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Ordlista 

Allmän VA-anläggning är en anläggning för vatten eller avlopp som kommunen äger eller 

har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens 

skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade 

VA-anläggningarna (för produktion, distribution och omhändertagande) inom en 

kommuns gränser, för vilka en kommun är huvudman, benämns ”den allmänna 

VA-anläggningen”. En allmän VA-anläggning kan även benämnas kommunal 

VA-anläggning. 

Allmän VA-försörjning avser VA-försörjning inom allmänt verksamhetsområde för VA. 

Allmän VA-försörjning, som kan bestå av en eller flera av tjänsterna vatten, spillvatten 

och dagvatten, kan även benämnas kommunal VA-försörjning. 

Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten och dagvatten från detaljplanerat område. 

Avtalsanslutning innebär att ett eller flera hushåll är anslutna till allmänt vatten och/eller 

avlopp och har ett avtal som styr nyttjandet av tillhandahållna VA-tjänster. Hushåll med 

avtalsanslutning ligger inte inom verksamhetsområde för allmänt VA. 

Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för vatten eller avlopp 

som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för ett hushåll, för flera 

hushåll tillsammans eller för samfälligheter och föreningar.  

Enskild VA-försörjning avser VA-försörjning utanför allmänt verksamhetsområde för VA.  

Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning som inrättats för två eller flera 

hushåll/fastigheter gemensamt. 

Huvudman är den som äger en VA-anläggning. Vivab är huvudman för den allmänna 

VA-anläggningen. 

Kommunalt VA-område används i VA-utbyggnadsplanen som begrepp på ett område 

som ligger inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning och där Vivab är 

huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. 

Recipient är en sjö eller ett vattendrag som får motta dagvatten, bräddvatten och renat 

avloppsvatten. 

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra 

verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt). 

Statusklassning av vattenförekomster innebär att tillståndet i vattenförekomsten bedömts 

utifrån kriterier och gränsvärden som fastlagts i vattendirektivet. För 

grundvattenförekomster bedöms kemisk och kvantitativ1 status (vattentillgång) och för 

ytvattenförekomster bedöms kemisk och ekologisk status. Målet är att 

vattenförekomsterna ska uppnå ”god status” i samtliga avseenden. 

 
1 Kvantitativ status anger om vattenuttagen i förekomsten är i balans med grundvattenbildningen. 



VA är ett samlingsnamn för vatten och avlopp.  

Vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen, den minsta enheten för 

beskrivning och bedömning av vatten. Grundvattenförekomster är grundvattenmagasin 

där det idag tas ut vatten till fler än 50 personer eller där det bedöms vara möjligt att ta ut 

mer än 10 m3/d. Ytvattenförekomster är sjöar med en yta större än 0,5 km2 eller 

vattendrag som har ett tillrinningsområde större än 10 km2. Vattenförekomster 

presenteras i den nationella databasen VISS2. I databasen finns uppgifter om bland annat 

statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, riskbedömningar och bedömningar av 

vattenmiljöproblem. 

Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat område, 

inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller avloppsförsörjning. Inom 

verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa. 

VA-planområden används i VA-utbyggnadsplanen som gemensamt begrepp för de 

områden med sammanhållen bebyggelse som identifierats i arbetet med 

VA-utbyggnadsplanen. VA-planområden delas in i fyra olika typer av områden enligt 

nedan: 

• VA-uppföljningsområde är ett område som har enskild VA-försörjning med 

godtagbart omhändertagande av avloppsvatten och godkänt dricksvatten. 

Området kan lösas genom enskilda VA-anläggningar även i framtiden, utifrån den 

kunskap kommunen har om området idag. Uppföljning för att se om behoven har 

förändrats sker efter 5-10 år. 

• VA-bevakningsområde är ett område som har enskild VA-försörjning och som, 

utifrån den kunskap kommunen har om området idag, sannolikt inte har behov av 

en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för att följa om behovet 

av en förändrad VA-struktur förändras över tid. 

• VA-utredningsområde är ett område som har enskild VA-försörjning och som, 

utifrån den kunskap kommunen har om området idag, kan ha behov av en 

förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilka behov som 

finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra VA-situationen i området.  

• VA-utbyggnadsområde är ett område som har enskild VA-försörjning och som 

har behov av en förändrad VA-struktur. När VA-utbyggnaden är utförd och beslut 

fattat om verksamhetsområde för allmän VA-försörjning blir området Kommunalt 

VA-område. 

 
2 Vatteninformationsystem Sverige, viss.lansstyrelsen.se  
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1 Varbergs VA-utbyggnadsplan – en del av VA-planen 

Denna VA-utbyggnadsplan (VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse i Varbergs 

kommun) syftar till att se över befintlig bebyggelse där utbyggnad av allmänt (kommunalt) 

vatten och avlopp kan bli aktuell på grund av risk för människors hälsa och miljö. Planen 

syftar till att ge en översiktlig bild av vilka områden i kommunen som kan ha behov av 

allmänt VA (vatten och avlopp) och kan sedan ligga till grund för mer detaljerad planering 

av VA-utbyggnad.  

I Varbergs VA-utbyggnadsplan presenteras en bedömning av befintliga områden med 

bebyggelse som inte har allmänt vatten och/eller avlopp idag, men som har, eller kan 

komma att få, behov av att lösa försörjningen av dricksvatten eller omhändertagande av 

avlopp i ”ett större sammanhang” enligt vattentjänstlagen 6 § (se kapitel 2). Bedömningen 

sker med utgångspunkt i de identifierade områdenas behov av förändrad VA-försörjning 

samt möjligheten för anslutning till allmänt verksamhetsområde för VA. I 

VA-utbyggnadsplanen är fokus att bedöma behov och möjlighet att ordna dricksvatten 

och spillvatten i ett större sammanhang.  

I begreppet avloppsvatten ingår både spillvatten och dagvatten. Spillvatten är vatten från 

hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter, medan dagvatten är 

ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. Behov av att omhänderta dagvatten i ”ett 

större sammanhang” ingår inte denna version av VA-utbyggnadsplanen, men kommer att 

följas upp vid översyn. 

VA-utbyggnadsplanen för Varbergs kommun är en av flera delplaner i den 

kommunövergripande VA-planen, se Figur 1.  

 

Figur 1. VA-planens delplaner bygger tillsammans upp VA-planen.  

 

VA-planen består av ett sammanfattande huvuddokument, med namnet VA-plan, samt 

VA-utbyggnadsplan och övriga delplaner för både allmän och enskild VA-försörjning. För 

information om VA-planens och VA-planeringens olika beståndsdelar och processer 
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hänvisas till tidigare framtagen VA-översikt, VA-policy och huvuddokumentet för 

VA-planen samt Havs- och vattenmyndighetens rapport Vägledning för kommunal 

VA-planering (rapport 2014:1). 

VA-planens syfte är att uppfylla kraven i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 

Västerhavets vattendistrikt med utgångspunkt i Vattendirektivet som styr Sveriges 

vattenförvaltning. VA-planen är slutprodukten i den VA-planeringsprocess där Varbergs 

kommun och Vivab tillsammans lägger grunden för den framtida VA-försörjningen i 

Varbergs kommun.  

1.1 VA-utbyggnad i befintliga och nya områden 

VA-utbyggnadsplanen gäller för områden med befintlig bebyggelse och syftar till att ”hitta” 

de områden som idag har enskild VA-försörjning, men som kan behöva lösa 

VA-försörjningen i ett större sammanhang med hänvisning till vattentjänstlagen 6 §. Med 

hjälp av VA-utbyggnadsplanens kartläggning och bedömning av områden skapas en 

långsiktig och välgrundad plan av VA-utbyggnad till befintlig bebyggelse. 

Förutom de befintliga områden som ingår i VA-utbyggnadsplanen, pågår och planeras 

VA-utbyggnad i andra områden i kommunen. Det gäller bland annat vid byggnation av 

nya områden, vilket ofta sker i samband med detaljplaner. VA-utbyggnad som sker i 

samband med kommunens detaljplanearbete finns i Utbyggnadsplan för bostäder i 

Varbergs kommun3. VA-utbyggnadsplanen utgör ett underlag till utbyggnadsplanen och 

behöver därför kommuniceras och beaktas i samband med de årliga revideringar och 

beslut om budget som genomförs kopplat till utbyggnadsplanen. 

Vid genomförande av VA-utbyggnad enligt VA-utbyggnadsplanen är det viktigt att bevaka 

övrig VA-utbyggnad i kommunen för att klargöra om samordningsvinster eller 

omprioriteringar behövs. Ett område med behov av VA-försörjning i ett större 

sammanhang kan till exempel ligga nära ett område där detaljplaneläggning pågår och 

där samordningsvinster med övrig VA-utbyggnad därför kan uppnås. Det är även viktigt 

att nyexploatering inte åsidosätter VA-utbyggnad till områden som finns utpekade i 

VA-utbyggnadsplanen. 

VA-utbyggnad i omvandlingsområden kräver god planering och framförhållning. Det är 

mycket som behöver ordnas innan förläggning kan ske, planering för var 

ledningsdragningen kan göras, undersökningar av geotekniska förutsättningar, 

marköverenskommelser, samordning av med andra ledningsägare och eventuellt 

undersökningar av arkeologi, som är ett axplock av uppgifter att lösa inför en VA-

utbyggnad.   

VA-utbyggnadsplanen och framtagna åtgärder ses över löpande av en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp och revideras senast vart annat år.  

 

 
3 Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun. Komplement till bebyggelsestrategin (Varbergs kommun).  
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1.2 Organisation och samverkan 

I kommunens övergripande planeringsinstrument, VA-plan Plan för allmän och enskild 

VA-försörjning i Varbergs kommun, beskrivs i tabell 2 de arbetsgrupper som ansvarar för 

kommunens övergripande VA-planering. 

VA-gruppen ansvarar för uppdatering av både VA-planen och VA-utbyggnadsplanen, 

Samhällsutvecklingskontoret är sammankallande och deltagande förvaltningar/ bolag är 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret (Bygglov) och Vatten och 

miljö i Väst AB.  

1.3 Förankring 

VA-utbyggnadsplan antas i Kommunstyrelsen i Varbergs kommun. 

Inför antagande ska VA-utbyggnadsplanen skickas på remiss till berörda nämnder och 

bolag i kommunen. 

1.4 Uppdatering och revidering 

VA-utbyggnadsplanen är ett levande dokument som ska ses över löpande och vid behov 

uppdateras av den förvaltningsövergripande VA-gruppen. Förändrade förutsättningar 

eller omprioriteringar som kan påverka den planerade VA-utbyggnaden bör beaktas vid 

dessa tillfällen. 

