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Inledning 

Detta är version två av Karlshamn kommuns VA-plan. Version två är en revidering som 
ersätter den tidigare planen och syftar till att vara ett styrdokument och verktyg för 
kommunens VA-planering. VA-planen riktar sig främst till politiker och tjänstepersoner i 
berörda verksamheter, men utgör även ett underlag för information till kommunens invånare 
och andra aktörer. 

Med begreppet fa"rvaltningsiivergripande menas i denna VA-plan koncernövergripande 
samverkan och samarbete där berörda avdelningar i kommunens organisation, Karlshamn 
Energi och Vatten AB (KEV AB) samt Miljöförbundet Blekinge Väst deltar. 

VA-planeringen omfattar hela kommunens geografiska yta och avser såväl 
dricksvattenförsörjning som dag- och spillvattenhantering. Denna version av VA-planen är 
framtagen med en tidshorisont om ca 10 år. 

Syfte 

VA-planering 
VA-planering är kommunens kontinuerliga förvaltningsövergripande arbete med att hantera 
behov och utmaningar i VA-anläggningen, men också för att utveckla och ordna VA
försörjningen i samband med samhällsbyggnadsutvecklingen. VA-planeringen syftar till att 
bygga, förvalta och utveckla en långsiktigt hållbar VA-försörjning med utgångspunkt från 
VA-planen, se Figur 1. 

VA-försörjningen ska säkerställa dricksvatten till skydd för människors hälsa samt nyttja yt
och grundvatten utan en oacceptabel påverkan på miljön. En hållbar VA-försörjning är också 
tekniskt och ekonomiskt robust. Den byggs och förvaltas för att möjliggöra en fortsatt 
utveckling av Karlshamns kommun i enlighet med kommunens inriktningsmål och 
översiktsplanering. 

Kommunens målsättningar för VA-försörjningen konkretiseras i kommunens VA-policy, se 
avsnitt 2. 

2 

KARLSHAMN 



Figur 1. VA-planen, förvaltningsövergripande VA-planering och mål om hållbarhet hänger ihop. 

VA-planen 
Syftet med VA-plan för Karlshamns kommun är: 

• att utgöra ett kunskapsunderlag om VA-försörjningens förutsättningar, möjligheter 

och behov 

• att utgöra underlag för att skapa en hållbar utveckling av VA-försörjningen i 

Karlshamns kommun 

• att redovisa prioritering av åtgärder på VA-försörjningen i Karlshamns kommun 

• att utgöra ett underlag för verksamhetsplanering och budget för berörda 

verksamheter 

• att utgöra ett underlag för fortsatt arbete med rutiner inom berörda verksamheter 

• att uppfylla Vattenmyndighetens lagstadgade krav på kommunen enligt 

åtgärdsprogrammet för Södra Östersjön, avseende planering och åtgärder på VA

försörjningen. 

Kort om utmaningar i Karlshamns kommun 

Klimatförändringarna innebär att Karlshamns kommun behöver hantera perioder med både 
för lite och för mycket vatten. Tillgången till dricksvatten behöver säkerställas vid torka, 
samtidigt som åtgärder behöver vidtas för att skydda infrastruktur och bebyggelse mot 
översvämningar. Klimatanpassning så väl som åtgärder för att ställa om till en fossilfri och 
resurseffektiv verksamhet gäller för VA-försörjningen liksom för all annan verksamhet i 
Karlshamns kommun. 

KARLSHAMN 
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Skärpt lagstiftning som syftar till att skydda och återställa grundvatten, sjöar, vattendrag och 
hav till god kvalitet medför att åtgärder behöver vidtas i flera delar av VA-anläggningen. Att 
minska belastningen av miljöskadliga ämnen som kommer in till VA-anläggningarna genom 
ett aktivt uppströmsarbete är en nyckel i sammanhanget. Det gäller även 
dagvattenhanteringen där rening och fördröjning av flöden i många fall är nödvändigt för att 
minska belastningen på recipienterna. Att minska belastningen från dagvatten i befintlig 
bebyggelse, där det också finns ambitioner och planer på förtätning är mycket utmanande 
och kräver ett stort mått av kreativitet. 

Därutöver har den befintliga allmänna VA-anläggningen i Karlshamn, liksom på många 
andra ställen i Sverige, ett stort behov av underhåll/ förnyelse. Situationen beror delvis på 
eftersatt underhåll, men är också en konsekvens av förändrade krav på dimensionering och 
funktion. Detta är ofta tidskrävande och kostsamma åtgärder. För att kunna hantera behovet 
av underhåll/ förnyelse samtidigt med behoven för framtiden krävs det god planering, väl 
avvägda prioriteringar och kostnadseffektiva lösningar. 

