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1 Inledning
Utbyggnadsplanen är en del av Karlshamns kommuns VA-plan som även består av en åtgärdsplan för
befintliga allmänna och enskilda VA-anläggningar.
Denna plan är framtagen för att framställa hur Karlshamns kommun tänker genomföra framtida
utbyggnad av allmänt VA samt hur hanteringen av fastigheter som inväntar allmänt VA ska ske. En
konsekvensanalys har genomförts för att alla berörda parter ska få kännedom om följderna av
planen. Uppbyggnad av planen samt vilka områden den omfattar presenteras också.
Denna rapport är ett beslutsunderlag inför kommande allmänna VA-utbyggnad. Ett kompletterande
informationsmaterial till allmänheten kommer att tas fram under våren 2013.

2 Underlag
För bedömning av enskilda avloppsanläggningars rening och hur utbyggnad av allmänt VA till
fastigheter med denna typ av avloppsvattenrening ska hanteras, finns det lagstiftning att beakta så
väl som politiska ambitioner och målsättningar. En kortfattad presentation av dessa ges nedan.

2.1 Lagstiftning
Områden i utbyggnadsplanen har tagits fram utifrån lagen om allmänna vattentjänster och ska
därmed vid utbyggnad, införlivas i verksamhetsområdet.
Paragraf 6 i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412):
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
6 § 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.

2.2 Politisk viljeriktning i Karlshamns kommun
Den politiska viljeriktningen i Karlshamn är att ha en levande landsbygd. I Karlshamns omgivningar
ska människor kunna leva och verka. Denna inställning kräver insatser gällande flera
samhällstjänster, varav allmän vatten- och avloppsförsörjning är en. Hållbara VA-tjänster är ett måste
för att människor och miljö ska kunna fungera i harmoni.
I VA-policyn för Karlshamns kommun finns följande ställningstagande för utbyggnad av allmänt VA:
Karlshamns kommun ska driva behovsstyrd och fortlöpande
utbyggnad av allmän vatten- och avloppsförsörjning.

3

Tekniska nämnden har som ett politiskt mål att verka för utökade verksamhetsområden på
landsbygden. Det politiska budskapet är därmed tydligt och omfattningen i denna utbyggnadsplan
baseras på en ambitiös politisk vilja när det gäller att förse landsbygden med allmänt vatten och
avlopp.

3 Konsekvensanalys
Detta avsnitt redovisar vilka konsekvenser som uppstår vid olika sätt att hantera den stora mängden
undermåliga enskilda avlopp som finns inom kommunen. Konsekvenserna anges kursiverade.

3.1 Problemställning
I Karlshamn finns drygt 2000 enskilda avlopp och runt 80 % av dessa lever inte upp till gällande krav
och föreskrifter vilket innebär att reningen av avloppsvattnet inte är tillräckligt god. Resultatet
innebär negativ påverkan på miljön och vår hälsa då orenat avloppsvatten kan förorena enskilda och
allmänna vattentäkter. Vissa områden inom kommunen är särskilt känsliga och bör skyddas i extra
stor utsträckning mot avloppsvatten från enskilda anläggningar.

3.2 Målformulering
Karlshamns kommun ska medverka till god status i hav, sjöar och vattendrag samt arbeta för säkra
vatten- och avloppsanläggningar som ger leveranser av hög kvalité till människor och miljö.
Ur Karlshamns kommuns VA-policy våren 2013

3.3 Nollalternativ med konsekvenser
Fastighetsägarna med enskilda avloppsanläggningar som inte lever upp till gällande krav och
föreskrifter åläggs att rusta upp och eventuellt uppgradera dessa. Problemet med undermåliga
enskilda avlopp löses därmed inte genom drivande och fortlöpande utbyggnad av allmänt VA.
-

Generellt lägre reningsgrad i enskilda anläggningar än allmänna avloppsanläggningar vilket
innebär en högre påverkan på miljön.

-

På grund av begränsad livslängd måste fastighetsägaren förändra eller ersätta anläggningen
efter en viss tid. Ständig nyinvestering för fastighetsägaren.