Samhällsutvecklingskontoret i Varbergs kommun är ansvarig för att sammankalla VA-

gruppen för översynen av VA-utbyggnadsplanen.  

Revidering av VA-utbyggnadsplanen ska genomföras minst vartannat år och vara klar 

senast under mars/april jämt kalenderår. 

VA-utbyggnadsplanen kan utgöra underlag till Vivab:s budgetprocess och till kommunens 

arbete med Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun.  

Redaktionella ändringar och revidering av åtgärder i bilaga 4 kan göras utan nya politiska 

beslut. 
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2 VA-planområden 

2.1 Betydelsen av ”§ 6-områden” 

VA-utbyggnadsplanen hanterar områden som idag ligger utanför verksamhetsområdet för 

allmän VA-försörjning och där det kan finnas behov av att allmänna vattentjänster 

(dricksvattenförsörjning, omhändertagande av spillvatten eller dagvatten) byggs ut och att 

området blir en del av verksamhetsområdet. Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV)4, har 

kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och avloppsvatten) för hushåll i ett 

större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger, se nedan. 

 

6 § LAV:  

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, 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. 

 

Grundprincipen, vilken bland annat är omnämnd i propositionen till vattentjänstlagen, är 

att 20-30 närliggande hushåll utgör ett större sammanhang. Det kan dock vara färre 

beroende på hur nära hushållen eller gruppen av hushåll ligger ett annat större 

sammanhang.  

Länsstyrelsen kan kontaktas av boende i ett område utan kommunalt VA om de boende 

upplever behov av att lösa dricksvattenförsörjning eller omhändertagande av spillvatten 

eller dagvatten i ett större sammanhang. Länsstyrelsen utreder behovet och beslutar om 

kommunen är skyldig att ordna vattentjänster enligt 6 § LAV.  

2.2 Identifiering av VA-planområden 

I arbetet med framtagandet av VA-utbyggnadsplanen har ett antal områden identifierats. 

Områdena benämns VA-planområden i VA-utbyggnadsplanen. VA-planområden ligger 

utanför allmänt verksamhetsområde för vatten och avlopp, vilket innebär att hushållen har 

egna dricksvattenbrunnar och avlopp, eller gemensamhetsanläggningar. Här kan 

6 § (LAV) behöva tillämpas för att ordna VA-försörjning i ett större sammanhang.  

I nästa avsnitt beskrivs hur VA-planområden identifierats. 

  

 
4 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
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2.2.1 Kriterier för urval av VA-planområden 

För att ”hitta” VA-planområden, och därmed potentiella § 6-områden, har en GIS-analys 

med ett antal givna kriterier genomförts. Identifierade VA-planområden för Varbergs 

kommun utgörs av bebyggelsegrupper som uppfyller följande kriterier: 

• 20 hushåll eller fler.  

• Avståndet mellan två intilliggande hushåll är max 100 meter. 

• Försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten sker med 

enskilda anläggningar. De enskilda anläggningarna kan vara brunnar och 

avloppsanläggningar för enstaka hushåll eller grupper av hushåll. 

• Hela området är inte anslutet till allmän VA-försörjning via avtal. 

Några VA-planområden med färre än 20 hushåll har också identifierats genom 

GIS-analys. Dessa VA-planområden uppfyller alla kriterier ovan förutom antal hushåll. 

Motivet till att de tagits med som VA-planområden är att de uppfyller minst ett av följande 

kriterier: 

• Föreläggande enligt 6 § (LAV). 

• Politisk vilja att utveckla närbelägen ort. 

• Högt bebyggelsetryck. 

• Känslig recipient. 

• Indikationer på bristande dricksvattenkvalitet. 

Sammanlagt har 33 VA-planområden enligt ovanstående kriterier identifierats i Varbergs 
kommun, se Tabell 1. 
 

VA-planområdena Stocken östra (1), Svenstorp (21), Fyrkullen (30) och Källäng (33) har 

genom beslut från länsstyrelsen blivit klassade som så kallade § 6-områden och kommer 

att förses med kommunalt vatten och spillvatten.  

VA-planområdena Lillebacka (26), Gödestad - Berghäll (27), Havstorp (28), 

Fyrkullen (30), Galtabäck (31), Kungsäter öst (32) och Källäng (33) har färre än 20 

hushåll. Identifiering och bedömning av behov och möjligheter av vatten och avlopp i ett 

större sammanhang för ytterligare områden med färre än 20 hushåll kommer att belysas 

vid översyn av VA-utbyggnadsplanen. 
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Tabell 1. Identifierade VA-planområden i Varbergs kommun.  

VA-planområde 

1 Stocken östra 12 Sanddammsvägen 23 Norra Näs - Storehall 

2 Stockekulla 13 Trollåsen 24 Lövåsen 

3 Stavder och Sallebacka 14 Sanddamm 25 Moarna 

4 Fageråkra 15 Paradis 26 Lillebacka 

5 Källstorp 16 Västra Derome 27 Gödestad - Berghäll 

6 Gloppe väst 17 Torpa Kyrkby 28 Havstorp 

7 Lingome (Gloppe öst) 18 Stämmet - Gläshålan 29 Hunnestad 

8 Skällåkra 19 Stämmet - Horsakulla 30 Fyrkullen 

9 Ekegården 20 Tofta - Särs kulle 31 Galtabäck 

10 Jytatorp 21 Svenstorp 32 Kungsäter öst  

11 Åkraberg 22 Norra Näs – Hansegård, 

Buarås 

33 Källäng 

 

2.2.2 Avtalsanslutningar 

Samfälligheter eller föreningar (här kallade VA-föreningar) med gemensamma 

VA-lösningar och anslutning till allmänt VA via avtal definieras inte som VA-planområden i 

VA-utbyggnadsplanen (se urvalskriterier ovan). I en avtalsansluten VA-förening bedöms 

att VA-försörjningen är ordnad i ett större sammanhang. VA-föreningen ansvarar för sitt 

eget ledningsnät och sina egna anläggningar fram till av kommunen anvisad 

anslutningspunkt, varifrån VA-huvudmannen ansvarar för leverans av dricksvatten och 

bortledande av spillvatten. I Tabell 2 redovisas avtalsanslutna VA-föreningar med minst 

20 hushåll. Uppföljning av VA-föreningar med minst 20 hushåll sker vid översyn av 

VA-utbyggnadsplanen. 
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Tabell 2. Avtalsanslutna VA-föreningar med minst 20 hushåll. 

VA-förening Antal hushåll 
anmälda/anslutna 

Tjänster Kommentar 

Rygg 61/53 VS  

Torstorp 63/56 VS 

Gammalt exploateringsavtal, finns 

etablerad VA-förening som täcker 

motsvarande område. 

Torstorps mosse 29/21 VS 

Gammalt exploateringsavtal, finns 

etablerad VA-förening som täcker 

motsvarande område. 

Himle 

samfällighetsförening 
4/4 Industrier VS  

Gloppe 

samfällighetsförening 
59/59 V  

Sandlyckans 

samfällighetsförening 
43/43 V  

Lingome Vatten 

samfällighetsförening 
32/32 V  

Träslöv-Vare-Blixtorp 

VA-

samfällighetsförening 

90/75 VS  

Brogård VA 

samfällighet 
41/25 VS  

Åttabro-Trönninge 

samfällighetsförening 
24/24 VS  

Gamla Varbergs VA 

förening 
28/28 VS  

2.3 Fyra olika typer av VA-planområden 

För att möjliggöra tydlig kommunikation till Varbergs kommuns invånare om hur 

VA-försörjningen ska utvecklas i kommunen delas Varbergs identifierade 

VA-planområden in i fyra olika typer av VA-planområden: 

• VA-utbyggnadsområde 

• VA-utredningsområde 

• VA-bevakningsområde 
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• VA-uppföljningsområde 

Indelningen styr hur kommunens olika förvaltningar och Vivab ska arbeta med VA-frågor 

inom respektive område. På följande sidor beskrivs vad som karakteriserar de fyra 

typerna och därefter vilka områden som inte identifieras som VA-planområden, det vill 

säga den övriga bebyggelsen i kommunen. Metod för bedömning av Varbergs kommuns 

VA-planområden och resultatet av bedömningen beskrivs i kapitel 3 och 4. Områden för 

VA-utbyggnad och andra åtgärder inom ramen för VA-utbyggnadsplanen finns i kapitel 5.  

 

VA-utbyggnadsområde 

VA-utbyggnadsområden har idag enskild VA-försörjning, men planeras att införlivas i 

verksamhetsområde för allmänt VA. Prioriteringsordningen för VA-utbyggnaden anges i 

VA-utbyggnadsplanen.   

VA-utredningsområde 

I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov av en förändrad lösning för 

vattenförsörjning eller omhändertagande av spillvatten, men det är inte klargjort hur 

VA-försörjningen ska lösas på bästa sätt. En utredning behöver utföras för att visa vilket 

behov och vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen och huruvida kommunen 

har ett ansvar för VA-försörjning i området. Utredningen ska summera vad som är bästa 

lösningen sett till behov, möjlighet och ansvar.  

Områden som klassas som VA-utredningsområden kan vara områden som är i förändring 

avseende bebyggelsens omfattning eller nyttjandegrad, exempelvis genom att arbete med en 

ny detaljplan pågår, eller områden där behovet av allmänt huvudmannaskap för 

VA-försörjningen inte är tydligt, men där en VA-utbyggnad skulle kunna möjliggöra vidare 

utveckling och byggnation. Det kan också handla om områden där det finns indikationer på 

att den enskilda försörjningen inte fungerar, men där behovet av VA-utbyggnad kan behöva 

klargöras med hjälp av mer information. 

VA-utredningsområde är ett temporärt tillstånd. Då utredningen är utförd bör beslut fattas om 

att klassa området som VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller 

VA-uppföljningsområde. Även områden som idag har anslutning till allmänt VA via 

avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda hushåll) kan klassas som 

VA-utredningsområde.  

VA-bevakningsområde 

VA-bevakningsområden har enskild VA-försörjning som, utifrån känd information, fungerar 

tillfredsställande idag. Ett VA-bevakningsområde omfattas för närvarande inte av kommunala 

exploateringsplaner genom till exempel detaljplaneläggning. Vid förändringar inom området, 

till exempel i form av flera nya bygglov, eller om ny information visar att VA-situationen idag 

inte fungerar tillfredsställande, kan förutsättningarna för att fortsätta försörja området genom 

enskilda VA-anläggningar försämras. Området kan behöva klassas om till ett 

VA-utredningsområde eller direkt till ett VA-utbyggnadsområde. Kommunen behöver därför till 
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exempel bevaka hur tillkommande bygglov eller förändring i nyttjande av bebyggelsen kan 

påverka förutsättningarna för VA-försörjningen. 

