några kända problem med utsläppspunkter eller risk för att 
grundvattnet förorenas. Det är fastighetsägarens ansvar att sköta avloppsanläggningen 
samt att vid inrättande eller vid ändring av enskilt avlopp kontakta miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen.  

Ansökningar och anmälningar för avloppsanläggningar prövas av den kommunala miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. 
 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har sedan 2008 riktlinjer för enskilda avlopp. Valet 
av teknisk lösning beror till stor del på de geologiska förutsättningar som finns på platsen, 
närheten till dricksvattentäkter och känslig miljö samt om det krävs en effektivare rening 
ur hälso- och/eller miljöskyddssynpunkt. Inom delar av kommunen behövs effektivare 
rening pga hög skyddsnivå.  
I Varbergs kommun finns det ca 5.500-6.000 fastigheter med enskilda avlopp. Sedan 1996 
har kommunen aktivt bedrivit tillsyn av enskilda avloppsanläggningar och över 1.500 
fastigheter har besökts. Vid tillsynen har det uppmärksammats vissa områden där miljö- 
och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att det på sikt är bättre att lösa avloppet 
kommunalt eller gemensamt än att fastighetsägarna åtgärdar avloppet enskilt.  
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En tillsynsplan för fortsatt inventeringen behövs och den kommer att anpassas till VA-planen 

och åtgärdsprogram som tas fram för olika vattendrag. 

Tekniska lösningar 

Valet av teknisk lösning beror till stor del på de geologiska förutsättningar som finns på 
platsen, närheten till dricksvattentäkter och känslig miljö samt om det krävs en effektivare 
rening ur hälso- och/eller miljöskyddssynpunkt (hög skyddsnivå). 

De vanligaste lösningarna är: 

 Slamavskiljning med markbaserad rening ex infiltration eller markbädd 
 Minireningsverk med biologisk och/eller kemisk rening 

4.2.5 Nulägesanalys enskilda avlopp - problemområden 

Informationen om enskilda avlopp avser geografisk indelning utefter de utredningar som 
gjordes på 80-talet kallade IVAL och KVAL. Dessa områden finns redovisade i bilagorna 
med uppdaterad information om enskilda anläggningar. Här nedan följer samma 
geografiska indelning som ovan med de äldre kommundelarnas upptagningsområde, men 
informationen om enskilda anläggningar är sammanfattad samt att endast de med de 
största problemen är nämnda.  

4.2.5.1. Problemområden - gamla Värö landskommun 

Väröhalvön, flera hundra fastigheter med olika VA-lösningar. Omvandlingsområde och risk för 

förorening av dricksvatten och nära till havet. Endast kommunalt VA i Bua och Väröbacka 

samhälle. Ringhals kärnkraftverka har eget avloppsreningsverk, men kommunalt vatten. 

Flera överföringsledningar finns i närheten, men få områden/fastigheter har anslutits i samband 

med byggnationer förr eller nu. Vattensamfälligheter med ”Ringhalsvattnet” (kommunalt vatten 

via Vattenfalls fastighet), finns för Gloppe och Skällåkra. Fler vill ansluta sig till 

”Ringhalsvattnet” som sedan några år tillbaka även är vintervatten. I flera områden sker 

övergång till permanentboende och viss förtätning ex. Gloppe, Sallebacka, Stavder, Skällåkra 

och Bua Sanddamm. 

Stocken, Källstorp väster och Stråvalla öster har varit svåra att ansluta och därför inte kommit 

med i kommunalt VA. Nära känsliga vattendrag och dåliga markförutsättningar för att anlägga 

avlopp. Kommunen äger inte mark i området och styr inte utbyggnaden/planläggningen. Mycket 

vanligt med dåligt vatten pga järn, men även saltvatten förekommer. Flera grupper av 

fastighetsägare vill ha annan lösning än enskild. 

4.2.5.2. Problemområden - gamla Linberg landskommun 

Stämmet/Hallagården mellan Torpa och Kärradal. Har problem med vattenkvalitet och eget 

vattennät. Svårt att lösa avlopp pga. berg, sluttning och känsligt ytvatten. För Stämmet finns ett 

beslut att kommunalt VA ska byggas ut, men det finns fler fastigheter i området och ev. ny 

planläggning som också vill/behöver utreda/anslutas. Ett pågående ärende där viss 

internkommunal samordning har skett, men det är inte tillräckligt. 

Fyrkullen och Hansagården inom Trönningenäs ligger fortfarande utanför VA-område. Nära till 

hav och vattentäkt samt ytvatten. Ärendet Fyrkullen ligger hos länsstyrelsen. 