-

Nära vattendrag, sjö, vattenskyddsområde eller annan skyddsvärd miljö krävs högre reningsgrad
än längre från dessa typer av områden. Den högre reningsgraden innebär mer komplicerade
avloppsanläggningar, vilka är dyrare för fastighetsägarna att både installera och driva. Ansvaret
för fastighetsägarna ökar.

-

Länsstyrelsen kan förelägga kommunen att bygga ut verksamhetsområden där bebyggelse anses
vara ett större sammanhang och där det finns risk för människors hälsa eller miljön enligt § 6
Lagen om allmänna vattentjänster. VA-huvudmannen har då inte tagit ekonomiskt ansvar i tidigt
skede för en sådan påtvingad utbyggnad.

-

Ökat resursbehov hos tillsynsmyndigheten för ökat tillsynsbehov. Mer komplicerade anläggningar
kräver ökat tillsynsbehov av tillsynsmyndigheten, vilket bekostas av fastighetsägaren.
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3.4 Möjliga åtgärder med konsekvenser
VA-huvudmannen i Karlshamns kommun (kommunfullmäktige) driver en fortlöpande utbyggnad av
den allmänna VA-anläggningen till utvalda områden på landsbygden. En rimlig tioårsplan som
hanterar de mest kritiska områdena utifrån gällande lagstiftning ska styra utbyggnaden. De
fastigheter som inte berörs av allmän VA-utbyggnad och som även fortsättningsvis kommer att ha
enskilda VA-lösningar, ska ha anläggningar som lever upp till gällande krav.
-

Högre reningsgrad jämfört med enskild avloppsvattenrening vilket innebär en lägre påverkan på
miljön.

-

Långsiktigt mest hållbar lösning för rening av avloppsvatten eftersom VA-kunskapen är större på
enheten som ansvarar för detta inom kommunen jämfört med den enskilde fastighetsägaren.
Den allmänna anläggningen är mer robust och hållbar jämfört med den enskilda anläggningen
som måste bytas ut och förbättras med tätare intervall beroende på typ av anläggning.

-

Kommunen föregår eventuella förelägganden från länsstyrelsen i de områden som i
utbyggnadsplanen bedömts vara större sammanhang och där det kan finnas en risk för påverkan
på människors hälsa och miljön.

-

Kommunens invånare får tillgång till ett bättre kontrollerat dricksvatten genom den allmänna
anläggningen. Enskilda dricksvattenbrunnar riskerar att bli förstörda i och med
klimatförändringar och påverkan från enskilda avlopp om tomterna ligger tätt.

-

Ökade personella resurser krävs för att genomföra den allmänna VA-utbyggnaden för både
genomförande och drift.

-

Ökat behov av förstärkningar av allmänna VA-anläggningar krävs eftersom en utbyggnad
innebär en större belastning på dessa.

-

Fortsatt tillsyn på kvarvarande enskilda avloppsanläggningar. Behovet kommer dock vara mindre
än om det inte sker någon utbyggnad av det allmänna VA-nätet.

Den allmänna VA-utbyggnaden kan ske på följande sätt:
1. Den allmänna VA-utbyggnaden sker genom utökning av verksamhetsområdet i de områden
som ingår i utbyggnadsplanen.
-

Lagen om allmänna vattentjänster, och då speciellt paragraf 6, följs.

-

I och med direkt inrättande av verksamhetsområde får VA-huvudmannen full kontroll på
anläggningens standard och funktion. VA-huvudmannen ansvarar fullt för materialval
och entreprenadutförande vid utbyggnaden.

-

VA-taxan, framförallt anslutningsavgiften, måste höjas.

-

Fastighetsägare tvingas att betala anslutningsavgift och grundavgift men måste därmed
inte automatiskt ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen.
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-

Tillsynsmyndighet har möjlighet att tvinga fastighetsägare att ansluta sig till den
allmänna VA-anläggningen om dessa inte kan lösa sin avloppsvattenrening på bättre
sätt.

2. Fastighetsägare som är intresserade av att koppla på sig den allmäna VA-anläggningen
bildar samfälligheter, bekostar samt genomför utbyggnaderna
-

Samfälligheterna står för samtliga kostnader som uppstår i samband med utbyggnaden.