VA-uppföljningsområde 

VA-uppföljningsområden har enskild VA-försörjning som, utifrån känd information, fungerar 

tillfredsställande idag. För att identifiera eventuella förändringar i VA-försörjningen görs 

kontinuerliga uppföljningar av VA-uppföljningsområden med 5-10 års mellanrum. 

2.4 Övrig bebyggelse 

Den övriga bebyggelsen i Varbergs kommun, det vill säga bebyggelse som inte 

inkluderas i VA-planområden delas in i Kommunalt VA-område och Glesbebyggelse med 

enskild VA-försörjning. Utveckling av VA-försörjning för övrig bebyggelse hanteras inte i 

VA-utbyggnadsplanen, se beskrivning nedan.  

Kommunalt VA-område 

Utvecklingen av VA-försörjningen i den bebyggelse som ligger inom verksamhetsområde för 

allmänna vattentjänster hanteras i övriga delar av Varbergs VA-plan, främst i VA2040 och 

förnyelseplaner. Vivab har ansvaret för att det inom dessa områden finns tillgång till tjänligt 

dricksvatten i tillräcklig mängd och en godkänd hantering av spillvatten samt i vissa fall även 

dagvatten.  

I Kommunalt VA-område innefattas även bebyggelsegrupper som har en avtalsanslutning 

med tillgång till vatten från den allmänna VA-anläggningen och vars spillvatten tas omhand i 

den allmänna VA-anläggningen. Dessa områden ligger inte inom verksamhetsområde för 

allmänna vattentjänster och vid anslutningspunkten till den allmänna VA-anläggningen 

övergår ansvaret för VA-försörjningen från regionen till den enskilde samfälligheten, 

föreningen eller fastighetsägaren. 

Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning 

Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning benämns de områden med enskild 

VA-försörjning som inte identifierats som VA-planområde (VA-utbyggnadsområde, 

VA-bevakningsområde och VA-uppföljningsområde). Bebyggelsen här är generellt sett 

glesare än i VA-planområden och består av enstaka hus eller mindre bebyggelsegrupper. 

Hanteringen av VA-försörjningen i denna områdesklass hanteras av Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen i VA-planens delplan Riktlinjer för enskilda avlopp. Fastighetsägare 

har ansvaret för att det vid denna bebyggelse finns tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig 

mängd och en godkänd hantering av spillvatten. 
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Figur 2 visar en schematisk bild över VA-planområden och övrig bebyggelse. 

 

 

 

Figur 2. Schematisk figur över olika VA-planområden samt övrig bebyggelse som inte omfattas av 
VA-utbyggnadsplanen (Kommunalt VA-område samt Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning).  
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3 Metod för klassning av VA-planområden 

Klassning av VA-planområden görs i grunden genom tillämpning av en 

bedömningsmodell som omfattar behov och möjlighet. Klassningen kan också påverkas 

av ett antal så kallade påverkansfaktorer, se Figur 3. I klassningen sorteras varje 

identifierat VA-planområde in i VA-utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, 

VA-bevakningsområde eller VA-uppföljningsområde. 

Behov avspeglar hur angeläget det är att ett område får en förändrad VA-lösning. 

Förutsättningarna för tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och möjlighet att 

ordna en godkänd avloppsanläggning bedöms liksom antalet hus i området och planerad 

bebyggelseutveckling. Modellen som används för bedömning av behov beskrivs i 

kapitel 3.1.  

Möjlighet avspeglar hur kostsamt det är att ansluta ett område till allmän VA-försörjning 

genom överföringsledningar till den befintliga allmänna VA-anläggningen. Exempelvis 

bedöms avståndet till befintligt allmänt ledningsnät och de anläggningstekniska 

förutsättningarna inom området. Modellen som används för bedömning av möjlighet 

beskrivs i kapitel 3.2. 

Påverkansfaktorer utgörs av aspekter som utöver behov och möjlighet har betydelse för 

klassning av VA-planområden, prioriteringsordning och tidplan för VA-utbyggnad. Det kan 

till exempel vara områdenas geografiska placering i förhållande till varandra eller till 

verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Ett VA-utredningsområde som ligger 

mellan ett VA-utbyggnadsområde och den allmänna anläggningen kan även det bli ett 

VA-utbyggnadsområde på grund av sin gynnsamma placering. Beskrivningen av 

påverkansfaktorer finns i kapitel 3.3.  

 

 

Figur 3. Klassning av VA-planområden grundas på bedömning av behov och möjlighet samt 
justering utifrån vissa påverkansfaktorer.  
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3.1 Bedömning av behov  

I områden med bristande tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och otillräckliga 

förutsättningar att ordna en godkänd avloppsanläggning finns ett behov av att förändra 

VA-försörjningen. Ju fler hushåll som finns inom området desto större är behovet av 

miljömässiga skäl såväl som hälsomässiga. Områden som kommer att utökas, antingen 

genom ett stort bygglovstryck eller genom kommunala planer, är viktiga att fånga upp 

innan problem uppstår. Bedömningen av behov grundas på kriterier inom samhälle, miljö 

och hälsa avseende antal hushåll, bebyggelsetryck, recipientens känslighet, utsläpp av 

spillvatten, vattenkvalitet och tillgång till vatten enligt Figur 4. Modellen och kriterierna 

som används för bedömning av behov inom VA-planområden beskrivs i bilaga 2. 

 

 
 

Figur 4. Bedömning av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa.  
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3.2 Bedömning av möjlighet 

Bedömningen av möjlighet grundas på de övergripande faktorer som gör en 

VA-utbyggnad mer eller mindre kostsam. Här bedöms faktorer som är kopplade till 

VA-utbyggnad genom anslutning till den allmänna VA-anläggningen via 

överföringsledningar.   

När förutsättningarna för VA-utbyggnad är ogynnsamma, och möjligheten därför är låg, 

krävs dyrare tekniska lösningar vilket kan ge en hög kostnad, speciellt om få abonnenter 

ska anslutas och täckningsgraden är låg. Bedömningsfaktorerna ska spegla risken för 

höga kostnader.  

Syftet med bedömning av möjlighet är inte att ta fram en kostnad för VA-utbyggnad till 

respektive VA-planområde. Syftet är att visa var möjligheten för VA-utbyggnad är hög 

(vanligtvis förknippat med lägre kostnader) och var är möjligheten är låg (vilket vanligen 

innebär högre kostnader för VA-utbyggnad). I de fall möjligheten är låg kan det vara en 

bättre lösning att förbättra VA-situationen i området på annat sätt än anslutning till den 

allmänna VA-anläggningen. Bedömningen av möjlighet grundas på kriterier avseende 

avstånd, bebyggelsestruktur (avstånd mellan tomter och storlek på tomter) och 

anläggningstekniska förutsättningar enligt Figur 5. Modellen och kriterierna som används 

för bedömning av möjlighet inom VA-planområden beskrivs i bilaga 2. 

 

 
Figur 5. Bedömning av möjlighet grundas på kriterier avseende avstånd, bebyggelsestruktur och 
anläggningstekniska förutsättningar.  
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3.3 Påverkansfaktorer 

De huvudsakliga faktorer som skapar påverkan genom en lite mer subjektiv bedömning 

presenteras i detta avsnitt. Det har inte gjorts någon genomgående analys av dessa 

kriterier för respektive område med samlad bebyggelse. Dock utgör de en grund för 

resonemang kring klassificering av VA-planområden, utöver det som ges av behovs- och 

möjlighetsbedömningen. Nedan beskrivs påverkansfaktorerna geografiskt läge samt 

tekniska förutsättningar som beaktats vid klassning av VA-planområden.  

3.3.1 Geografiskt läge 

VA-planområden som ligger geografiskt nära varandra kan påverka varandras klassning. 

VA-planområden i närheten av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster kan 

klassas som VA-utbyggnadsområde på grund av sitt lämpliga geografiska läge. Om stråk 

av VA-utbyggnadsområden uppstår kan även VA-utredningsområden i närheten av dessa 

klassas som VA-utbyggnadsområden. På samma sätt kan VA-uppföljningsområden eller 

VA-bevakningsområden som ligger i närheten av VA-utredningsområden omfattas av den 

utredning som görs. Syftet med att beakta påverkansfaktorn Geografiskt läge är att skapa 

samordningsvinster och att se lösningarna i ett större perspektiv än för de separata 

VA-planområden som ska hanteras.  

Områden som ligger långt ifrån andra VA-planområden kan klassas som 

VA-utredningsområden även om behovet är stort. Syftet är då att undersöka vilken 

lösning som är den bästa för att skapa en tillfredsställande VA-försörjning inom området.  

3.3.2 Tekniska förutsättningar 

Det kan finnas VA-strategiska frågor att beakta vid planering av VA-utbyggnad. Det är 

vanligt att VA-verksamheten har ett intresse av att förbinda olika anläggningar. Skälen för 

detta kan exempelvis vara att minska driftkostnader genom att bygga 

överföringsledningar och avveckla mindre vattenverk och avloppsreningsverk, eller 

möjliggöra till dubblering av vattenförsörjning för att förstärka försörjningssäkerheten i 

något samhälle. 

Det befintliga VA-ledningsnätet behöver ha tillräcklig kapacitet i anslutningspunkten till 

nya ledningar som ska byggas ut. Inte sällan krävs åtgärder för att stärka upp kapaciteten 

eller öka leveranssäkerheten i det befintliga ledningsnätet innan det finns möjlighet att 

bygga ledningar till områden som ska anslutas. Detta måste beaktas i samband med 

planering av VA-utbyggnad. Även överdimensionering kan orsaka problem. Utbyggnad 

av ett ledningssystem för anslutning av nya områden är en process som tar ett antal år att 

genomföra. Om ett antal områden ska seriekopplas kommer ledningarna till en början att 

vara överdimensionerade i förhållande till antalet anslutna. Överdimensionering kan 

bland annat orsaka problem med dålig omsättning på dricksvattnet, vilket kan påverka 

dricksvattenkvaliteten, eller problem med självrensning och problem med svavelväte som 

ger upphov till lukt i spillvattenledningar.   
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4 Resultat av klassning av VA-planområden 

Resultatet av klassningen av Varbergs VA-planområden och indelning i 

VA-utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde och 

VA-uppföljningsområde visas i Tabell 3 och i Figur 6. Kartor och beskrivningar av varje 

VA-planområde finns i bilaga 1a och bilaga 1b.  

Tabell 3. Indelning av klassade VA-planområden i Varbergs kommun. Beskrivning och detaljkarta 

för alla VA-planområden finns i bilaga 1b. 