Metod 

Revideringen av Karlshamns VA-plan har utgått från Havs- och vattenmyndighetens 
vägledning för kommunal VA-planering.1 Enligt vägledningen ska en VA-planen omfatta tre 
delar: VA-översikt, VA-policy samt en VA-plan med åtgärder både inom och utanför 
verksamhetsområden. Version två av VA-plan för Karlshamns kommun omfattar samtliga 
tre delar. I avsnitt 1.4.1 beskrivs VA-planens disposition. 

I samband med revideringen har den VA-policy kommunen beslutade om år 2013 till viss del 
justerats. VA-plan för Karlshamns kommun - version 2 ersätter kommunens VA-policy från 
2013. 

Utgångspunkter för VA-plan för Karlshamns kommun - version 2 
VA-plan för Karlshamns kommun -version 2 är en revidering baserad på kommunens 
tidigare VA-plan som omfattade en åtgärdsplan 2013-2021 samt en utbyggnadsplan 2014-
2024. Styrgruppens anvisningar var att VA-planen ska vara tydlig och ge en konkret 
beskrivning av vad som behöver göras de 10 närmaste åren. Ytterligare utgångspunkter för 
revideringen redovisas nedan och i Figur 2. 

VA-planen har tagits fram utifrån den lagstiftning som utgör VA-försörjningens ramverk, det 
vill säga lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen), miljöbalken (SFS 
1998:808) samt plan- och bygglagen (PBL, SFS 2021:788). Men även de åtgärder som 
kommunen ska genomföra och som berör kommunens VA-försörjning i Vattenmyndigheten 
för södra Östersjöns åtgärdsprogram, samt för att uppfylla de krav som anges i regeringens 
etappmål för dagvatten i ny eller ändrad bebyggelse och motsvarande för befintlig 
bebyggelse. 

Delar av bevarandemålen i samverkansplanen för Blekinge Arkipelag, de nationella 
miljömålen och de globala målen för hållbar utveckling är utgångspunkter för den 
kommunala VA-planeringen. Främst berörs målen om grund- och ytvatten, men även mål 
om biologisk mångfald, giftfria miljöer och kretslopp. Liksom all annan verksamhet i 

1 Havs- och vattenmyndigheten. Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god 
vattenstatus. Rapport 2014: 1. 
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samhället har VA-försörjningen ett ansvar att bidra till hållbar användning av resurser och 
begränsad klimatpåverkan. 

Eftersom VA-försörjning är en absolut förutsättning för kommunens 
samhällsbyggnadsutveckling har arbetet även utgått från översiktsplanen Karlshamn 2030 
och kommunens vision Karlshamn 50 000. 

Karlshamns kommun arbetar även med en klimatanpassningsplan som också innefattar en 
plan för översvämningsrisk gällande Karlshamns centrum. En klimatanpassningsplan har 
beröringspunkter med VA-försörjningen framför allt med avseende på dagvattenhanteringen, 
men även till viss del med vissa allmänna anläggningar. Åtgärder i klimatanpassningsplanen 
och VA-planen ska samordnas. 

Internationella, 
nationella, regionala och 

lokala mål för miljön 
och hållbar utveckling 

Sveriges 
vattenförvaltning och 
åtgärdsprogram för 

Södra Östersjön 

Befintlig VA-plan 

Klimatanpssningsplan 

Översiktsplan 
Karlshamn 2030 och 

Vision Karlshamn 50 
000 

Lagstiftning -
vattentjänstlagen, 

miljöbalken och PBL 

Figur 2. Utgångspunkter för revidering av VA-plan för Karlshamns kommun. 

Organisation för revidering 
Revideringen av VA-planen har genomförts i en förvaltningsövergripande projektgrupp med 
representanter från Karlshamn Energi Vatten AB (KEVAB, VA-huvudman), 
kommunstyrelseförvaltningen (mark- och exploatering, plan och miljö) samt Miljöförbundet 
Blekinge Väst (tillsynsmyndighet). WSP Sverige AB har deltagit i arbetet som konsultstöd. 

Följande personer har utgjort styrgrupp för revideringen: 

• Anders Strange, VD KEAB 

• Ken Sellen, affärs områdeschef Vatten KEAB 

• Ulrika Norden Johansson, avdelning- och verksamhetschef Karlshamns kommun 

• Johanna Randsalu, förbundschef Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Revideringen är genomförd med stöd av LOVA - lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av 
länsstyrelsen i Blekinge. 

Om VA-plan för Karlshamns kommun -version 2 

VA-plan för Karlshamns kommun version 2 är ett styrdokument som fastställts av 
kommunfullmäktige (KF) 2022-06-28 (beslut §118). 

VA-planen ska utgöra ett underlag för berörda nämnders, styrelsers, förvaltningars och 
bolags årliga budget- och verksamhetsplanering. De genomförandeår som anges för 
respektive åtgärd är förslag som beskriver hur åtgärden har prioriterats vid framtagande av 
denna VA-plan. 

VA-planen ska utvärderas vartannat år av VA-planens styrgrupp, samt revideras och 
aktualiseras en gång per mandatperiod. KEVAB är sammankallande och ansvarig för att VA
planen hålls aktuell enligt ovan. 