-

VA-taxan måste trots att VA-utbyggnaden inte finansieras med hjälp av taxa, höjas.
Samfälligheterna utnyttjar drift och underhåll i befintliga VA-anläggningar som kräver
investeringar vilka finansieras med hjälp av grundavgifterna i VA-taxan.

-

Stor risk att färre ansluter sig och dyrare för dem som gör det.

-

Tillsynsmyndighet har möjlighet att tvinga fastighetsägare att ansluta sig till den
allmänna VA-anläggningen om dessa inte kan lösa sin avloppsvattenrening på bättre
sätt.

-

Om samfälligheten bygger enligt kommunens riktlinjer för allmän VA-utbyggnad kan
anläggningen eventuellt övertas och införlivas i verksamhetsområdet.

3. Skattemedel subventionerar den allmänna VA-utbyggnaden.
-

Politisk satsning på miljö och landsbygd sker.

-

Omfördelning av skattemedel äger rum.

-

Kostnaderna för fastighetsägarna som ansluter sig blir lägre men kostnaderna får inte
understiga gällande VA-taxa.

4. Särtaxa finansierar den allmänna VA-utbyggnaden
-

Risk för mycket höga anslutningsavgifter i vissa områden.

-

Mycket osäkert om särtaxa håller vid prövning i VA-nämnden.

-

I och med direkt inrättande av verksamhetsområde får VA-huvudmannen full kontroll på
anläggningens standard och funktion. VA-huvudmannen ansvarar fullt för materialval
och entreprenadutförande vid utbyggnaden.

4 Bedömning av områden för allmän VA-utbyggnad
Målsättningen för VA-utbyggnad inom Karlshamns kommun har utifrån den politiska viljeriktningen
och paragraf 6 i Lagen om allmänna vattentjänster blivit att förse de mest kritiska områdena med
allmänt VA genom en hanterlig utbyggnadstakt. En tioårig utbyggnadsplan har tagits fram och 25
områden har analyserats utifrån en samlad miljö- och hälsobedömning. Sex prioriteringsgrunder som
anger hur aktuellt det är att förse områdena med allmänt VA ur miljösynpunkt har beaktats. Ett betyg
1-3 där 3 anger en hög prioritering och 1 en låg har satts på respektive prioriteringsgrund.
Prioriteringsgrunderna har vägt lika tungt sinsemellan vid prioriteringen.
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Efter betygsättningen har en diskussion om utfallet från miljö- och hälsobedömningen gjorts
tillsammans med resonemang om områdena ingår i ett större sammanhang eller inte, hur de
naturliga förutsättningarna för anläggning av enskild avloppsanläggning är samt hur nära områdena
ligger befintlig allmän VA-anläggning. Det är viktigt att värdera områdena utifrån lagstiftning och
verkliga förutsättningar. Status på enskild vattenförsörjning har också diskuterats men dessvärre är
kunskapen om detta bristfällig vilket inte möjliggör en mer omfattande bedömning.
Att avgöra vilka områden som är viktigast att förse med allmänt VA är komplicerat. För att
överhuvudtaget kunna genomföra en prioritering är det oundvikligt att förenkla mycket komplexa
frågeställningar. Det handlar om att väga samman lagstiftning, miljö- och hälsoaspekter, politisk
ambition samt verklighetens förutsättningar. Föreslagen utbyggnadsplan bygger på ett sådant
resonemang.

4.1 Miljö- och hälsobedömning
Sex prioriteringsgrunder har tagits fram och respektive område har betygsatts utifrån dessa för att
skapa en så konkret bild som möjligt över hur aktuella områdena är för allmän VA-utbyggnad med
hänsyn till miljö- och hälsoaspekter.

4.1.1 Prioriteringsgrund 1 – Vattenområdesskydd
Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för
dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt
perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Karlshamns kommun har ett vattenskyddsområde som
avser att skydda dricksvattentäkten Långasjön med tillhörande Mieån som ingår i
vattenskyddsområdet ett antal mil norr om Långasjön.
Närhet till vattenskyddsområdet har i utvärderingen av områden inneburit hög prioritet av allmän
VA-utbyggnad.