Tofta, Rannevägen. Del av samhället är inte anslutet till kommunalt VA pga tidigare brist på 

kapacitet. 

Önskan om ny bebyggelse finns och en FÖP pågår men det går långsamt. Enstaka villor har 

släppts fram och de har så länge fått göra enskilt VA. 
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Bläshammar. Det finns förutom nya bostadsområden och Va-nät en rad befintliga fastigheter 

med bristfälliga avlopp.  

Tångaberg/Tofta-dalgången. Flera vill bygga där och ÖP´n följer inte med. Känsligt vattendrag 

och ibland tätare jordarter. 

 

4.2.5.3. Problemområden - gamla Veddige landskommun 

Kungsäter NO /Österby. Befintlig bebyggelse nära Kungsätersån. Ska inventeras av MHF 

Ekegården, stugområde inom Nedens vattenskyddsområde. Närmaste tätort är Karl Gustav med 

ett avloppsreningsverk 

4.2.5.4. Problemområden - gamla Himledalen landskommun 

Hunnestad by med omnejd samt bebyggelse nära f.d. deponi. Flera privata vattenledningar idag 

pga vattentäkter som påverkas av jordbruksmark eller hög järnhalt i borrade brunnar. Svårt att 

lösa avlopp pga. smågrupper med tät bebyggelse. Både privat och kommunal mark som kan 

vara aktuella att bebygga. 

Grimetons stationssamhälle/Grimetons radiostation. Fler fastigheter kan anslutas till kommunalt 

VA när reningsverket byts ut. Samordning och gemensam planering behövs nu. 

Gödestad väster, söder och öster. De flesta fastigheter runt Gödestad måste göra om sina avlopp. 

Idag klarar inte kommunens markbädd fler anslutningar, men andra planer finns. Samordning 

och gemensam planering behövs nu. 

4.2.5.5. Problemområden - gamla Varberg landskommun 

Gamla Köpstad söder och öster. Stugområden närmast kusten har kommunalt VA, men övriga 

ingår inte. Tidigare planerades mycket ny bebyggelse i området och då skulle även övriga 

erhålla kommunalt VA, men enligt nya ÖP blir det mindre exploatering. 

Getterön NO. Kommunalt VA inom Getterön, men vid äldre bebyggelse mot naturreservatet, ej 

planlagda områden, byggdes inte nätet ut. 

Vare, närmast gamla E6. Graden av möjlig exploatering går fram och tillbaka i 

översiktsplanerna, vilket försvårar VA-planeringen. En kommunal stamledning finns. En 

samfälld ledning planeras. 

Träslöv/Skultagården. Vattenförening finns. Varberg ska åter igen växa österut.  

4.2.5.6. Problemområden - gamla Tvååkers landskommun 

Tvååker, söder. Kommunalt VA är inte utbyggt enligt VA-området. Fler i utkanten av samhället 

önskar kommunalt vatten och avlopp. 

Himle, väster. Runt befintlig VA-förening och planerad bebyggelse finns fastigheter som 

behöver långsiktiga VA-lösingar. 

Björkäng/Sik. Plan och sandig mark nära havet. Stugområden som delvis är 

omvandlingsområde. Bebyggelsen utanför kommunalt VA och detaljplan förändras och bra 

dricksvatten saknas. Nybyggnation öster om gamla E6 förekommer. Var det är bäst att bygga 

och vilka VA-lösningar som är möjliga bör diskuteras mer. 
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4.3 Sammanfattning 

Dricksvattenförsörjningen i Varbergs kommun utgörs till största delen av ytvattentäkten 
Stora Neden med Kvarnagårdens vattenverk. Skyddet för denna täkt är modernt men för 
många av de mindre täkterna saknas det vattenskyddsområden och föreskrifter.  
Det mesta av spillvattnet renas i Getteröns reningsverk. Många utav de mindre orterna har 
egna verk, men utvecklingen går mot att dessa läggs ned och överföringsledningar byggs 
till Getteröverket.  
VA-situationen utanför verksamhetsområdet ser väldigt olika ut. Det finns VA-föreningar 
anslutna till det kommunala nätet via avtal, privata gemensamhetsanläggningar med egna 
täkter och reningsanläggningar och det finns enskilda anläggningar. Statusen på de privata 
anläggningarna är framförallt bekymmersam i omvandlingsområdena, där tät bebyggelse 
innebär problem med både dricksvatten och rening av spillvattnet. 