Disposition och läshänvisning 
Underlaget för att utforma en VA-plan är omfattande eftersom det är en stor verksamhet 
med flera beröringspunkter med omvärlden, samhällsbyggnadsutvecklingen i kommunen och 
den enskilda invånaren. För att den reviderade VA-planen ska vara tydlig och konkret har väl 
avvägda avgränsningar gjorts avseende dokumentets innehåll. Tabell 1 redovisar VA-planens 
disposition samt hänvisningar till bilagor eller andra dokument. 

Tabell 1. VA-planens disposition och innehåll samt hänvisning till bilagor och andra dokument. 

1. Inledning Bakgrund, VA-planens syfte 
samt metod och 
ut ån s unkter för reviderin 

KARLSHAMN 

2. VA-policy Kommunens ställningstagande 
och mål för en långsiktigt 
hållbar VA-försör"nin 

Ersätter tidigare VA-policy, fastställd 
2013 

3. Samverkan för VA
planering 

Beskrivning av pågående 
samverkansformer samt behov 
och åtgärder för ökad 
samverkan och för att nå VA
policyns målsättningar 

4. Allmän VA-försörjning Behov och åtgärder i den 
allmänna dricks- och 
spillvattenanläggningen, verk 
och lednin snät 

5. Utbyggnad av allmän 
VA-försörjning 

6. Enskild VA
försörjning 

Utbyggnadsplan i befintlig och 
tillkommande bebyggelse 

Förutsättningar och 
ställningstaganden för fortsatt 
enskild VA-försör"nin i 

Se Riktlinjer för dagvattenhantering i 
Karlshamns kommun; 
https://www.karlshamn.se/wp
content/ uploads /Riktlinjer-for
dagvattenhantering-i-Karlshamns
Kommun. df 

Se bilaga 1; VA-utbyggnadsplan som 
även omfattar behovsanalys enligt 6 § 
vatten tjänstlagen 

Se Miljöförbundet Blekinge Västs 
webbsida https://www.rniljovast.se/ 
eller A vlo s · den 
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förhållande till https:/_/_avloppsggiden.se/_ för mer 
utbyggnadsplanen information om små avlopp 

7. Samlad Konsekvenser av VA-planen 
konsekvensbedömning avseende människors hälsa och 

miljön, organisation och 
kompetens samt ekonomi och 
taxa. 

VA-policy för Karlshamns kommun 

Målsättningar 

I enlighet med kommunens övergripande målsättning om en social, ekonomisk och 
miljömässigt hållbar utveckling ska kommunen sträva mot en långsiktig och säker VA
försörjning där skydd av miljö och människors hälsa sker i samklang med tillväxt och 
byggande, se Figur 3. 

Målsättningarna är: 

1. Samarbete - för förvaltningsövergripande och regionalt långsiktiga lösningar 

2. Effektivitet - för anläggningar med minskade förluster och hög reningsgrad 

3. Kvalitet- för säkra leveranser och trygg arbetsmiljö 

4. Långsiktighet - för god status på vattenkvalitet, miljönytta och framtida 

generationers skull 

Figur 3. Målbild för vatten och avlopp i Karlshamns kommun. 
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Ställningstaganden 

Karlshamns kommun ska ... 

. . . medverka till god status i grundvatten, hav, sjöar och vattendrag samt arbeta för 
säkra vatten- och avloppsanläggningar som ger leveranser av hög kvalitet till 
människor och miljö. 

Upprustnings behoven i nuvarande allmänna VA-anläggningar i Karlshamns kommun är 
stora och åtgärder ska i första hand prioriteras där de gör störst nytta för hälsa och miljö. 
Allmänheten ska upplysas om vatten och avlopp på olika sätt för att medvetandegöra 
verksamheten för kommuninvånarna. 

Utanför den allmänna anläggningen är det viktigt att tillsyns- och informationsarbetet mot 
fastighetsägare med enskilda avloppsanordningar och dricksvattenbrunnar fungerar väl. 

Enskilda VA-anläggningar ska leva upp till gällande krav och fastighetsägare ska känna till 
sina anläggningars påverkan på omgivande miljö . 

. . . driva behovsstyrd och fortlöpande utbyggnad av allmän vatten- och 
avloppsförsörjning enligt 6 § vattentjänstlagen i såväl befintlig som tillkommande 
bebyggelse 

Utbyggnad av VA-försörjning för tillkommande bebyggelse ska ske samordnat med VA
utbyggnad enligt VA-utbyggnadsplanen (se bilaga 1). Vid prioritering och planering av 
tillkommande bebyggelse ska behov och konsekvenser avseende VA-utbyggnadsplan samt 
den befintliga anläggningens kapacitet beskrivas. 

Utbyggnad inom verksamhetsområdet ska i första hand finansieras av VA-taxa . 