4.1.2 Prioriteringsgrund 2 – Status enskilda avlopp
En stor andel, ca 80 %, av de befintliga enskilda avloppen i kommunen är gamla och dåliga. Under
2009 genomförde Miljöförbundet Blekinge Väst (tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Karlshamns
kommun) en inventering av de enskilda avloppen. Utifrån ett sammanställt underlag från
inventeringen har områdena delats in efter hur stor andel dåliga avlopp som finns i varje område. Ju
större andel dåliga avlopp desto högre prioritet ges ett område.

4.1.3 Prioriteringsgrund 3 – Ekologisk status på recipienter
Utsläpp av näringsämnen från enskilda avloppsanläggningar är en stor bidragande orsak till att en sjö,
ett vattendrag eller havet inte uppnår god ekologisk status. Enligt vattendirektivets åtgärdsprogram
ska kommunerna ta fram VA-planer, och detta särskilt i områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk, kemisk och kvantitativ status. Arbetsgruppen för
VA-planering i Karlshamn har tillsammans med länsstyrelsen gjort bedömningen att det i frågor om
avloppspåverkan är den ekologiska statusen som det ska fokuseras på. Prioritering av
utbyggnadsområden har därför enligt denna prioriteringsgrund gjorts utifrån vilken
miljökvalitetsnorm, status och risk en vattenförekomst har.
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4.1.4 Prioriteringsgrund 6 – Påverkan naturvärden
Det finns många olika naturvärden i vår omgivning att ta hänsyn till och för att beakta dessa har
följande underlag studerats:
x

Skogens pärlor (Skogsstyrelsen)

x

Artportalen (Artdatabanken)

x

Bevarandeplan för Mörrumsåns Natura 2000-område (Länsstyrelsen Blekinge län)

x

Naturvårdsplan Blekinge (Länsstyrelsen Blekinge län 1984)

x

Våtmarker i Blekinge (Länsstyrelsen Blekinge län 1994)

x

Fågellokaler i Blekinge (Blekinge Ornitologiska Förening 2003)

x

Karlshamns Natur- Naturvårdsprogram för Karlshamns kommun (Karlshamns kommun 14
juni 1993)

4.1.5 Prioriteringsgrund 5 – Belastningar fosfor
I vissa avrinningsområden är belastningen av fosfor och kväve från enskilda avlopp större än i andra.
De utbyggnadsområden som ligger i avrinningsområden med hög fosforbelastning från enskilda
avlopp har fått högre prioritet än där fosforbelastningen är mindre.

4.1.6 Prioriteringsgrund 6 – Belastningar kväve
Precis som för prioriteringsgrunden fosforbelastning ovan har utbyggnadsområden som ligger i
avrinningsområden med hög kvävebelastning från enskilda avlopp fått högre prioritet än där
kvävebelastningen är mindre.

4.2 Slutlig bedömning
Efter sammanställning av miljö- och hälsobedömning har ett resonemang även förts kring vilka
naturliga förutsättningar respektive område har för anläggning av enskilt VA, större sammanhang
(antal fastigheter och spridning av dessa) samt vad som är känt kring status för enskilt vatten. En
förklaring till dessa aspekter följer nedan. Även närhet till befintlig VA-anläggning beaktades.

4.2.1 Naturgivna förutsättningar för enskilt VA
Vissa delar av kommunen lämpar sig bättre för enskilt VA än andra. Hänsyn tas här till om
jordarterna består av morän, lera eller berg där morän är att föredra vid drift av enskild VAanläggning.

4.2.2 Större sammanhang
Begreppet större sammanhang anges i lagen om allmänna vattentjänster, se sidan 2 ovan. Vad
större sammanhang innebär konkret är långt ifrån definierat och domarna kring begreppet skiljer sig
åt. Resonemang har vid utformningen av utbyggnadsplanen kring större sammanhang förts kring hur
många hus det handlar om, hur spridda dessa är samt till viss del, hur nära de ligger befintlig VAanläggning.
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4.2.3 Enskilt dricksvatten
Kunskapsunderlaget om enskilt vatten är idag bristfälligt. Det är fastighetsägare med enskilt vatten
som ansvarar för sina brunnar, provtagningen av vattnet i dessa och åtgärder för att rätta till
eventuella brister. Därmed finns idag inga systematiska arbetsformer kring hantering av status och
övrig information om enskilt vatten på Miljöförbundet Blekinge Väst. De kommande åren ska dock
arbetsmetoder för detta skapas så att kunskapsluckorna om enskilt vatten fylls igen.