 Mycket av problembilden består i långsam förtätning och behovet av förändrad VA-
försörjning. Många områden utanför kommunalt verksamhetsområde för VA har 
bekymmer att lösa VA-situationen enskilt och skulle behöva samordnas till en 
gemensamhetsanläggning eller kommunal anslutning. Många utav dessa områden skulle 
behöva hjälp och stöd för att hitta en gemensam lösning. Till problematiken hör även att 
det att internt i kommunen har varit svårt hitta ett forum för att lyfta va frågorna för 
befintlig bebyggelse, som inte drivs fram av ny exploatering. En kommunal instans där 
dessa frågor lyfts upp tydlig på dagordningen skulle underlätta hanteringen av dessa 
problemområden.  

5 Förutsättningar 

5.1 Vattenförekomster och statusklassningar  
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5.1.1 Statusklassningen i Varberg 

Idag uppnås god ekologisk status i 76 % av våra sjöar och i 42% av våra vattendrag. Inga 
av våra kustområden uppnår god ekologisk status. Alla våra vatten uppnår dock god 
kemisk status (exkl. kvicksilver). 

I de sjöar och vattendrag där inte god ekologisk status uppnås har vi främst problem med 
övergödning, försurning, och flödes- och kontinuitetsförändringar (tex vandringshinder 
och vattenreglering). Övergödningsproblemen hittar vi främst i jordbrukslandskapet nära 
kusten. I kustområdet uppnås inte god ekologisk status pga övergödning, miljögifter och 
främmande arter. I de inre delarna av kommunen dominerar istället problem med 
vandringshinder och försurning.  

I våra sjöar och vattendrag (totalt 25 resp. 66 vattenförekomster) har vattenmyndigheten 
identifierat följande problem: 

Försurning (21resp. 27) 
Övergödning (3 resp. 37) 
Flödesförändringar ( 0 resp. 15) 
Morfologiska förändringar (0 resp. 31) 
Kontinuitetsförändringar (0 resp. 15) 
Främmande arter (1 resp. 15) 
Miljögifter (exkl. Hg) (0 resp. 4) 
Vattenuttag (1 resp. 0) 

Tre grundvattenförekomster är klassade och alla tre uppnår god kemisk och kvantitativ 
status 

5.1.2 Avrinningsområde 

På en given plats i ett vattendrag kan man bestämma det landområde från vilket 
nederbörden förr eller senare kommer ut som vatten i vattendraget vid den platsen - 
avrinningen. Det kallas för vattendragets avrinningsområde.  

I Varbergs kommun finns 5 stycken avrinningsområden, dessa är bland annat Viskans, 
Himleåns och Ätrans avrinningsområde. Varje huvudavrinningsområde delas även in i 
delområden. Dessa finns redovisade i gis-databasen.  

5.2 Kända risker och problem 

5.2.1 Klimatförändringar – översvämningskartering 

2009 lät Varbergs kommun genomföra en översvämningskartering. Karteringen redovisar 
en lägsta förväntad höjning av havsvattenstånd till 1,78 m (RH70) och en högsta förväntad 
havsvattenståndtill 2,38 m.  

Resultaten från rapporten anger en lägsta bebyggelsenivå som bör förekomma i 
kustområdet. Rapporten påvisar även problemen med lågt liggande utloppsledningar för 
dagvatten. Dessa kan vid högre vattenstånd få svårt att avleda vatten och därmed 
uppströms ge stora översvämningsproblem. En höjning av havsvattenståndet visar även 
på att Getteröverket ligger i farozonen.  



  29(32) 

5.2.2 Klimatförändringar – risker för dricksvattenförsörjningen 

Sverige har varit gynnat ur vattenförsörjningssynpunkt. Det har varit relativt lätt att finna 
bra vattentäkter med tillräcklig kapacitet. I de scenarier som finns för klimatförändringar 
kommer Sverige även i fortsättning vara gynnat ur försörjningsperspektiv så länge vi kan 
hantera hotbilderna.  
Svenska vattenverk är konstruerade för att klara av smittämnen i form av bakterier. Under 
de senaste åren har den mikrobiologiska hotbilden förändrats. Successiva 
klimatförändringar och med det ökade nederbördsmängder, späder på risken ytterligare. 
Förutom de mikrobiologiska riskerna kommer många svenska ytvatten få en förändrad 
kemisk sammansättning på grund av klimatförändringarna. Exempel på detta är att 
humushalter ökar på grund av ökad nederbörd och att algblomning intensifieras på grund 
av höjda temperaturer. Detta är en trend man redan idag kan se. 