. . . eftersträva en ständigt förbättrad energi- och resurshushållning inom allmän och 
enskild vatten- och avloppsförsörjning 

Vatten- och avloppssystemen utgör en mycket viktig länk mellan samhällets aktiviteter och 
omgivande miljö. Karlshamns kommun ska sträva efter att möjliggöra ett kretsloppsanpassat 
samhälle genom att ständigt arbeta för att energi och näringsämnen tas tillvara på bästa 
möjliga vis . 

. . . samarbeta både inom kommunkoncernen och utanför kommunens gränser 
gällande vatten- och avloppsfrågor. 

Genom att skapa och ta del av olika samarbetsformer kan effektiva och långsiktiga lösningar 
utvecklas. Ett regionalt fokus ger förutsättningar för en utökad kompetensförsörjning och 
bredare arbetsfält vilket leder till en effektiv och spännande verksamhet. Att jobba 
tillsammans är också ett krav för att kunna möta framtidens utmaningar på bästa möjliga sätt. 

8 

KARLSHAMN 



Samverkan för VA-planering 

Planering av infrastruktur för dricksvatten, spillvatten och dagvatten är en viktig pusselbit i 
samhällsbyggnadsprocessen. Både för befintlig och tillkommande bebyggelse ska 
anläggningarnas kapacitet och hänsyn till människors hälsa och vattenmiljö säkerställas inom 
ramen för en hållbar samhällsekonomi. Kort sammanfattat kan sägas att med samverkan 
genom hela samhällsbyggnadsprocessen från översiktsplaneringen till anläggande och drift 
kan samordningsvinster identifieras och VA-policyns mål uppfyllas. Det händer dock inte 
per automatik utan kräver ett strukturerat strategiskt arbete där berörda medarbetare både 
kan och vill ta ansvar. 

Inte minst finns ett behov av ökad samverkan för att strukturera och öka takten på arbetet 
med att skapa en hållbar dagvattenhantering. Dagvattenhanteringen står inför stora 
utmaningar och behov av att utvecklas till följd av ett förändrat klimat, en alltmer förtätad 
bebyggelse och en skärpt lagstiftning till skydd för miljön. Dessutom är ansvarsfördelningen 
komplex och lagstiftningen delvis otydlig, flera aktörer berörs utan att någon ensam har 
rådighet över helheten. 

För att möta utmaningarna behövs ett förvaltningsövergripande kontinuerligt samarbete och 
god kommunikation med de aktörer som inte omfattas av kommunens förvaltningar och 
bolag. En grund för det finns i denna VA-plan, men även i kommunens riktlinjer för 
dagvattenhantering och i arbetet med kommunens klimatanpassningsplan. 

Nedan redovisas de samverkansgrupper som etablerats under arbetet med denna VA-plan, 
de regionala samverkansgrupper som kommunen deltar i, samt ett antal åtgärder som 
identifierats för ökad samverkan och för att nå VA-policyns målsättningar. 

Samverkansgrupper för VA-planering 

I Karlshamns kommun finns följande förvaltningsövergripande projektgrupper som arbetar 
kontinuerligt med V A-försörjningsfrågor och kommunens VA-plan; 

• Styrgrupp för VA-planering - ansvarar för VA-planens genomförande och 

uppdatering 

• Exploateringsgruppen - samverkan för att planera och prioritera kommunens och 

privata aktörers exploateringar. 

• Dagvattengruppen - samverkar kring dagvattenfrågor i samtliga skeden i 

samhällsbyggnadsutvecklingen, delar av gruppen kommer att delta i arbetet med 

klimatanpassningsplanen och har ansvar för att aktualisera och utveckla kommunens 

dagvattenriktlinjer. 

Regional samverkan för god vattenmiljö 

Karlshamns kommun är medlem i följande regionala forum; 
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• Mieåns vattenråd - Karlshamns kommun dricksvattenförsörjning baseras på 

vattenresurser som är gemensamma med andra kommuner därför är god dialog, 

kommunikation och samverkan en viktig del av kommunens arbete. 

• Blekingekustens luft- och vattenvårdsförbund - Östersjön används som recipient 

för renat avloppsvatten och för dagvatten från Karlshamns kommun. 

• Blekingekustens Vattenråd - Östersjön används som recipient för renat 

avloppsvatten och för dagvatten från Karlshamns kommun. 

• Hanöbuktens samverkansgrupp - Östersjön används som recipient för renat 

avloppsvatten och för dagvatten från Karlshamns kommun. 

Planerade åtgärder för ökad samverkan och hållbar VA-försörjning 

I Tabell 2 redovisas planerade åtgärder och fortsatt arbete för ökad samverkan och 
strategiskt arbete för hållbar VA-försörjning i Karlshamns kommun. 

Tabell 2. Planerade åtgärder och fortsatt arbete för ökad samverkan och hållbar VA-försörjning i Karlshamns 
kommun. 