VA-planområde Klassning 
1 Stocken östra VA-utbyggnadsområde 

2 Stockekulla VA-utbyggnadsområde 

3 Stavder och Sallebacka VA-utbyggnadsområde 

4 Fageråkra VA-uppföljningsområde 

5 Källstorp VA-utredningsområde 

6 Gloppe väst VA-bevakningsområde 

7 Lingome (Gloppe öst) VA-bevakningsområde 

8 Skällåkra VA-bevakningsområde 

9 Ekegården VA-uppföljningsområde 

10 Jyatorp VA-uppföljningsområde 

11 Åkraberg VA-bevakningsområde 

12 Sanddammsvägen VA-bevakningsområde 

13 Trollåsen** VA-uppföljningsområde 

14 Sanddamm VA-bevakningsområde 

15 Paradis VA-bevakningsområde 

16 Västra Derome VA-bevakningsområde 

17 Torpa Kyrkby VA-utbyggnadsområde 

18 Stämmet - Gläshålan VA-utbyggnadsområde 

19 Stämmet - Horsakulla VA-utbyggnadsområde 

20 Tofta - Särs kulle VA-utbyggnadsområde 

21 Svenstorp VA-utbyggnadsområde 

22 Norra Näs - Hansegård, Buarås VA-utbyggnadsområde 

23 Norra Näs - Storehall VA-utbyggnadsområde 

24 Lövåsen VA-uppföljningsområde 

25 Moarna VA-bevakningsområde 

26 Lillebacka VA-bevakningsområde 

27 Gödestad - Berghäll VA-bevakningsområde 

28 Havstorp VA-bevakningsområde 

29 Hunnestad VA-utbyggnadsområde 

30 Fyrkullen VA-utbyggnadsområde 

31 Galtabäck VA-bevakningsområde 

32 Kungsäter öst VA-utredningsområde 

33 Källäng** VA-utbyggnadsområde 

**uppdaterad 2022-04-26 
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Figur 6. Resultat av klassningen av Varbergs VA-planområden. Klassningen 

baseras på bedömning av behov och möjligheter samt påverkansfaktorer. Kartan 

visas i större format i bilaga 1a. 
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Figur 7 visar bedömningen av behov av förändrad VA-lösning och möjligheter att 

tillgodose en förändrad VA-lösning genom anslutning till allmänt VA i de 32 

VA-planområdena (se namn på alla VA-planområden i Tabell 3). Siffran 1 innebär litet 

behov eller liten möjlighet, medan siffran 10 innebär stort behov eller stor möjlighet. 

Prickarna är färgkodade efter den klassning området har fått (se Tabell 3). Vid 

klassningen har också påverkansfaktorerna beaktats vilket inte syns i figuren. Behov och 

möjlighet för VA-planområden visas även i bilaga 3.  

 

Figur 7. Resultat av bedömning av behov och möjlighet för Varbergs VA-planområden samt olika 

färger på prickar som redovisar vilken typ av VA-planområde respektive område klassats som5. 

Område 33 Källäng, är ett beslutat LAV6§ och har inte bedömts enligt modellen.  

 
5 VA-planområde 10 och 25, 17 och 24 samt 5 och 11 åskådliggörs med samma ”prick” men de har inte samma klassning, 
vilket inte syns i figuren. Se klassning i Tabell 3. 
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5 Åtgärder 

Förslag till åtgärder har tagits fram, mot bakgrund av VA-översikten och med beaktande 

av VA-policyns ställningstaganden och strategier. Åtgärderna beskriver det som bedöms 

vara mest angeläget att utföra i ett förvaltningsövergripande samarbete, givet de 

förutsättningar som utgör nuläget och en bedömning av framtida behov. 

Så långt det är möjligt har ambitionen varit att åtgärderna ska vara avgränsade i tid med 

en start och ett slut, lämpliga att överföra till projektform och möjliga att ”bocka av”. 

Ansvaret för genomförande och uppföljning av åtgärder tillfaller olika organisatoriska 

enheter eller roller inom Varbergs kommuns organisation och Vivab. Även enheter som 

inte är huvudansvariga kan beröras och blir därmed medansvariga för att VA-planen ska 

kunna efterlevas. En tydlighet kring var de olika ansvarsområdena landar, idag och vid 

eventuella omorganisationer, är en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-planens 

åtgärder. 

Åtgärderna ses över regelbundet av den förvaltningsövergripande VA-gruppen. 

Åtgärderna redovisas i Tabell 4. I bilaga 4 redovisas åtgärderna mer utförligt med tidplan, 

ansvar och kommentarer till åtgärderna. Flera av åtgärderna är direkt kopplade till 

VA-planområden. Genom att läsa de beskrivningar som finns för respektive 

VA-planområde erhålls en tydligare bild till varför de olika åtgärderna behöver utföras. 

Beskrivningarna finns i bilaga 1b.  

Tabell 4.  

Nr Åtgärder för VA-utbyggnadsplan 

VUP1A Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Fyrkullen (30) 

VUP1B 
Utbyggnad av allmänt VA till Hansegård i VA-planområde Norra Näs - Hansegård, Buarås (22 

norra delen) 

VUP1C 
Utbyggnad av allmänt VA till Buarås i VA-planområde Norra Näs - Hansegård, Buarås (22 

södra delen) 

VUP1D Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Norra Näs - Storehall (23) 

VUP2 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Stavder och Sallebacka (3) 

VUP3 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Stämmet - Gläshålan (18) 

VUP4 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Stämmet - Horsakulla (19) 

VUP5 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Stockekulla (2) 

VUP6 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Tofta - Särs kulle (20) 

VUP7 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Hunnestad (29) 

VUP8 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Svenstorp (21) 

VUP9 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Stocken östra (1) 
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Nr Åtgärder för VA-utbyggnadsplan 

VUP10 
Utred vattentillgång och kartlägg problem med vattenkvalitet för VA-planområde Källstorp 

(5). I samband med detta kan även avloppssituationen kartläggas. 

VUP12 Utred situationen med enskilda avlopp i VA-planområde Kungsäter öst (32). 

VUP14 
Bevaka VA-situationen i alla VA-planområden som klassas som VA-bevakningsområden. Årlig 

genomgång av antal bostäder som tillkommit. 

VUP15 Sammankalla förvaltningsövergripande grupp för årlig översyn av VA-utbyggnadsplanen. 

VUP16 

Se över kriterier för bedömning av VA-planområden för att kvalitetssäkra bedömningarna i 

samband med första översynen av VA-utbyggnadsplanen (2020). Speciellt fokus på 

bedömning av dricksvattensituationen ("hälsa") och förutsättningarna för enskilda avlopp 

samt recipienter ("miljö").  

VUP18 
Stäm av förändringar i VA-utbyggnadsplan mot utbyggnadsplan. Samordna VA-

utbyggnadsplan och utbyggnadsplan så att de samspelar.  

VUP19 

Etablera en rutin för Bygglovsavdelningen att använda för rapportering till en 

förvaltningsövergripande grupp när bygglov beviljas inom områden för "bygglovsbevakning", 

dvs. områden med 10-19 hushåll som identifierats i GIS-analysen för VA-utbyggnadsplanen. 

VUP20 
Uppdatera lista över avtalsanslutna VA-föreningar med fler än 20 hushåll. Förtydliga vilka VA-

föreningar som tas upp på listan. 

VUP22 

Tidsätt när identifiering och bedömning ska göras avseende av behov av att omhänderta 

vatten och avlopp i ett större sammanhang enligt 6 § LAV för områden med färre än 20 

hushåll.  Använd resultatet vid revidering av VA-utbyggnadsplanen. 

VUP24 
Tidsätt när VA-utbyggnad kan ske till Torpa-Kyrkby när beslut tagits om att klassificera 

området. (VUP11) 

VUP26 Kommunicera med berörda i enlighet med framtagen kommunikationsplan. (VUP17) 

VUP27 

En bedömningsmodell för analys av vilka områden dagvatten kan behöva lösas i ett större 
sammanhang ska valideras mot framtagna VA-utbyggnadsområden under 2021. 

Arbetet med att analysera andra områden som idag inte har VA-tjänsten dagvatten är 

omfattande och behöver planeras samt resurser avsättas. Arbetet kan påbörjas tidigast 2022 

efter att modellen validerats. (VUP21) 

VUP29 
Ta fram en handlingsplan för hur förfrågningar inom VA-planområden och framför allt VA-

utbyggnadsområden ska hanteras. 

VUP30 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Torpa Kyrkby (17) 

VUP31 Utbyggnad till allmänt VA till VA-planområde Källäng (33) 

VUP32 Ta fram och föreslå ett informativt ekonomiskt kapitel 
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BILAGA 1B BESKRIVNING AV VA-PLANOMRÅDEN 
 
 
 
 

2022-03-14 

 

I denna bilaga (bilaga 1b) finns områdesbeskrivningar till de VA-planområden som identifierats i 

VA-utbyggnadsplanen. Följande områden beskrivs: 

 

VA-planområde 

1 Stocken östra 12 Sanddammsvägen 23 Norra Näs - Storehall 

2 Stockekulla 13 Trollåsen** 24 Lövåsen 

3 Stavder och Sallebacka 14 Sanddamm 25 Moarna 

4 Fageråkra 15 Paradis 26 Lillebacka 

5 Källstorp 16 Västra Derome 27 Gödestad - Berghäll 

6 Gloppe väst 17 Torpa Kyrkby 28 Havstorp 

7 Lingome (Gloppe öst) 18 Stämmet - Gläshålan 29 Hunnestad 

8 Skällåkra 19 Stämmet - Horsakulla 30 Fyrkullen 

9 Ekegården 20 Tofta - Särs kulle 31 Galtabäck 

10 Jytatorp 21 Svenstorp 32 Kungsäter öst  

11 Åkraberg 22 Norra Näs – Hansegård, 

Buarås 

33 Källäng** 

**Reviderad 2022-04-26 

 

I bilaga 1b finns en kartbild och kort beskrivning om behov och möjligheter av en förändrad 

VA-försörjning för varje VA-planområde. Bilaga 1b kan med fördel läsas ihop med den 

översiktliga kartan i bilaga 1a som visar alla VA-planområden. VA-planområdenas numrering 

återfinns i bilaga 1a. VA-planområdena är indelade i färger enligt nedan i både bilaga 1a och 1b.  

 

VA-planområdenas avgränsningar visar det område som identifierats i GIS-analysen, där 

bebyggelsen är tät. Detta område behöver inte stämma överens med vad som vid eventuell 

VA-utbyggnad blir anslutet eller blir verksamhetsområde för VA. Fler eller färre fastigheter kan 

bli aktuella för VA-utbyggnad då hänsyn tas till fler aspekter vid anslutning. Områdena markeras 

därför med streckad linje.  

 

VA-utbyggnadsområde 

 

VA-utredningsområde 

 

VA-bevakningsområde 

 

VA-uppföljningsområde 
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Området klassas som ett 
VA-utbyggnadsområde. 