På Kvarnagården vattenverk genomförs just nu ett pilotförsök med ultrafilter. Försöket är 
en reaktion på de ökade kraven på mikrobiologisk barriärverkan. 

5.2.3 Förorenade områden 

Förorenade områden är mark, vattenområden, byggnader och anläggningar som 
innehåller skadliga ämnen som medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på 
människors hälsa eller miljön. Oftast finns dessa områden i anslutning till industriell 
verksamhet. Ett sådant område omfattas av miljöbalkens bestämmelser om förorenade 
områden.  
Inventeringen av förorenade områden genomförs av Länsstyrelsen. Varje område får en 
riskklass utefter vilken verksamhet som tidigare har varit på platsen. Det finns ett flertal 
områden i Varbergs kommun som har fått den högsta riskklassen och är prioriterade 
objekt.  

Det finns risker för vattenledningar som går genom förorenade områden, men kunskapen 
om dessa är bristfällig både när det gäller risknivån och var riskerna kan förekomma.  

5.3 Sammanfattning - förutsättningar 

Miljökvalitetsnormerna för vatten i Varbergs kommun visar på relativt god status i 
vattendragen i inlandet. Vattendragen i kustzonerna är ofta näringsbelastade vilket ställer 
krav på spillvattenrening och dagvattenhantering. 

Riskerna för VA-verksamheten ligger framförallt i klimatförändringarna. Ökad temperatur 
och nederbördsmängd kommer att ställa till problem för både dagvattenhanteringen, i 
form av stigande havsnivåer och ökade översvämningsrisker, samt för 
dricksvattenberedningen, genom mikrobiellt förändrat råvatten.  

6 Framtida utveckling 

Varberg tog 2010 fram en ny översiktplan för kommunen. Inriktningen på planen är att 
planeringen ska leda till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. 
Planen ska medverka till att stärka staden och serviceorterna och utvecklingen kring de 
tre huvudstråken.  

6.1 Befolkningsutveckling 

Varberg hade 2010 58 084 invånare och befolkningen ökar stadigt. Översiktsplanen har en 
planeringshorisont på 20 år, till 2030, och för att tillgodose det långsiktiga bostadsbehovet 
ger planen utrymme för cirka 7 000 nya bostäder. Planen redovisar även framtida 



  30(32) 

verksamhetsområden i olika geografiska lägen. Den största befolkningsutvecklingen i 
kommunen bedöms fortsätta att ske i stadsområdet som innefattar Varbergs tätort med 
omkringliggande samhällen Tofta, Trönninge och Träslövsläge samt utmed hela 
kustområdet. Ökningen i de östra kommundelarna är lägre. 

6.2 Strategisk plan 

En översiktsplan redovisar hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Den 
kommuntäckande översiktsplanen för Varbergs kommun och fördjupade översiktsplaner 
redovisar utbyggnadsområden för bostäder och för verksamheter. I översiktplanen 
framgår inte någon utbyggnadsordning. 

Den strategiska planen ska ligga till grund för genomförandet av översiktsplanen under 
den kommande 5-10-årsperioden med avseende på utbyggnadstakt och 
prioriteringsordning. VA-försörjning och VA-utbyggnad är en viktig aspekt att beakta vid 
beslut om i vilken ordning bostads- och verksamhetsområden är lämpliga att bygga ut. 

6.3 Omvandlingsområden 

Med omvandlingsområden menar vi sammanhängande fritidshusområden om minst 10 
fastigheter där omvandlig mot permanentboende pågår. Omvandlingsområden uppfyller 
ofta inte dagens vatten- och avloppsstandard och kräver åtgärd i någon form.  
Längs kustremsan sker idag en omvandling från fritidshusbebyggelse till permanent 
boende. I översiktsplanen framgår att det inte är lämpligt att öka byggrätterna där 
permanentboende inte är passande på grund av bland annat bristande tillgång på service 
och kollektivtrafik. VA-förhållandena är i många omvandlingsområden bristfälliga och 
problematiska. Detta torde kunna vara ytterligare argument för att hålla nere 
byggrätterna och begränsa permanentiseringen.  

Det finns ingen samlad bild över vilka områden i kommunen som berörs då man 
diskuterar omvandlingsområden. Från översiktplanen följer ett uppdrag om att se över 
byggrätterna i fritidshusområden och denna översyn kan öka kunskapen om vilka 
områden som kan vara lämpliga. 

6.4 Sammanfattning - framtida utveckling. 

Varbergs kommun har ett ansvar att tillgodose behovet av nya bostäder och 
verksamhetsområden. Översiktsplanen ligger till grund för planeringen och den 
strategiska planen har en viktig roll i utbyggnadsordningen. 