VA-försörjning i Upprätta rutin för att Samarbete, kvalitet 2022 
samhällsbyggnads- markanvisningsavtal och och långsiktighet. 
processen exploateringsavtal ska 

följas av ett separat VA-
avtal (inkl. dagvatten) 
mellan exploatör och 
KEVAB 

A2 VA-försörjning i Upprätta rutin för beslut Samarbete, kvalitet 2022 
samhällsbyggnads- om verksamhetsområde och långsiktighet. 
processen samt anläggande och 

fakturering av 
anslutnin sav · fter 

A3 VA-försörjning i Upprätta rutin för att Samarbete, kvalitet 2022 
samhällsbyggnads- utöka dagvattenutredning i och långsiktighet. 
processen detaljplanearbetet till en 

VA-försörjningsutredning 
som omfattar samtliga 
vattent' änster 

KARLSHAMN 

A4 Säkerställd Regional samverkan Samarbete och Löpande 
dricksvatten- kvalitet. 
försörjning För att gemensamt 

hantera kritiska 
situationer till följd av 
hot, skada eller 
vattenbrist. 

As Säkerställd Strategiskt arbete med att Långsiktighet. Ej tids-
dricksvatten- formulera mål och åtgärder För minskad bestämd 
försörjning för god resurshållning av användning av 

vatten dricksvatten. 
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A6 God resurshållning av Fortsatt uppströmsarbete Effektivitet, kvalitet Löpande 
slam inom och långsiktighet. 

spillvattenhanteringen För att upprätthålla 
hög reningsgrad, för 
att minska 
belastningen på 
reningsverken och för 
bibehållen REV AQ-
certifiering. 

A1 Hållbar Strategiskt arbete med att Långsiktighet. Ej tids-
dagvattenhantering formulera mål och åtgärder För minskad påverkan bestämd 

för att utveckla på byggnader, 
dagvattenhanteringen till infrastruktur och 
hållbara flöden och god recipienter. 
vattenkvalitet 

As Hållbar Ta fram ansvarsfördelning Samarbete, effektivitet Ej tids-
dagvattenhantering mellan KEV AB och och kvalitet. bestämd 

Karlshamns kommun för För samhälls-
anläggande, drift och ekonomiskt hållbar 
underhåll av utveckling av 
dagvattenanläggningar dagvattenhanteringen. 

A9 Hållbar Avsätta/reservera ytor för Effektivitet, kvalitet Ej tids-
dagvattenhantering öppen dagvattenhantering i och långsiktighet. bestämd 

bebyggd miljö i För att möjliggöra en 
kommunens grönplan, mer hållbar 
klimatanpassningsplan, dagvattenhantering. 
planeringstrategi enl PBL 
samt i Översiktsplanen 

A10 Hållbar organisation Regional samverkan för Samverkan. Löpande 
ökat kunskapsutbyte Ett fortlöpande och 

strukturerat 
kunskapsutbyte med 
andra VA-huvudmän 
och kommunala 
organisationer. 

All Information och god Fortsatt information till Samverkan och Löpande 
dialog kommunens invånare och långsiktighet. 

erbjuda studiebesök för För ökad kunskap om 
skolklasser. fastighetsägares 

ansvar, samt vikten av 
att spara vatten och 
spola rätt. 

Allmän VA-försörjning 

Med allmän VA-försörjning avses den dricks- spill- och dagvattenförsörjning som sker 
genom den VA-anläggning som VA-kollektivet äger. Det är till exempel vattenverk, 
avloppsreningsverk, ledningsnät, pumpstationer och dagvattenanläggningar som ordnas och 
används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt vattentjänstlagen. 
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I Karlshamns kommun utgörs den allmänna anläggningen för dagvatten till största delen av 
ledningsnät med direkt avledning till recipient. Separata verksamhetsområden för dagvatten 
saknas. Arbetet med att utveckla en mer hållbar dagvattenhantering sker i dagvattengruppen 
och med kommunens dagvattenriktlinjer. 

Ansvar 

VA-huvudman 
I Karlshamns kommun är det Karlshamn Energi Vatten AB (KEV AB) som är kommunens 
VA-huvudman. 

Kommunens skyldighet att ordna VA-försörjning för ett visst område anges i 6 § 
vattentjänstlagen (se avsnitt 5.1) och omfattar normal hushållsanvändning, samt avledning av 
dagvatten upp till dimensionerande regn upp till skälig nivå av säkerhet från förbindelsepunkt 
till recipient. Kommunen har ansvaret för att arbeta med att identifiera och hantera risker i 
samband med skyfall och katastrofala regn. Genom avtal kan kommunen även förse andra 
aktörer så som samhällsviktig verksamhet och industri med allmän VA-försörjning. 

I vattentjänstlagen anges vidare att för det geografiska område som förses med allmän VA
försörjning ska kommunfullmäktige fatta beslut om verksamhetsområde för den aktuella 
vattentjänsten, det vill säga dricksvatten, spillvatten och/ eller dagvatten. 