1. Stocken östra 
Länsstyrelsen har beslutat att området ska 
anslutas till allmänt VA enligt 6 § (LAV). 
 
Området omfattar 21 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är lågt.  
 
Förutsättningarna för att anlägga enskilda avlopp 
är dåliga. Området är beläget nära en känslig 
recipient (havet). Det finns inga kända problem 
med den enskilda vattenförsörjningen. 
 
Området kommer att anslutas till allmänt VA. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-utbyggnadsområde. 

2. Stockekulla 
Området omfattar 22 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är högt.  
 
Det finns en stor gemensam 
infiltrationsanläggning för avlopp inom området. 
Anläggningen fungerar bristfälligt och behöver 
ersättas med annan lösning. Enstaka enskilda 
fastigheter med egna, dåliga avlopp. Området är 
beläget nära en känslig recipient (Löftaån). Det 
finns inga kända problem med den enskilda 
vattenförsörjningen. 
 
Det höga bebyggelsetrycket och bristfälliga 
avloppslösningar medför att VA-försörjningen 
behöver lösas i ett större sammanhang.  
 
Området kommer att anslutas till allmänt VA i 
samband med genomförandet av en ny 
detaljplan i närområdet. 
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Området klassas som ett 
VA-utbyggnadsområde. 

3. Stavder och Sallebacka  

Området omfattar 88 hushåll. Antalet hushåll är 
många och de ligger tätt placerade. 
Bebyggelsetrycket är relativt högt. 
 
Förutsättningarna för att anlägga enskilda avlopp 
är dåliga. Utsläpp från enskilda avlopp kan utgöra 
en risk för vattenförsörjningen i området och för 
recipienten (havet). Det finns fyra gemensamma 
avloppsanläggningar, varav tre mindre och en 
större (fler än 10 fastigheter). Fastighetsägare 
har påtalat saltvatteninträngning och förekomst 
av järn och bakterier i dricksvattnet. Det är 
vanligt med grävda brunnar för dricksvatten 
p.g.a. risk för salt och järn i borrade brunnar. 
Campingens vattentäkt ligger nedströms hushåll.  
 
En kombination av stort antal tätt liggande 
hushåll, problem att anlägga enskilda avlopp, 
känslig recipient samt problem med 
dricksvattenkvalitet medför att VA-försörjningen 
behöver lösas i ett större sammanhang.  
 
Området kommer att anslutas till allmänt VA. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-uppföljningsområde. 

4. Fageråkra 
Området omfattar 20 hushåll vid Viskans östra 
strand. Bebyggelsetrycket är lågt. 
 
Viskan är en skyddsvärd recipient där 
flodpärlmussla påträffats. Avloppen inventerades 
1999 och har därefter åtgärdats. Utifrån den 
kännedom kommunen har om området idag 
fungerar VA-försörjningen väl. 
 
För att identifiera eventuella förändringar i 
VA-försörjningen görs kontinuerliga 
uppföljningar av området med 5-10 års 
mellanrum. 
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Området klassas som ett  
VA-utredningsområde. 

5. Källstorp 
Området omfattar 34 hushåll som ligger tätt 
placerade. Bebyggelsetrycket är lågt.  
 
Det finns problem att anlägga enskilda avlopp. 
Fastighetsägare har påtalat att 
dricksvattenkvaliteten och tillgången till 
dricksvatten är bristfällig på grund av 
saltvatteninträngning. Även höga järnhalter har 
påtalats. 
 
Omfattning av dricksvattenproblematiken 
behöver utredas innan det går att avgöra 
behovet av att lösa vatten och avlopp i ett större 
sammanhang. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

6. Gloppe väst 
Området omfattar 102 hushåll. 
Bebyggelsetrycket är lågt. Området får inte 
utökas eller utvecklas på grund av närheten till 
Ringhals.  
 
Tomterna i området är små. Vissa avlopp har 
fritidshusstandard, men efterfrågan på högre 
standard finns. Tre stora gemensamma 
avloppsanläggningar finns i södra delen av 
området. Övriga hushåll har enskilda 
anläggningar. Delar av området är anslutet till 
allmän dricksvattenförsörjning. De fastigheter 
som har eget vatten har kvalitetsproblem. 
 
Bevakning av området behövs avseende 
dricksvattenkvalitet, som kan påverkas negativt 
av avloppen då tomterna är många, små och 
ligger nära varandra. Gloppe väst (6) och 
Lingome (7) bevakas gemensamt.  
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Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

 

7. Lingome (Gloppe öst) 
Området omfattar 28 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är lågt.  
 
Det finns två små gemensamma 
avloppsanläggningar medan övriga hushåll har 
enskilda avloppsanläggningar. De flesta 
fastigheterna är anslutna till allmän 
dricksvattenförsörjning (via Ringhals). De 
fastigheter som har eget vatten har 
kvalitetsproblem. Problem med 
dricksvattenkvalitet är generellt större i 
angränsande områden – strax öster om Lingome 
(7) samt i norra delen av Gloppe väst (6). 
 
Bevakning av området behövs avseende 
dricksvattenkvalitet. Gloppe väst (6) och 
Lingome (7) bevakas gemensamt. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

8. Skällåkra 
Området omfattar 84 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är lågt.  
 
Området är anslutet till allmän 
dricksvattenförsörjning (via Ringhals). Norra 
delen av området tillhör Vattenfall och här leds 
avloppsvattnet till Ringhals eget 
avloppsreningsverk. Resterande avlopp i området 
är enskilda. Vissa avlopp har fritidshusstandard, 
men efterfrågan på högre standard finns för att 
möjliggöra utbyggnad av stugorna. Det kan finnas 
enskilda avlopp som påverkar recipienten 
negativt. Förutsättningarna för att anlägga 
avlopp är relativt goda. Recipienten omfattas av 
Natura-2000-skydd. 
 
Det behöver klargöras om området ska tillåtas 
omvandlas till permanentboende eller ej. Om 
området inte tillåts omvandlas kan 
VA-försörjningen fortsätta vara enskild. 
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Området klassas som ett 
VA-uppföljningsområde. 

9. Ekegården 
Området omfattar 60 hushåll, dock ej alla 
permanenthushåll. Bebyggelsetrycket är lågt. 
Omvandling till permanentboende är inte aktuell 
i dagsläget.  
 
Fastigheterna har gemensam 
dricksvattenförsörjning och avloppen består av 
slutna tankar. Området ligger inom 
vattenskyddsområde. Utifrån den kännedom 
kommunen har om området idag fungerar 
VA-försörjningen väl, men om fler väljer att vistas 
längre perioder i området behövs högre 
VA-standard och andra avloppslösningar än 
sluten tank bör ses över. 
 
För att identifiera eventuella förändringar i 
VA-försörjningen görs kontinuerliga 
uppföljningar av området med 5-10 års 
mellanrum. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-uppföljningsområde. 

10. Jytatorp 

Området omfattar ca 35 hushåll, dock ej alla 
permanenthushåll. Bebyggelsetrycket är lågt. 
Omvandling till permanentboende är inte aktuell 
i dagsläget.  
 
Fastigheterna har gemensam 
dricksvattenförsörjning och avloppen består av 
slutna tankar. Området ligger inom 
vattenskyddsområde. Vid inventering av enskilda 
avlopp 2008 bedömdes att den övre delen kan ha 
kvar sina enskilda anläggningar, men nedre 
(östra) delen i nivå med bäcken skulle behöva 
åtgärda sina avlopp med någon form av 
gemensam lösning.  
 
För att identifiera eventuella förändringar i 
VA-försörjningen görs kontinuerliga 
uppföljningar av området med 5-10 års 
mellanrum. 
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Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

11. Åkraberg 
Området omfattar 39 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är relativt högt. Nya tomter fortsätter att 
tillkomma inom Munkadammsområdet. 
  
Det finns vissa problem med 
dricksvattenförsörjningen (näringsämnen) då 
husen ligger tätt. De flesta enskilda avlopp har 
åtgärdats efter avloppsinventering 1998, vilket 
antas ha förbättrat situationen. Några äldre 
avlopp kan behöva åtgärdas. Området ligger nära 
Viskan som är en känslig recipient där 
flodpärlmussla förekommer.  
 
Bebyggelseutvecklingen i området bevakas då 
annan lösning för VA-försörjning kan behövas om 
det byggs många fler hus. Det finns risk för 
försämrad dricksvattenkvalitet på grund av tät 
bebyggelse.  

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

12. Sanddammsvägen 
Området omfattar 43 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är relativt högt.  
 
Fastighetsägare har påtalat 
saltvatteninträngning. Tomterna är små och 
området är bergigt vilket försvårar anläggning av 
enskilda avlopp. 
 
Bebyggelseutvecklingen i området bevakas då 
det troligtvis är svårt att lösa 
dricksvattenförsörjningen för tillkommande 
bebyggelse.  
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Området klassas som ett 
VA-uppföljningsområde. 

13. Trollåsen 
Området omfattar 28 hushåll, varav de flesta är 
fritidshus utan utökade byggrätter. 
Bebyggelsetrycket är lågt.  
 
Fastighetsägare har påtalat saltvatteninträngning 
och även näringsämnen och bakterier. En 
VA-samfällighet har nyligen bildats och 
majoriteten av hushållen är anslutna. Enstaka 
fastigheter har fortfarande egna lösningar för 
vatten och avlopp. VA-samfälligheten omfattar 
inte den nordligaste delen av området. Det är 
svårt att ansluta fler fastigheter till 
VA-samfälligheten p.g.a. att markägare påverkas. 
Området ligger nära en känslig recipient (hav och 
badplats). 
 
Utvecklingen av VA-situationen i området följs 
upp för att se om god VA-försörjning kan lösas 
genom den VA-samfällighet har bildats. 
 
Området klassificerades om till VA-
uppföljningsområde i revideringen 2021/2022. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

14. Sanddamm 
Området omfattar 20 hushåll, varav de flesta är 
fritidshus utan utökade byggrätter. 
Bebyggelsetrycket är lågt.  
 
Fastighetsägare har påtalat saltvatteninträngning 
och även näringsämnen och bakterier. Slutna 
tankar förekommer i området, men även icke 
slutna lösningar. Enskilda lösningar för vatten och 
avlopp innebär risk för förorening av 
dricksvatten. Det är svårt att anlägga enskilda 
avlopp p.g.a. tunt jordlager och sluttande mark.  
Området ligger nära en känslig recipient (hav och 
badplats). 
 