Varberg har ett stort behov att hitta bostäder för den befolkningsökning som kommunen 
står inför. Den strategiska planen som ska utformas under hösten 2011 har en väldigt 
viktig roll i hur kommunen ska växa.  

Problematiken kring VA i omvandlingsområden kommer aktualiseras i allt större grad då 
fler människor vill bo nära havet men har högre krav på standard som fritidshus inte kan 
leva upp till. 

7 Behov 

Behovsavsnittet har valts att utformas som ett antal strategiska frågor och 
ställningstaganden som krävs för att kunna genomföra VA-planen fullt ut. Dessa frågor ska 
hanteras under fas 2 – VA-policyn och fas 3 – VA-planen. Frågorna är av varierade 
karaktär, allt från politiska riktlinjer till handlingsplaner och arbetssätt. 
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7.1 Strategiska frågor och behov 

 Se över kommunens VA-organisation 
Idag sker mycket av projektering och planering vid nybyggnation av Hamn- och 
gatuförvaltningens projektörer. Detta är olyckligt då det skapar förvirring för övriga 
förvaltningar och allmänheten var ansvaret för VA ligger. Rollerna bör förtydligas 
och organisationen bör ses över. 

 
 Projektupplägg för att sanera befintlig bebyggelse 

Det finns behov av att utarbeta en handlingsplan för hur man ska kunna ansluta 
befintlig bebyggelse. Arbetet med planen bör innefatta diskussioner kring lämplig 
projektgrupp och projektledare. Projektledare är en resursfråga, var ska resursen 
finnas, kan det vara en delad resurs? 

 

 Omvandlingsområden 
- definiera omvandlingsområden 
- kartlägg va-status i omvandlingsområden 
- utred befolkningsstatistik och boendeförhållanden 

 

 Ta fram dagvattenhandbok som redovisar bra förslag på dagvattenhantering 
- ta fram goda exempel på hur dagvattnet kan användas som resurs vid 

nyexploatering 
- nuvarande dagvattenpolicyn är antagen innan VIVAB bildades. Den behöver 

revideras, ev strykas, med avseende på hur dagvatten utbyggnaden ska 
finansieras. Då dagvattnet ska nyttjas som resurs bör inte enbart VA-
kollektivet finansiera detta.  

- policyn behöver ge tydligare direktiv när dagvattenrening krävs, vilken typ 
av verksamhet som förorenar dagvattnet och vilka krav som ska ställas på 
huvudmannen och fastighetsägaren 

- hänsyn bör tas till de statusklassningar som gäller för våra vattendrag och 
hur dagvatten som når dessa ska hanteras. 

- det saknas verksamhetsområde för dagvatten i kustområdena där 
fritidshusområden har omvandlats till permanent boende. Arbetet med 
dagvattenhandboken bör även omfatta en strategi hur man kan bygga ut och 
finansiera dagvatten i kustområdena. 

- hur ska dagvatten hanteras vid förtätning av staden? 
 

 Behov av vattenförsörjningsplan 
planen bör beröra 

- dricksvattenförsörjningen, kapacitetsmässigt 
- behov av reservvattentäkt 
- identifiering av framtida potentiella täkter 

 
 Behov av avloppsförsörjningsplan 

planen bör beröra 
- kan befintligt ledningsnät möta den kommande exploateringen 

kapacitetsmässigt 
- vart finns flaskhalsarna i systemet 
- översiktlig plan över hur befintliga verk ska hanteras kontra 

överföringsledningar 
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 Utvidgning av verksamhetsområde, hur kan det gå till? 
- hur kan befintlig bebyggelse anslutas vid nya planer eller exploateringar? 
- hur kan vi utöka verksamhetsområde för befintlig bebyggelse utan 

nyexploatering? 
 

 Hur och när ska VA komma in i samhällsplanering? 
Arbetet bör beröra: 

- när ska utredningar göras 
- vem ska betala för utredningarna? 
- när ska verksamhetsområdet antas? 

 
 Kapacitetsberäkningar av dagvattennätet 

 
 Finansieringsmöjligheter 

- Alternativ behövs när finansiering via taxa inte verkar möjlig, men det finns 
en stor miljövinst i att ansluta fastigheter 

- utarbeta ekonomisk modell för att kunna ansluta befintlig bebyggelse 
 VA-grupp  

Arbetet med VA-översikten har visat att det finns ett stort behov av en 
förvaltningsövergripande grupp och att denna samarbetsform bör få fortleva.   

 