5 Konsekvenser för VA-utbyggnad i och med reviderad översiktsplan
Översiktsplanen kommer att rikta in sig på förtätning av befintlig bebyggelse, främst i stadskärnan
och i de östra om Karlshamns stad. Befintliga dricksvatten- och spillvattensystem kommer inte att ha
några större problem att försörja de inre stadsdelarna. Däremot kommer hanteringen av dagvatten
att bli problematisk framöver vilket kräver ett betydligt större hänsynstagande i planärenden och
exploateringsprojekt. Att ta fram gemensamma riktlinjer för dagvattenhantering inom kommunen
finns med i åtgärdsplanen 2013-2017.
Det bör vara en uttalad strategi för kommunen att jobba mot att förändra ledningsnätet så att det
mesta av kommunens spillvatten inte som idag, leds in till de mest centrala delarna av Karlshamn och
pumpstationen Torsken som ligger precis intill Mieån. Pumpstationen förstör årummet i denna del av
staden.
Björkenäs är ett område som det med hög sannolikhet kommer att bli ett exploateringstryck på i och
med ny dragning av väg E22. Området förses idag med allmän VA-försörjning från Sölvesborgs
kommun och har därmed inte några behov utifrån hälsa och miljö när det gäller vatten och avlopp.
Men diskussioner med Sölvesborg energi bör tas kring hur de ställer sig till ett utökat behov av VA i
området. Karlshamns kommun är idag beroende av att Sölvesborg energi är villiga att sälja VAtjänster för detta område. I vilken omfattning detta är möjligt bör diskuteras framöver mellan
kommunerna.
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6 Uppbyggnad av utbyggnadsplan
De 25 aktuella områdena har tagits fram gemensamt av Miljöförbundet och VA-enheten.
Stadsmiljöavdelningen har också beaktat potentiella områden i och med revideringen av
översiktsplanen 2013.
Områdena har delats in i A- och B-områden. A-områdena är fastställda tidsmässigt och ska vara
utbyggda fram till 2018. B-områden kommer att byggas ut mellan 2018 och 2024 men i vilken
ordning är idag inte möjligt att avgöra eftersom det ligger för långt fram i tiden. Varje år ska ett Bområde omvandlas till A-område och på så vis kommer utbyggnadsplanen alltid att utgöras av fyra
fastställda områden. Ställning till nytt område ska ske löpande i och med den årliga budgetprocessen.
A-områden

år 2014-2017

B-områden

år 2018-2024

2014

2017/2018

A-områden

2023/2024

B-områden

7 Utbyggnadsplan 2014-2024
Följande utbyggnadsplan togs fram under våren 2013 utifrån bedömningen ovan. Områdena beskrivs
utförligt i Bilaga 1.

Område

A- eller B-område

Utbyggnad år

Matvik-Hällaryd

A

2014-2015

Granefors

A

2015-2016

Brorstorp

A

2015-2016

Ire

A

2016-2017

Gustavstorp

B

2018-2024

Vekerum

B

2018-2024

Froarp/Tararp

B

2018-2024

Kolahalla/Elleholm/Nabben

B

2018-2024

Köpegårda

B

2018-2024
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8 Tillvägagångssätt vid allmän VA-utbyggnad
Det kommer att finns tre möjligheter att ordna allmän VA-försörjning. Den första avser områden som
ingår i kommunens utbyggnadsplan av allmän VA-försörjning. Den andra hanterar fastighetsägare
som önskar ansluta sig till allmänt VA snabbare än planerad utbyggnad eller som inte ingår i den
planerade utbyggnaden. Det tredje alternativet innebär att enskilda fastighetsägare som inte ingår i
utbyggnadsplanen eller har möjlighet att ingå i en samfällighet får möjlighet att ansluta sig.
Nedan följer ett antal principer som ska gälla för respektive alternativ. Det är mycket viktigt att dessa
principer följs för att kunna arbeta långsiktligt och planerat med VA-verksamheten.
Alternativ 1 - Huvudmannen bygger ut allmän VA-anläggning enligt gällande utbyggnadsplan och
införlivar nya anläggningar i verksamhetsområdet. Finansiering av utbyggnaden sker med VA-taxa.
x