Utvecklingen av VA-situationen i området 
bevakas.  
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Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

15. Paradis 
Området omfattar 20 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är relativt högt. 
 
Avloppen har inventerats och åtgärdats 
1996-1999. Det finns en mindre gemensam 
avloppsanläggning. Problem med 
dricksvattenkvalitet kan förekomma, eftersom 
avloppen ligger uppströms enskilda 
dricksvattenbrunnar på vissa ställen. Vissa 
fastigheter ingår i vattenförening.  
Området ligger nära en känslig recipient 
(Paradisbäcken). Svårigheter att anlägga nya 
avlopp beror till stor del på en kombination av 
bergig terräng, tätt mellan husen, förekomst av 
lera, närhet till Paradisbäcken samt flera enskilda 
dricksvattenbrunnar att ta hänsyn till.  
 
Bebyggelseutvecklingen i området bevakas för 
att se till att VA-försörjningen går att lösa till 
eventuella tillkommande fastigheter/hus. Även 
diskussionerna kring en VA-förening bevakas och 
återkopplas vid uppdatering av 
VA-utbyggnadsplanen 2020. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

16. Västra Derome 
Området omfattar 22 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är relativt högt. 
 
Utifrån den kännedom kommunen har om 
området idag fungerar VA-försörjningen väl. 
 
Bebyggelseutvecklingen i området bevakas för 
att säkerställa att dricksvattenförsörjningen går 
att lösa när bebyggelsen utökas.  
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Området klassas som ett  
VA-utbyggnadsområde. 

17. Torpa Kyrkby 
Området omfattar 40 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är relativt högt. 
 
Området är bergigt och kuperat vilket försvårar 
anläggning av avlopp. Dricksvattensituationen 
bedöms fungera idag. De flesta har fått lov att 
bygga eller avstycka ur VA-synpunkt. Framöver 
kan dock någon form av samordning angående 
VA-lösningar behövas när gamla avlopp behöver 
åtgärdas och eventuella nya tomter styckas av.  
 
Utredning behövs angående hur 
VA-försörjningen ska ordnas vid eventuell 
tillkommande byggnation, eftersom det finns 
svårigheter att lösa enskilda avlopp idag 
samtidigt som bebyggelsetrycket är relativt högt. 
 
Utredning utfördes 2020 och beslut om att 
klassificera området som VA-utbyggnadsområde 
togs 2021-03-30 i KS. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-utbyggnadsområde. 

18. Stämmet - Gläshålan  
Området omfattar 22 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är relativt högt.  
 
Flera detaljplanelagda områden finns i anslutning 
till området. Några av fastigheterna kan komma 
att ingå i VA-förening som får avtalsanslutning på 
grund av svår terräng. Området ligger nära en 
känslig recipient. 
 
Det finns goda möjligheter för anslutning till 
allmänt VA på grund av närhet till befintligt 
verksamhetsområde.  
 
Området kommer att anslutas till allmänt VA i 
samband med att intilliggande detaljplanelagda 
områden bebyggs och ansluts. 
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Området klassas som ett 
VA-utbyggnadsområde. 

19. Stämmet - Horsakulla 
Området omfattar idag 38 hushåll i form av 
enklare stugor med låg VA-standard. Horsakulla 
drivs idag som en ekonomisk förening. Tomterna 
är inte avstyckade utan består av en stor 
fastighet. Bebyggelsetrycket är lågt.  
 
De enskilda avloppen utgörs av slutna tankar. Det 
är svårt att lösa avlopp enskilt på annat sätt än 
med slutna tankar på grund av närheten till en 
känslig recipient (Nisebäcken). Flera 
detaljplanelagda områden finns i anslutning till 
området. I samband med att dessa områden 
bebyggs och förses med allmänt VA ansluts även 
Stämmet - Horsakulla till allmänt VA. 
 
Närheten till en känslig recipient medför att 
VA-försörjningen behöver lösas i ett större 
sammanhang. Det finns goda möjligheter för 
anslutning till allmänt VA på grund av närhet till 
befintligt verksamhetsområde.  
 
Området kommer att anslutas till allmänt VA. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-utbyggnadsområde. 

20. Tofta - Särs kulle  
Området omfattar 28 hushåll. Området utgörs av 
permanentboende nära tätbebyggelse. 
Bebyggelsetrycket är relativt högt.  
 
Det är svårt att anlägga enskilda avlopp på grund 
av de geologiska förutsättningarna. Avloppen 
utgör en risk för de enskilda vattentäkterna och 
därmed dricksvattenkvaliteten. Området ligger 
nära en känslig recipient (Munkån). 
 
Problem med utsläpp från enskilda avlopp och 
dricksvattenkvalitet medför att VA-försörjningen 
behöver lösas i ett större sammanhang. Det finns 
goda möjligheter för anslutning till allmänt VA på 
grund av närhet till befintligt 
verksamhetsområde.  
 
Området kommer att anslutas till allmänt VA. 
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Området klassas som ett 
VA-utbyggnadsområde. 

21. Svenstorp  
Länsstyrelsen har beslutat att området ska 
anslutas till allmänt VA enligt 6 § (LAV).  
 
Området omfattar 21 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är lågt.  
 
Den enskilda dricksvattenförsörjningen fungerar 
väl såvitt kommunen vet. Det finns vissa 
svårigheter att anlägga enskilda avlopp. Området 
är beläget nära en känslig recipient 
(Skatebäcken). De anläggningstekniska 
förutsättningarna att ansluta området till allmänt 
VA är svåra. 
 
Området kommer att anslutas till allmänt VA 
tillsammans med angränsande Attorp (norrut) 
som också ingår i länsstyrelsens beslut. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-utbyggnadsområde. 

22. Norra Näs – Hansegård, 
Buarås  
Området omfattar 47 hushåll. Närliggande 
områden är med i planprogram som kommer öka 
bebyggelsen. Befintliga fastigheter blir därmed 
en del av ett större sammanhang.  
 
Det finns ett stort behov av förändrad 
VA-situation framför allt på grund av högt 
bebyggelsetryck och dålig dricksvattenkvalitet 
(saltvatteninträngning), men även till följd av 
problem att lösa hantering av enskilda avlopp 
samt en känslig recipient.  
 
Närhet till befintligt verksamhetsområde ger 
goda möjligheter för anslutning till allmänt VA. 
Planläggning pågår för delar av VA-planområdet.  
 
Området kommer att anslutas till allmänt VA i 
samband med genomförande av detaljplan. 
VA-utbyggnaden är ett gemensamt grepp för 
Norra Näs (område 22, 23, 30). 
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Området klassas som ett 
VA-utbyggnadsområde. 

23. Norra Näs - Storehall  
Området omfattar 28 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är relativt högt. 6 fastigheter norr om 
Trönningenäsvägen har sedan ca 2 år kommunalt 
VA. 
 
Det finns behov av förändrad VA-situation på 
grund av relativt högt bebyggelsetryck, problem 
att lösa hantering av enskilda avlopp samt en 
känslig recipient. 
 
Närhet till befintligt verksamhetsområde ger 
goda möjligheter för anslutning till allmänt VA. 
Planläggning finns av intilliggande område, men 
ingen pågående eller planerad planläggning av 
Norra Näs - Storehall. Området kommer att 
anslutas till allmänt VA. VA-utbyggnaden är ett 
gemensamt grepp för Norra Näs (område 22, 23, 
30). 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-uppföljningsområde. 

24. Lövåsen 
Området omfattar 25 hushåll. Detaljplan från 
1982 finns, men det är inte sannolikt att den 
kommer att nyttjas. Det finns ungefär 14 
obebyggda tomter i området. 
 
Hälften av husen har gemensamt avlopp. Utifrån 
den kännedom kommunen har om området idag 
fungerar VA-försörjningen väl. 
 
För att identifiera eventuella förändringar i 
VA-försörjningen görs kontinuerliga 
uppföljningar av området med 5-10 års 
mellanrum. 
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Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

25. Moarna 
Området omfattar 23 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är relativt högt. 
 
Inventering av avloppen genomfördes 2001 och 
avloppen är åtgärdade. Högt grundvatten och 
vattenledning genom området ger problem att 
anlägga enskilda avlopp. I dagsläget fungerar 
avloppslösningarna. Merparten av fastigheterna 
är avtalsanslutna till allmän 
dricksvattenförsörjning. 
 
Bebyggelseutvecklingen i området bevakas för 
att se till att VA-försörjningen går att lösa för 
eventuella tillkommande fastigheter/hushåll. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

26. Lillebacka 
Området omfattar 13 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är relativt högt och obebyggda tomter finns.  
 
Problem att lösa avlopp från vissa avstyckade 
tomter har förekommit under längre tid men 
idag finns lösningar som fungerar. Fastigheterna 
har nyligen åtgärdat sina enskilda avlopp. Mindre 
problem med dricksvattenkvaliteten kan 
förekomma. Svårigheter att anlägga nya avlopp 
beror till stor del på en kombination av bergig 
terräng, tätt mellan husen, förekomst av lera, 
närhet till Paradisbäcken samt flera enskilda 
dricksvattenbrunnar att ta hänsyn till. 
 
Bebyggelseutvecklingen i området bevakas för 
att se till att VA-försörjningen går att lösa till 
eventuella tillkommande fastigheter/hushåll. 
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Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

27. Gödestad - Berghäll 
Området omfattar 11 hushåll. Bebyggelsetrycket 
kan öka eftersom det finns ambitioner om att 
Gödestad ska utvecklas som en del i kommunens 
ortsutvecklingsstrategi. Om orten ska utvecklas 
behöver VA-försörjningen ses över i sin helhet.  
 
Det är svårt att anlägga enskilda avlopp och det 
påverkar markägare, vilket gör att några dåliga 
avloppsanläggningar finns kvar. Vissa 
kvalitetsproblem med dricksvattnet har 
förekommit. 
 
I väntan på beslut om utveckling klassas området 
som bevakningsområde. Det är viktigt att 
uppmärksamma eventuella indikationer på att 
den enskilda dricksvattenförsörjningen inte 
fungerar. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

28. Havstorp 
Området omfattar 17 hushåll. Bebyggelsetrycket 
kan öka eftersom det finns ambitioner det finns 
ambitioner i kommunen om att orten ska 
utvecklas genom en pågående fördjupad 
översiktsplan.  
 
Inventering av avloppen genomfördes 1997 och 
avloppen är åtgärdade. Det finns en gemensam 
avloppsanläggning i västra delen av området. 
Ytligt berg försvårar anläggningen av enskilda 
avlopp. Det finns indikationer på problem med 
tillgång på dricksvatten. Om orten ska utvecklas 
behöver VA-försörjningen ses över i sin helhet. I 
väntan på beslut om utveckling klassas området 
som bevakningsområde.  
 
Om planläggning och utveckling av området 
dröjer kan beslut om en eventuell VA-utbyggnad 
behöva tas. Vid översyn av VA-utbyggnadsplanen 
2020 bör området beaktas särskilt. 
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Området klassas som ett 
VA-utbyggnadsområde. 