KEV AB har ansvar för att genomföra lagstadgad redovisning till ansvariga myndigheter, så 
som Miljöförbundet Blekinge Väst, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket. 

Fastighetsägare 
I vattentjänstlagen regleras även förhållandet mellan VA-huvudman och ägare till fastigheter 
(och motsvarande) inom verksamhetsområden. I allmänna bestämmelser för brukande av 
Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABV A) som antogs av 
kommunfullmäktige 2020 preciseras ansvarsfördelningen. I ABV A anges till exempel på 
vilket sätt både VA-huvudman och fastighetsägare får använda den allmänna VA
anläggningen, samt var gränsen mellan den allmänna och privata anläggningen går. 

Fastighetsägare inom verksamhetsområde har ansvar för avvattning av dagvatten 
motsvarande normaldagvatten på den egna fastigheten fram till förbindelsepunkt. 
Fastighetsägare utanför verksamhetsområde har även ansvar för avledning av dagvatten till 
recipient. Motsvarande gäller för väghållare. För större dagvattenflöden har samtliga 
fastighetsägare ansvar för avvattning och avledning samt för att skydda bebyggelse mot 
skada. 

Fastighetsägare inom verksamhetsområde och andra som är anslutna till den allmänna VA
anläggningen ska betala VA-avgifter enligt kommunfullmäktiges fastställda VA-taxa. De 
avgifter som tas ut får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva 
VA-anläggningen och fördelningen ska vara skälig och rättvis för kunden. 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet Blekinge Väst (Miljöförbundet) är den kommunala tillsynsmyndigheten. 
Miljöförbundet har ansvar för tillsyn på den allmänna VA-anläggningen. Miljöförbundet har 
även tillsyn på enskilda avlopp, se nedan avsnitt 6. 

Abonnenter och verksamhetsområden 

Befintliga verksamhetsområden 
I Karlshamns kommun finns verksamhetsområden för avlopp och vatten. 
Verksamhetsområdena finns i huvudsak i och kring tätorterna. I vissa områden finns endast 
verksamhetsområde för vatten, men i huvudsak sammanfaller de båda vattentjänsterna. 
Kommunens verksamhetsområden är inte uppdaterade sedan lång tid. Det finns därför ett 
behov av att se över, uppdatera och eventuellt utvidga befintliga verksamhetsområden. 

Inom verksamhetsområdet avlopp ingår spill- och dagvatten. Nästan alla fastigheter har 
vattentjänsten spillvatten och många har även dagvatten, men inte samtliga. KEV AB har 
som mål att identifiera och besluta om verksamhetsområden för dagvatten fastighet samt för 
dagvatten gata. 

Inom verksamhetsområdena är KEV AB skyldig att ordna med respektive vattentjänst. Detta 
sker genom att en förbindelsepunkt (anslutningspunkt) till ledningsnätet ordnas vid gränsen 
till respektive fastighet, om inte särskilda skäl enligt 12 § vattentjänstlagen föreligger. Samtliga 
fastighetsägare som fått en förbindelsepunkt inom ett verksamhetsområde är skyldiga att 
betala anslutningsavgiften. 

Avtalsanslutna gemensamhetsanläggningar (GA) 
I Karlshamns kommun finns ett antal bebyggelseområden som är anslutna till den allmänna 
VA-anläggningen utan att området omfattas av verksamhetsområde. Dessa är anslutna 
genom avtal mellan VA-huvudmannen och den samfällighet som äger och sköter 
gemensamhetsanläggningen (det lokala ledningsnätet). Exempel på några sådana områden är 
Akeholm, Tegelbruks backen och Hällaryds skärgård. 

När det finns en samfällighet som äger och har ansvaret för gemensamhetsanläggningen 
bedöms det inte föreligga en praktisk risk för påverkan på människors hälsa eller miljön, 
även om området kan bedömas omfattas av 6 § vattentjänstlagen. Kommunen avser därför 
inte besluta om verksamhetsområde i dessa fall. 

Det är möjligt att ansöka om privata avtalsanslutningar av gemensamhetsanläggningar i 
bebyggelseområden som inte bedömts omfattas av 6 §. Det finns dock ingen garanti för att 
de tekniska förutsättningarna på den allmänna anläggningen medger detta, eller att KEV AB 
har möjlighet att tillmötesgå den som söker. Det är alltid den sökande som har ansvar för 
utredningar, markåtkomst, tillstånd, anläggande med mera fram till den inkopplingspunkt 
som KEV AB anvisar. Om avtal tecknas kommer krav ställas på att det lokala ledningsnätet 
och eventuella pumpstationer ska utformas enligt KEV AB:s anvisningar. 
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Avtalsanslutna enskilda fastigheter 
Utanför befintliga verksamhetsområden finns även enskilda fastigheter som är anslutna till 
den allmänna anläggningen utan att omfattas av verksamhetsområdet. Dessa fastigheter är 
anslutna genom avtal med KEV AB. 