Allmän VA-försörjning ska tillgodose hushållens normala behov av vatten- och
avloppsvattenförsörjning.

x

Om inte särskilda skäl föreligger, ska alltid både vatten och avlopp dras ut.

x

I första hand ska befintliga allmänna VA-anläggningar utnyttjas vid VA-utbyggnad vilket
innebär att överföringsledning ska vara huvudalternativ framför lokal VA-lösning.

x

Samtliga fastighetsägare inom ett utbyggnadsområde ska ingå i verksamhetsområdet och
betala anslutningsavgiften.

x

Samtliga tillkommande anläggningar som pumpstationer, ledningar, tryckstegringsstationer,
LTA-pumpar samt nödvändiga förstärkningar av befintliga VA-anläggningar på grund av
utbyggnaden, ska VA-kollektivet bekosta.

x

Om en enskild anläggning bli onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en
allmän VA-anläggning, kan huvudmannen betala en skälig ersättning till den enskilda
anläggningens ägare enligt Lagen om allmänna vattentjänster.

x

VA-kollektivet ska aldrig gå med förlust på grund av utbyggnad av allmän VA-försörjning utan
kostnaderna ska i så fall täckas med hjälp av skattemedel eller särtaxa.

x

Vid VA-utbyggnad i områden som angränsar till andra kommuner, ska kontakt med aktuella
kommuner tas för att se över vilka möjligheter som finns för att ordna gemensamma VAlösningar över kommungränserna.

Alternativ 2 - Fastighetsägarna i ett område bildar en samfällighetsförening och bygger och driftar
därefter gemensam VA-anläggning utanför verksamhetsområdet. Finansiering sker genom att
samfälligheten bekostar hela utbyggnaden.
Fastighetsägare har möjlighet att på egen hand ordna VA-försörjning om deras område inte ingår i
utbyggnadsplanen eller önskar allmän VA-försörjning snabbare än vad planen möjliggör.
Utbyggnaden ska då ske genom att intresserade fastighetsägare i respektive område iordningsställer
en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (SFS 1973:1149).
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En samfällighetsförening, bildad enligt lagen om samfälligheter hos Lantmäteriet, ska ha ansvar för
gemensamhetsanläggningens förvaltning. Ett avtal mellan samfälligheten och VA-huvudmannen
upprättas. Samfälligheten står för samtliga kostnader som uppstår i och med utbyggnaden.
En förbindelsepunkt ska anordnas till vilken samfälligheten kopplar sin anläggning.
Förbindelsepunkten utgör gränsen för VA-huvudmannens ansvarsområde och samfällighetens
anläggning.
Utbyggnaden ska göras enligt VA-enhetens principer gällande materialval, inmätning etc för att
abonnenterna ska få rätt standard på sina anläggningar. Om kontrollant godkänner utbyggnaden, kan
området komma att införlivas i verksamhetsområdet. Om däremot utbyggnaden inte har gjorts enligt
gällande principer eller om utbyggnaden inte har godkänts av kontrollant, måste samfälligheten
bekosta de åtgärder som krävs för att anläggningen ska följa gällande principer, och därmed får
möjlighet att ingå i verksamhetsområdet.
Alternativ 3 – Enskild fastighetsägare får möjlighet att koppla in sig på befintlig allmän VAanläggning. Finansiering sker genom att fastighetsägaren på egen hand anlägger och äger
ledningarna.
En förbindelsepunkt ska anordnas till vilken fastighetsägaren kopplar sin anläggning.
Förbindelsepunkten utgör gränsen för VA-huvudmannens ansvarsområde och fastighetsägarens
anläggning. Ett avtal mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen upprättas. Fastighetsägaren står
för samtliga kostnader som uppstår i och med utbyggnaden.
Utbyggnaden ska göras enligt VA-enhetens principer gällande materialval, inmätning etc för att
fastighetsägaren ska få rätt standard på sin anläggning. Eventuellt kan anläggningen i framtiden då
också tas över som verksamhetsområde.