29. Hunnestad  
Området består av 34 hushåll och husen ligger 
tätt. Bebyggelsetrycket är högt.  
 
Det finns behov av förändrad VA-situation på 
grund av högt bebyggelsetryck och tät 
bebyggelse som tillsammans medför problem 
med dricksvattenkvalitet och problem att lösa 
hantering av enskilda avlopp. Området har 
identifierats som två områden i GIS-analysen, 
men slås ihop till ett gemensamt område 
eftersom de ligger nära varandra.  
 
Området kommer att anslutas till allmänt VA.  
Planering av VA-utbyggnad pågår i samband med 
VA-utbyggnad för ett större område. 

  
 

 

Området klassas som ett 
VA-utbyggnadsområde. 

30. Fyrkullen  
Länsstyrelsen har beslutat att området ska 
anslutas till allmänt VA enligt 6 § (LAV). 
 
Området består av 17 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är lågt. 
 
Det finns behov av förändrad VA-situation på 
grund av bristfällig dricksvattenkvalitet, problem 
att lösa hantering av enskilda avlopp samt närhet 
till en känslig recipient. Närhet till befintligt 
verksamhetsområde ger goda möjligheter för 
anslutning.  
 
Området kommer att anslutas till allmänt VA. 
VA-utbyggnaden är ett gemensamt grepp för 
Norra Näs (område 22, 23, 30). 
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Området klassas som ett 
VA-bevakningsområde. 

31. Galtabäck 
Området omfattar 10 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är lågt. 
 
Vissa problem med dricksvattenkvalitet 
förekommer. Området ligger i anslutning till en 
känslig recipient (Galtabäcken) och badplats.   
 
En VA-samfällighet är på gång i området. 
VA-samfälligheten kommer eventuellt att 
anslutas via avtal till allmänt VA.  
 
Utvecklingen av VA-samfällighet bevakas för att 
se om VA-situationen löses på detta vis. Ingen 
ytterligare åtgärd om området ansluts. 

  
 

 

Området klassas som ett  
VA-utredningsområde. 

32. Kungsäter öst  
Området omfattar 9 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är inte högt idag, men det kan öka eftersom det 
finns ambitioner i kommunen om att orten ska 
utvecklas genom en pågående fördjupad 
översiktsplan. 
 
De enskilda avloppsanläggningarna har dålig 
standard. Nyanläggning av avlopp kan vara svårt 
på grund av närhet till en känslig recipient 
(Kungsätersån). Flera tomter angränsar till 
recipienten.  
 
Behov av förändrad VA-lösning behöver ses över 
på grund av känslig recipient samt om ortens ska 
utvecklas enligt kommunens ambitioner.  
 
Utredning om Kungsäter Öst är framtagen och 
beslut om vilken kategori det ska tillhöra 
kommer beslutas efter remiss. 
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Området klassas som ett  
VA-utbyggnadsområde. 

33. Källäng  
Länsstyrelsen har beslutat att området ska 
anslutas till allmänt VA enligt 6 § (LAV). 
 
Området består av 8 hushåll. Bebyggelsetrycket 
är lågt.  
 
Det finns behov av förändrad VA situation på 
grund av att området ligger inom primär 
vattenskyddszon och därigenom blir det problem 
med att anlägga enskilda avlopp.  
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Bedömningsmodell 

Klassning av VA-planområden görs i grunden genom tillämpning av en bedömningsmodell som 

omfattar behov och möjlighet. Klassningen kan också påverkas av ett antal så kallade 

påverkansfaktorer, se figur nedan. I föreliggande dokument beskrivs bedömningen av behov 

och möjlighet för VA-planområden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedömning av behov av förändrad VA-försörjning och möjlighet för utbyggnad av den allmänna 

VA-anläggningen i Varbergs VA-planområden görs i en excelmodell. I modellen ingår flera 

parametrar som bedöms skilda från varandra och utifrån förbestämda kriterier. Modellen 

resulterar i att varje område får en poängsumma mellan 1-10 för sitt behov av förändrad 

VA-försörjning och sin möjlighet att anslutas till den allmänna VA-anläggningen genom 

VA-utbyggnad. Poängen ger en möjlighet att göra en inbördes jämförelse mellan områdena 

men också för att bedöma om det finns skäl att tillämpa 6 § i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster. 

Påverkansfaktorerna vägs in efter att poängen beräknats. Detta görs separat och inte i 

modellen eftersom dessa faktorer är svårare att kvantifiera. 

 

Viktning av kriterier 

Det finns möjlighet att i bedömningsmodellen ge vissa kriterier större påverkan på slutresultatet, 

att ge dem större vikt än övriga. Varbergs kommun och VIVAB har valt att inom 

behovsbedömningen inte vikta Tillgång till vatten, då underlaget inom detta kriterium är osäkert. 

Inom Hälsa bedöms därmed endast kriteriet Vattenkvalitet. I möjlighetsbedömningen ges 

kriteriet Längd på överföringsledningar och Anläggningstekniska förutsättningar dubbelt så stor 

vikt som kriteriet Bebyggelsestruktur, då de anses vara mer avgörande för möjligheterna för 

anslutning av områden till allmänt VA. 
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Bebyggelsetryck 

Recipientens 
känslighet 

Behov Miljö 

Utsläpp av 
spillvatten 

Vattenkvalitet 

Hälsa 

Tillgång till vatten 

 
 

 
 

 

Behov av förändrad VA-försörjning 

Behovet av en förändrad VA-försörjning varierar mellan olika områden och beror på ett 

antal faktorer. Den modell som utarbetats syftar bland annat till att beräkna en så kallad 

prioriteringspoäng, som antar ett värde mellan 1-10, vilket underlättar jämförelsen mellan 

de områden som bedöms. 

Prioriteringen baseras på kriterier kopplade till samhällets utveckling, miljömässiga 

förutsättningar och förutsättningar för en hälsomässigt säker vattenförsörjning, se Figur 1. 
 

Figur 1: Kriterier för bedömning av behov av förändrad VA-försörjning. 

För varje område som analyseras bedöms totalt sex kriterier kopplade till de tre 

kategorierna samhälle, miljö och hälsa. 

Bedömningen görs med hjälp av en tregradig skala (+, ++, +++) som motsvarar 

omfattningen, känsligheten eller liknande kopplat till det specifika kriteriet som studeras. 

Baserat på de bedömda kriterierna beräknas prioriteringspoängen och det är möjligt att se 

hur olika viktningar av de sex kriterierna påverkar den slutgiltiga prioriteringsordningen 

mellan områdena. 

Modellen är uppbyggd i Excel och i Figur 2 visas ett exempel på den information som anges för 
respektive område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (7) 



 

 

      BILAGA 2 – BEDÖMNINGSMOEDELL FÖR VA-PLANOMRÅDEN  

 
 

 
 
 

Figur 2: Exempel från bedömningsmodellen som visar vilken information som anges för behovskriterierna. 
(Intervallen i figuren för +, ++ och +++ kan avvika från Varbergs intervall). 

 

Behovskriterier 

Nedan presenteras de kriterier (indelade i tre kategorier: samhälle, miljö och hälsa) och 

skalor som används för att bedöma områdena med avseende på respektive kriterium. 

 
Samhälle 

Samhälle är indelad i två kriterier: Antal hushåll och Omvandlingstryck/bebyggelsetryck. 

Antal hushåll anges i tre storleksklasser enligt nedan: 

+++ Området innefattar >40 hushåll 

++ Området innefattar 20-40 hushåll 

+ Området innefattar <20 hushåll 

Omvandlingstryck/bebyggelsetryck anges i tre storleksklasser enligt nedan: 

+++ Området har ett högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck (mer än 3 positiva 

förhandsbesked) och/eller omfattas av politiskt beslut (utpekat 

utbyggnadsområde i ÖP/FÖP) 

++ Området har ett högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck (mer än 3 positiva 

förhandsbesked) men omfattas ej av politiskt beslut. 

+ Området har ej högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas ej av 

politiskt beslut. 
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Miljö    (avloppssituationen) 

Miljö är indelad i två kriterier: Utsläpp av spillvatten och Recipientens känslighet. 

Utsläpp av spillvatten tar hänsyn till den förorenande verksamheten/källan som här utgörs 

av avloppsanläggningar. 

+++    I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, 

eller området har inte de naturliga förutsättningarna för att avloppsfrågan ska 

kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

++ I området finns en mindre andel avloppsanläggningar som påverkar miljön 

negativt, eller området har delvis de naturliga förutsättningarna för att 

avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

+ I området finns ett mycket begränsat antal avloppsanläggningar som påverkar 

miljön negativt, eller området har de naturliga förutsättningarna för att 

avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

 
Recipientens känslighet tar hänsyn till närheten till känslig recipient i tre nivåer. 

+++ Området ligger i direkt anslutning till skyddat område såsom Natura2000 eller 

kommunal badplats, (inom 500 meter) eller inom fastställt/föreslaget 

vattenskyddsområde. Området ligger inom 100 meter från vattendrag eller sjö 

som är hårt belastat av näringsämnen. 

++ Området ligger i direkt anslutning till vattenförekomst (inom 100 meter) som inte 

uppnår god ekologisk status p.g.a. övergödning, alternativt anses känslig, eller i 

nära anslutning till vattendrag där förekomst av flodpärlmussla påvisats. 

+ Området ligger utanför ovan angivna områden. 
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Hälsa    (dricksvattensituationen) 

Hälsa är indelad i två kriterier: Tillgång till vatten och Vattenkvalitet. 

Tillgång till vatten tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten (kvantiteten) är tillräcklig 

eller inte. 

+++ I området finns otillräcklig tillgång till dricksvatten. 

++ I området finns tidvis otillräcklig tillgång eller begränsad mängd dricksvatten. 

+ I området finns tillräcklig tillgång till dricksvatten. 

Vattenkvalitet beaktar de eventuella problem som kan vara förknippade med 

vattenkvaliteten. 

+++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i små delar av området eller mindre 

kvalitetsproblem i stora delar av området. 

++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre kvalitetsproblem 

i små delar av området. 

+ Mindre allvarliga problem finns i området, eller inga problem finns i området. 
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Möjlighet att ansluta till allmän VA-försörjning 

De ekonomiska möjligheterna att ansluta ett område till allmän VA-försörjning beror på ett 

antal faktorer. 

Den modell som har utarbetats syftar bland annat till att beräkna en så kallad 

prioriteringspoäng, som antar ett värde mellan 1-10, vilket underlättar jämförelsen mellan de 

områden som bedöms. 