Sådana avtalsanslutningar ska ske uteslutande på fastighetsägarens initiativ. Möjligheten att 
ansöka om avtalsanslutning för enskilda fastigheter bedöms vara en god service för 
kommunens invånare trots att ett kommunalt ansvar för VA-försörjning inte föreligger. Det 
finns dock ingen garanti för att alla ansökningar om enskilda avtalsanslutningar kan beviljas 
eftersom det måste vara tekniskt möjligt och funktionen på den allmänna anläggningen inte 
får äventyras. 

Det är alltid den sökande som har ansvar för utredningar, markåtkomst, tillstånd, anläggande 
med mera fram till den inkopplingspunkt som KEV AB anvisar. 

Den Allmänna dricksvattenanläggningen 

Den allmänna dricksvattenanläggningen i Karlshamns kommun utgörs i huvudsak av två 
vattenverk, ett vid Långasjön och ett mindre i Ringamåla, två <lammanläggningar för 
reglering av huvudvattentäkten; Mien och Långasjönäs i Mieån, samt låg- och 
högvattenreservoarer, tryckstegringsstationer och drygt 40 mil långt huvudledningsnät. 

I nuläget, mars 2022, finns ingen anläggning som kan förse kommunen med reservvatten. Ett 
tillstånd för att anlägga en reservvattentäkt i Mörrumsån är i nuläget under prövning i mark
och miljööverdomstolen. 

Nulägesbeskrivning - Långasjöns vattenverk 
Långasjöns vattenverk försörjer 29 000 invånare med dricksvatten från Långasjön. 
Vattenverkets maximala kapacitet är 150-1 70 1/ s och enligt gällande vattendom AD 70 / 1966 
är det största tillåtna vattenuttaget från Långasjön 330 1/ s. För att vatten ska få tas ur 
Långasjön får vattennivån i sjön inte vara lägre än +46,80 m. 

Långasjön ligger i Mieåns avrinningsområde och magasinet för vattentäkten är sjön Mien 
som ligger i Tingsryds kommun. Mot bakgrund av klimatförändringarna har KEV AB utrett 
och ansökt om en ny vattendom för åtgärder som ska säkerställa dricksvattenförsörjningen 
och ett ekologiskt hållbart flöde i Mieån. De planerade åtgärderna avser anläggande av en 
ersättningsdamm, en ny vattenhushållning samt en fiskväg för ökad konnektivitet. Från det 
att den nya dammen är anlagd ska den nya vattenhushållningen testas inom ramen för en 
prövotidsutredning under två år. 

KEV AB har även påbörjat ett utredningsarbete för säkerställd dricksvattenförsörjning, 
hållbar reglering och ökad dammsäkerhet vid Långasjönäsdammen. 

Långasjöns vattenverk byggdes på 1960-talet och behov av renovering är mycket stort. I 
nuläget ligger verket dessutom nära maximal produktionskapacitet, vilket kan medföra 
restriktioner under varma perioder när dricksvattenförbrukningen i samhället är mycket hög. 
Karlshamns kommun och KEV AB har därför under en längre tid genomfört en utredning 
om hur den framtida dricksvattenförsörjningen ska utformas. Eftersom det befintliga 
vattenverket ska tas ur bruk beskrivs det inte närmare här. 
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Möjligheter och kostnader har utretts för fyra alternativ, dels att bygga om och rusta upp det 
befintliga verket, dels att bygga ett helt nytt vattenverk vid Långasjön, alternativt ett nytt 
avsaltningsverk vid Östersjön, samt en kombination av dessa. Efter en omfattande analys har 
kommunen och KEV AB beslutat att ett nytt ytvattenverk ska byggas vid Långasjön. 

Ett vattenskyddsområde som omfattar stora delar av Mieåns avrinningsområde beslutades år 
2008. Mieåns vatten är ett bra råvatten och inom vattenskyddsområdet finns inga större 
industrier eller avloppsreningsverk. Däremot finns det ett behov av utökad tillsyn avseende 
otillåtna vattenuttag. Det finns även ett antal dammar med tveksam dammsäkerhet. 

Tillsynsåtgärder behövs för att minska risk för <lammbrott och negativ påverkan på 
råvattenkvaliteten. 

Nulägesbeskrivning - Ringamåla vattenverk 
Ringamåla vattenverk är ett mindre verk som försörjer ca 50 hushåll i Ringamåla tätort. 
Råvatten tas från en grundvattentäkt med tillstånd från år 2017 i mål M3210-026. Tillåtet 

medeluttag är 18 m3/dygn med årsuttag på 6 570 m3. 

I vattenverket passerar inkommande råvatten en luftningstank för oxidation av järn och 
mangan som sedan avskiljs i två sandfilter. Genom omvänd osmos minskas flouridhalten 
före det desinficeras med UV-ljus. Två dricksvattenpumpar distribuerar dricksvattnet. 