9 I väntan på allmän VA-utbyggnad
På fastigheter i de områden som är fastställda inom 10-årsperioden som A- eller B-områden kan
befintlig enskild avloppsanläggning i de flesta fall användas fram till dess att allmänt VA görs
tillgängligt. I vissa fall måste de enskilda avloppsanläggningarna åtgärdas innan allmänt VA görs
tillgängligt. Det gäller de fastigheter…
…som har direktutsläpp till ett vattenområde.
…där behandlingen av avloppsvattnet efter slamavskiljning är okänd.
…där det finns en risk för påverkan på människors hälsa eller miljön, t.ex. vid risk för påverkan av
avloppsvatten på en dricksvattenbrunn.
…där slamavskiljare, med wc tillkopplat, saknar T-rör.
…där anläggningen visar kraftigt nedsatt funktion.
…då det finns ett tekniskt hinder i avloppsanläggningens funktion för fortsatt drift.
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När en enskild avloppsanläggning blir onyttig, vilket den blir när det finns en anslutningsmöjlighet till
en allmän VA-anläggning, till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning,
kan huvudmannen betala en skälig ersättning till ägaren av den enskilda avloppsanordningen.
I A-områden bör nybyggnationer av avloppsanläggningar, till exempel då en torrtoalett byts ut mot
vattentoalett, inte göras förrän det allmänna VA-nätet finns tillgängligt. Vill fastighetsägaren ändå
göra förändringen ska en tillfällig lösning användas. Inlösen av anläggningen är då inte aktuell.
Inom både A- och B-områden kan tillstånd beviljas för tillfälliga lösningar om det finns särskilda
behov. Exempel på tillfälliga lösningar kan vara infiltration eller sluten tank. Infiltration, som normal
inte tillåts i områden med hög skyddsnivå (t.ex. nära till vatten) kan tillåtas i A-områden.
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Bilaga 1. Beskrivning av områden
Matvik-Hällaryd

Orientering
Matvik-Hällaryd ligger i östra delarna av kommunen. Området ligger dels i avrinningsområdet för
Siggarpsån och dels i Östersjön. Omkring 85 fastigheter ingår i området.

VA-situation
Området Matvik-Hällaryd har idag allmän dricksvattenförsörjning. Enskilda avlopp ingick inte i
Miljöförbundets inventering 2009 eftersom planer på allmän VA-utbyggnad låg i startgroparna.
Projektering av VA-utbyggnad i området har genomförts.

Bedömning
Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 § Lagen om allmänna vattentjänster och
området klassas som A-område i utbyggnadsplanen.
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Granefors

Orientering
Granefors ligger öster om Asarum. Mieån är avrinningsområde. Runt 30 fastigheter ingår i området.

VA-situation
Vissa fastigheter inom området har allmän dricksvattenförsörjning. Enskilda avlopp ingick inte i
Miljöförbundets inventering 2009 eftersom planer på allmän VA-utbyggnad låg i startgroparna.
Projektering av VA-utbyggnad i området har genomförts. Området ligger nära befintlig allmän VAanläggning.

Bedömning
Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 § Lagen om allmänna vattentjänster och
området klassas som A-område i utbyggnadsplanen.
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Brorstorp (Aplakärr)

Orientering
Brorstorp ligger strax väster om Hällaryd. Klockarebäcken är avrinningsområde. Runt 13 fastigheter
ingår i området.

VA-situation
Vissa fastigheter i området har idag allmän dricksvattenförsörjning. Dessa ledningar är i behov av
sanering. Över 80 % av de enskilda avloppen är underkända eller saknar uppgifter. Det är mycket
svårt att anlägga nödvändiga enskilda avlopp på fastigheterna. Området ligger i direkt anslutning till
befintlig allmän VA-anläggning.