Prioriteringen baseras på kriterier kopplade till avstånd från befintlig VA-anläggning, 

bebyggelsestruktur (tomternas storlek och avstånd till varandra) och markförhållanden 

som påverkar förutsättningarna för anläggning av VA-ledningar, se Figur 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3 Kriterier för bedömning av möjlighet för anslutning till allmän VA-försörjning. 

 

Modellen är uppbyggd i Excel och i Figur 4 nedan visas ett exempel på den information som 

anges för respektive område. 

 

Figur 4: Exempel från bedömningsmodellen som visar vilken information som anges för 
möjlighetskriterierna. (Intervallen i figuren för +, ++ och +++ kan avvika från Varbergs intervall). 
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Möjlighetskriterier 

Nedan presenteras de kriterier och skalor som används för att bedöma områdena med 

avseende på respektive kriterium. 

Bedömningen görs med hjälp av en tregradig skala (+, ++, +++) som motsvarar 

storleksordningen, omfattningen eller liknande kopplat till det specifika kriteriet som 

studeras. 

 
Avstånd till/från befintligt ledningsnät 

+++ Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är mindre än 1 km 

++ Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är mellan 1-3 km 

+ Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är större än 3 km 

 
Bebyggelsestruktur 

 
Avstånd mellan tomter 

+++ Tomterna gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två 

husrader 

++ Tomterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en husrad 

+ Tomterna är glest belägna 

 
Storlek på tomter 

+++ Medelstorlek på tomt inom området ≤ 1500 m² 

++ Medelstorlek på tomt inom området > 1500 – 3000 m² 

+ Medelstorlek på tomt inom området ≥ 3000 m² 

 
Anläggningstekniska     förutsättningar 

+++ Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar med gynnsamma 

jordartsförhållanden (t.ex. sand, silt, finkorning morän) och flack terräng 

(höjdvariationer inom området är mindre än 10 m). 

++ Området bedöms delvis ha goda geotekniska förutsättningar, delvis svåra 

geotekniska förutsättningar och/eller kuperad terräng (höjdvariationen inom 

området är mellan 10 och 20 meter). 

+ Området bedöms ha svåra geotekniska förutsättningar med ogynnsamma 

jordartsförhållanden (t.ex. lera, blockig morän, grus) eller berg i dagen och/eller 

kraftigt kuperad terräng (höjdvariationer inom området överstiger 20 m). 

 
 

 

7 (7) 
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Karta över Varbergs VA-planområden 2022
2022-03-11

Verksamhetsområde Vivab

Behov Möjligheter

behov

1

5

10

Möjlighet

1

5

10

TECKENFÖRKLARING
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VUP1A Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Fyrkullen (30) VIVAB Beslut om VA-utbyggnad till 2020-12-31 (6 § LAV). Vivab har begärt dispens och fått beviljad förlängd genomförande tid till 

2023-12-31.

VUP1B Utbyggnad av allmänt VA till Hansegård i VA-planområde Norra Näs - Hansegård, Buarås (22-norra delen VIVAB I utförandet är detta projekt beroende av detaljplanen Trönningenäs B-områdena. Området ska avleda VA till ledningar 

inom den framtida detaljplanen och samtidigt ska detaljplaneområdet leda VA till Hansagårdsområdet. Då det finns 

oklarheter med detaljplanen för Trönningenäs B-områdena som utbyggnaden är beroende av, behöver tidsplanen för 

utbyggnaden påföras med ytterligare ett år, till 2025. Om ytterligare förseningar fortskrider med detaljplanen behöver 

Vivab på sikt se på annan lösning enskilt för Hansagårdsområdet för att komma framåt

VUP1C Utbyggnad av allmänt VA till Buarås i VA-planområde Norra Näs - Hansegård, Buarås (22-södra delen) VIVAB Projektering har slutförts och inhämtning av ledningsrätter pågår. Entreprenör finns avropad

med byggstart till våren 2022. Det finns dock önskemål från markägare att byggstart sker först

hösten 2022. Det kan därav medföra att projektet bli färdigt under första kvartalet år 2023.

VUP1D Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Norra Näs - Storehall (23) VIVAB Arbete har startats upp och framtagande av VA- utredningen pågår. Utbygganden

bedöms hinnas med inom beslutad tidsplan.

VUP2 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Stavder och Sallebacka (3) VIVAB Ännu ej påbörjat men bedöms kunna hanteras inom tidsplan.

VUP3 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Stämmet - Gläshålan (18) VIVAB Ännu ej påbörjat projekt, bedöms hinna med inom föreslagen tidsplan.

VUP4 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Stämmet - Horsakulla (19) VIVAB Ännu ej påbörjat projekt, bedöms hinna med inom föreslagen tidsplan.

VUP5 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Stockekulla (2) VIVAB VA-utbyggnad sker i samband med detaljplanering av Stocken exploatering. Arbete med

detaljplanen är påbörjad och framtagande av VA-utredning pågår.

VA-utredning var tidigare klar men tillsammans med planhandläggare för planen Stocken

exploatering beslutades att komplettera utredningen.

VUP6 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Tofta - Särs kulle (20) VIVAB

VUP7 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Hunnestad (29) VIVAB Detaljprojektering är påbörjad. Bedömning om allt flyter på är att utbyggnad ska ske inom beslutad tidsplan.

VUP8 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Svenstorp (21) VIVAB Beslut om VA-utbyggnad till 2030-12-31 (LAV § 6).  Ännu ej påbörjade projekt, bedöms hinna med inom föreslagen tidsplan.

VUP9 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Stocken östra (1) VIVAB Beslut om VA-utbyggnad till 2028-12-31 (LAV § 6). Utbyggnad tas i ett helhetsgrepp med

Stockekulla och detaljplan Stocken exploatering. Framtagande av VA-utredningar pågår.

Alternativ som anslutning mot Kungsbacka kommun samt enskild lösning för området är under

utredning. VA-utredning var tidigare klar men då en anslutning söder ut visades väldigt kostsam utreds nu

andra alternativ.

VUP10 Utred vattentillgång och kartlägg problem med vattenkvalitet för VA-planområde Källstorp (5). I samband med 

detta kan även avloppssituationen kartläggas.

VA-grupp Området planeras utredas mellan år 2022 och 2024.

VUP12 Utred situationen med enskilda avlopp i VA-planområde Kungsäter öst (32). VA-grupp Området planeras utredas mellan år 2021 och 2022.

VUP14 Bevaka VA-situationen i alla VA-planområden som klassas som VA-bevakningsområden. Årlig genomgång av 

antal bostäder som tillkommit.

VA-grupp Statusen hos VA-bevakningsområden behöver ses över årligen i den förvaltningsövergripande VA-gruppen för att skapa 

förutsättningar att tidigt upptäcka förändringar och indikationer på en försämrad VA-situation. Vad som ska bevakas 

framgår i beskrivningen av respektive VA-bevakningsområde. Hur områdena utvecklas har stor effekt på behovet av ändrad 

VA-försörjning.

VUP15 Sammankalla förvaltningsövergripande grupp för årlig översyn av VA-utbyggnadsplanen. Samhällsutvecklings-

kontoret

Den förvaltningsövergripande gruppen bildas inom ramen för VA-planens åtgärder.

VUP16 Se över kriterier för bedömning av VA-planområden för att kvalitetssäkra bedömningarna. Speciellt fokus på 

bedömning av dricksvattensituationen ("hälsa") och förutsättningarna för enskilda avlopp samt recipienter 

("miljö"). 

VA-grupp

VUP18 Stäm av förändringar i VA-utbyggnadsplan mot utbyggnadsplan. Samordna VA-utbyggnadsplan och 

utbyggnadsplan så att de samspelar. 

Samhällsutvecklings-

kontoret

VUP19 Etablera en rutin för Bygglovsavdelningen att använda för rapportering till VA-gruppen när bygglov beviljas inom 

områden för "bygglovsbevakning", dvs. områden med 10-19 hushåll som identifierats i GIS-analysen för VA-

utbyggnadsplanen.

VA-grupp Rapporteringen behöver utföras löpande och bör finnas med som en stående punkt i dagordningen för de möten som hålls 

med en förvaltningsövergripande grupp för VA-frågor.

VUP20 Uppdatera lista över avtalsanslutna VA-föreningar med fler än 20 hushåll. VA-grupp/Anslutnings-

grupp

Uppdatera och bevaka listan med VA-föreningar årligen i en förvaltningsövergripande grupp.

VUP22 Tidsätt när identifiering och bedömning ska göras avseende av behov av att omhänderta vatten och avlopp i ett 

större sammanhang enligt 6 § LAV för områden med färre än 20 hushåll.  Använd resultatet vid revidering av VA-

utbyggnadsplanen.

VA-grupp Det är ett omfattande arbete som ska vara klart till senast revideringen 2024.

VUP24 Tidsätt Torpa Kyrkby. (VUP11) VA-grupp

VUP26 Kommunicera med berörda i enlighet med framtagen kommunikationsplan. (VUP17) Samhällsutvecklings-

kontoret

VIVAB ingår också som en del av kommunikationsplanen. 

Tidplan (rutor markerade med raster är osäkra)

Åtgärd VA-utbyggnadsplan Ansvar KommentarNr
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Tidplan (rutor markerade med raster är osäkra)

Åtgärd VA-utbyggnadsplan Ansvar KommentarNr

VUP27 En bedömningsmodell för analys av vilka områden dagvatten kan behöva lösas i ett större sammanhang ska 

valideras mot framtagna VA-utbyggnadsområden under 2021.

Arbetet med att analysera andra områden som idag inte har VA-tjänsten dagvatten är omfattande och behöver 

planeras samt resurser avsättas. Arbetet kan påbörjas tidigast 2022 efter att modellen validerats. (VUP21)

VA-grupp Med start 2021 på VA-utbyggnadsområden för att validera modellen. Därefter kan modellen användas på befintliga VO där 

dagvatten inte ingår som en tjänst, med start tidigast 2022.

VUP29 Ta fram en handlingsplan för hur förfrågningar inom VA-planområden och framför allt VA-utbyggnadsområden 

ska hanteras.

VA-grupp Byggnation inom VA-utbyggnadsområden är problematiskt inom många hänseenden, människors hälsa, miljön och kan få 

en stor konsekvens för ekonomi för den enskilda och VA-huvudmannen.

VUP30 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Torpa Kyrkby (17) Vivab Tidsättning av utbyggnad ska ske enligt VUP24

VUP31 Utbyggnad av allmänt VA till VA-planområde Källäng (33) Vivab Beslutat LAV6§ deadline satt till 2026-12-31.

VUP32 Ta fram och föreslå ett informativt ekonomiskt kapitel VA-grupp

Färgkod

Tid för genomförande (utredning, projektering och byggnation)

Osäker tidplan

Definitv deadline

Tidigare deadline


