
Välkommen till information 

om VA i norra kommundelen  



Program för kvällen 

• Fika 

• Presentation av representanter från 

tekniska nämnden och tekniska kontoret 

• Bakgrund om kommunens vatten- och 

avloppsplan (VA-plan) 

• Utredningar och kostnadsberäkningar 

• Planering för 2019 

• Frågestund 



Varför VA-plan? 

• Syfte: Skapa förutsättningar för en 

långsiktigt hållbar VA-hantering (både  

enskild och kommunal) i kommunen 

• Krav från vattenmyndigheten 

• Uppdrag från kommunstyrelsen till en 

förvaltningsövergripande grupp (TK, SBK) 

• Granskad av Länsstyrelsen  

• Beslutad av kommunfullmäktige juni 2015 

 



VA-planens upplägg 

• VA-planen kan delas in i fyra delplaner.  

• Del 1 - Plan för den allmänna VA-
anläggningen (befintligt kommunalt VA) 

• Del 2 - VA-utbyggnadsplan 

• Del 3 - Handlingsplan i väntan på VA-
utbyggnad 

• Del 4 - Handlingsplan för enskild VA-
försörjning 

 
Planen är ett tillägg till översiktsplanen. 



 

Område med VA-behov enligt 
Lagen om allmänna vattentjänster 6§  

  Enligt praxis sammanhållen bebyggelse 

(20-30 hus) där vattenförsörjning och 

avlopp behöver ordnas i ett större 

sammanhang med hänsyn till skyddet av 

människors hälsa och miljön. Kommunen 

är i dessa fall skyldig att inrätta ett VA-

verksamhetsområde för vatten och avlopp 

och att tillgodose behovet med allmän 

anläggning. 





VA-utbyggnad hittills 

• Underlaget togs fram 2013-14 

• Tidplanen har fått anpassas efter 

detaljplaner, ledningsrätter m.m 

• Stäms av med länsstyrelsen några ggr/år 

• Stångehamn, Sörvik utbyggt före 2015 

• Sedan 2015: Vånevik, N:a Bockara, 

Kårehäll, Långö/Kråkelund, Kilen 

• Ny brunn och provpumpning Klintemåla 

 



Tre alternativ har beaktats 

som exempel 

• Lokala lösningar 

– Klintemåla och Koviksnäs  

– Adriansnäs och Flivik  

 

• Gemensam lösning 

    

• Överföringsledningar från Misterhult 



Lokalt Klintemåla och 

Koviksnäs 
sammanbindning med 3 km sjöledning  



Lokalt Adriansnäs/Flivik 

Lokala lösningen kräver 

1 vattenverk och 1 

reningsverk vardera i 

Klintemåla/Koviksnäs 

samt i Adriansnäs/Flivik 



Gemensam lösning 

• Kräver 

sammanbindningsnät 

• 1 avloppsverk 

• 1 vattenverk 
(avsaltning) 

 

 



Överföringsledning från 

Misterhult 
• Dricksvatten från 

Fårbo. 

• Avloppsvattnet avleds 

till Figeholm. 



Kostnadsuppskattningar      

drift under 60 år (M kr) 

 Gemensam lösning  
(1 vatten- och 1 
reningsverk) 
 
Lokala  nät 50 

Lednings- och VA-arbeten ledning 
mellan verk och förbindelsepunkt  
till samtliga områden  17 

Byggnation av 1 vatten- samt 1 
reningsverk 33 

Driftkostnad verk 40 

Summa  140 

 Överföringsledning 
från Misterhult 
 
 
 
Lokala  nät 50 

Överföringsledning  62 

Driftkostnad överföringsledning  6 

Utbyte av maskinutrustning 
samt el/styr  2 

Summa  120 



Kostnadsjämförelse 

Antal fastigheter i området: 320 st 

Anslutningsavgift med nuvarande taxa: 

(tomtstorlek 1500 m2): 210 000 kr ex. moms 

Intäkter (anslutningsavgifter) ca : 67 M 

Investeringskostnad är ca 120 M 

Differens = 120-67 = 53 M 

Detta skulle innebära en ökad årlig driftkostnad på 

ca 2 M vilket motsvarar en höjning av 

förbrukningstaxan med ca 3% = 230 kr/år/hushåll 



Statlig utredning om hållbara 

vattentjänster 
• Presenterades 2018-05-31 

• Föreslår åtgärder för ökad åtgärdstakt för 

enskilda avlopp vilket är nödvändigt för: 

   -arbetet med att nå de svenska miljömålen  

   -att nå vattendirektivets mål om god  

   ekologisk status 

   -och för att möjliggöra en trygg och 

   säker enskild dricksvattenförsörjning 

 

   

 

  

 



Statlig utredning om hållbara 

vattentjänster, forts. 
• Föreslår att göra det mer flexibelt för om 

och hur kommunen ska inrätta ett 

verksamhetsområde för allmänt va 

• Föreslår att kommunen ska göra en 

bedömning av om behovet kan tillgodoses 

på annat sätt med motsvarande skydd för 

människors hälsa och miljön 

• Remisstid har pågått t o m 2018-10-31 

 



Aktualisering av VA-planen 

• I VA-planen står att den ska 

aktualitetsförklaras minst 1 

g/mandatperiod eller vid behov 

• Beslut 18-12-04 i KSAU: uppdrag till TK 

och SBK att se över VA-planen 

• SBK kommer att uppdatera kriterierna för 

klassning av behov ur miljö- och 

hälsoskyddssynpunkt 

• Översyn under 2019; beslutsunderlag till 

politiken 