Bedömning
Allmän VA-försörjning i området bedöms inte direkt stödjas av 6 § Lagen om allmänna vattentjänster.
Men de dåliga förutsättningarna att anlägga enskilda avlopp i området i kombination med närheten
till befintlig allmän VA-anläggning gör att området ändå bör förses med allmänt avlopp och klassas i
utbyggnadsplanen som A-område.
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Ire

Orientering
Ire ligger i norra delen av kommunen och har Mieån som recipient. Största delen av området ligger
inom primär skyddszon. Området har inte specificerats i någon utredning men antal fastigheter som
skulle bli berörda av a
llmän VA-utbyggnad beräknas ligga mellan 20-30 stycken.

VA-situation
Området har varken allmän vatten- och avloppsförsörjning idag. Över 80 % av de enskilda avloppen
är underkända eller saknar uppgifter.

Bedömning
Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 § Lagen om allmänna vattentjänster och
området klassas som A-område i utbyggnadsplanen.
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Gustavstorp

Orientering
Gustavstorp ligger i västra delen av kommunen. Området har dels Gallån och dels Östra Orlundsån
som recipient. Området har inte specificerats i någon utredning men antal fastigheter som skulle bli
berörda av allmän VA-utbyggnad beräknas ligga runt 50 stycken.

VA-situation
Beroende på hur området fastställs, har vissa fastigheter idag allmän dricksvattenförsörjning. Över 80
% av de enskilda avloppen är underkända eller saknar uppgifter. Befintlig allmän VA-anläggning har
anpassats utifrån att Gustavstorp byggs ut med allmänt VA.

Bedömning
Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 § Lagen om allmänna vattentjänster och
området klassas som B-område i utbyggnadsplanen.
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Vekerum

Orientering
Vekerum ligger i södra delen av kommunen. Yttre Pukavisbukten är avrinningsområde. Antalet
fastigheter som berörs av allmän VA-anslutning är ca 100 stycken.

VA-situation
Området har varken enskild vatten- och avloppsförsörjning idag. Över 80 % av de enskilda avloppen
är underkända eller saknar uppgifter. Situationen för enskild vattenförsörjning är dålig. Allmän VAutbyggnad i området projekterades 2004 av Tyréns. WSP gjorde en enklare bedömning av allmän VAutbyggnad i området i och med utredningen av överföringsledning mellan Mörrums
avloppsreningsverk och Sternö avloppsreningsverk 2012. När överföringsledning är byggd är det
lämpligt att bygga ut allmänt VA i Vekerum.

Bedömning
Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 § Lagen om allmänna vattentjänster och
området klassas som B-område i utbyggnadsplanen.
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Froarp/Tararp

Orientering
Froarp och Tararp ligger öster om Asarum och Mieån är avrinningsområde. Området består av drygt
70 fastigheter.

VA-situation
40-80 % av de enskilda avloppen i området är underkända eller saknar uppgifter. Vissa fastigheter
har allmän dricksvattenförsörjning. I Froarp har förberedelse i befintlig VA-anläggning gjorts för att
kunna gå vidare ut mot Tararp.

Bedömning
Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 § Lagen om allmänna vattentjänster och
området klassas som B-område i utbyggnadsplanen.
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Kolahalla/Elleholm/Nabben

Orientering
Kolahalla/Elleholm/Nabben ligger i sydvästra delarna av kommunen. Området består av omkring 60
fastigheter. I Nabben är de flesta fritidshus. Mörrumsån och Pukaviksbukten är avrinningsområden.

VA-situation
Över 80 % av de enskilda avloppen är underkända eller saknar uppgifter. Området har idag allmänt
dricksvatten och tillhör verksamhetsområdet för dricksvatten förutom Nabben som är en
samfällighet.

Bedömning
Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 § Lagen om allmänna vattentjänster och
området klassas som B-område i utbyggnadsplanen.
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Köpegårda

Orientering
Köpegårda ligger i sydöstra delarna av kommunen. Området består av drygt 80 fastigheter där
flertalet är fritidshus. Järnavikfjärden är avrinningsområde.

VA-situation
Över 80 % av de enskilda avloppen är underkända eller saknar uppgifter. Området har idag
sommarvatten. Området ligger inte nära befintligt spillvattennät och lång överföringsledning är
nödvändig vid utbyggnad av avloppsvattenförsörjning i området.

Bedömning
Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 § Lagen om allmänna vattentjänster och
området klassas som B-område i utbyggnadsplanen.
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