Arbete pågår i nuläget med att inrätta ett vattenskyddsområde för grundvattentäkten. 

Nulägesbeskrivning - ledningsnät 
Huvudledningsnätet i Karlshamns kommun består av cirka 49 mil ledning och 
servisledningsnätet är ca 8 mil långt. Den uppskattade medelåldern är 40-70 år, med en 
uppskattad medellivslängd på 70-110 år. De vanligaste materialen är segjärn, gjutjärn och 
polyeten. 

Med syfte att upprätta ett systematiskt arbete för att förnya ledningsnätet har ett arbete med 
att ta fram och fastställa en förnyelseplan påbörjats. Förnyelseplanen ska klargöra vilken 
information om ledningsnätet som behöver samlas in samt hur och i vilken takt det ska ske. 
Målet med förnyelseplanen är i första hand att klargöra medelålder, livslängd och 
åtgärdsbehov på övergripande plan. 

På ledningsnätet finns sju tryckstegringsstationer. De flesta av dessa är gamla med ålderstigen 

teknik och de saknar bra skydd. De äldsta stationerna behöver bytas ut. Det bedöms ta totalt 
2-3 år att byta ut en station. Ett arbete pågår med att utveckla en standard och ansluta 
samtliga stationer till SCADA för övervakning och styrning. 

För låg- och högvattenreservoarerna görs i dagsläget löpande underhåll och inga behov av 
större åtgärder har identifierats. 

Planerade åtgärder på den allmänna dricksvattenanläggningen 
Utöver det löpande arbetet med drift och underhåll planerar KEV AB att vidta de åtgärder på 
den allmänna dricksvattenanläggningen som beskrivs i Tabell 3. Underlag och planering av 
det löpande arbetet beskrivs i KEV AB:s interna rutiner och styrdokument. 
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Tabell 3. Planerade åtgärder på den allmänna dricksvattenanläggningen. 

D1 Regleringsdammen vid Anlägga Kvalitet och 2023-
Mien ersättningsdamm och 2028 

fiskvä 
D2 Långasjönäsdammen Utreda, fatta beslut om Kvalitet och 2025 

åtgärd samt ordna säkerhet 
erforderliga rättigheter Långsiktighet 
enli mil"öbalken 

D3 Långasjöns VV Anlägga ett nytt Effektivitet 2023-
vattenverk Kvalitet och 2027 

D4 Reservvattentäkt Anlägga intagsanordning, Effektivitet 2023-
Mörrumsån pumpstation och Kvalitet och 2028 

överföringsledning 

DS Ringamåla VV Inrätta Pågår 
vattenskyddsområde 

D6 Tryckstegringsstationer Övervakning via SCADA 2023-
samt utb e av stationer säkerhet 2032 

D7 Ledningsnät Arbeta enligt Kvalitet och 2022-
förnyelseplan 2023 

DS Ledningsnät Digitala vattenmätare på Kvalitet och 2020-
nät och hos kund 2027 

D9 Ventiler och brandposter Ta fram en utökad Kvalitet och 2026-
förnyelseplan säkerhet 2028 

D10 Ventiler och brandposter Arbeta enligt Kvalitet och 2028-
förnyelseplan säkerhet 2032 

D11 Verksamhetsområde för Uppdatera och upprätta Kvalitet och Årsvis 
dricksvatten underlag för beslut om säkerhet 

VOi 
kommunfullmäkti e 

D12 Riskreducering huvud- Förfinad analys av Effektivitet 2023 
vattentäkt påverkan från enskilda Kvalitet och 

avlopp inom säkerhet 
vattenskyddsområde Långsiktighet 
samt riktlinjer för 
differentierad 
kravställning avseende 
reduktionskrav i 
förhållande till gällande 
skydds föreskrifter 
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Den allmänna spillvattenanläggningen 

Den allmänna spillvattenanläggningen utgörs av Stärnö avloppsreningsverk dit merparten av 
avloppsvattnet från det allmänna ledningsnätet leds, samt två mindre reningsverk i Halahult 
och Ringamåla. Till spillvattenanläggningen hör även ca 100 pumpstationer, drygt 30 mil 
långt huvudledningsnät, ca 6 mil servisledningar och 8000 brunnar. 

I några områden i kommunen där självfallssystem inte varit möjligt finns det även LTA
stationer. 

I kommunens utbyggnadsplan för 2014 - 2024 fanns nio områden som bedömts ha behov av 
allmän VA-försörjning. Av dessa har utbyggnaden genomförts i Matvik-Hällaryd, Granefors 
och Brorstorp. 

Nulägesbeskrivning Stärnö avloppsreningsverk - reningsprocess 
Reningsprocessen vid Stärnö avloppsreningsverk (ARV) utgörs av rensgaller, sandfång, 
försedimentering, biologisk aktivslamprocess, mellansedimentering och slutligen ftltrering. 
Processen drivs med biologisk fosforreduktion, utan tillsättning av fällningskemikalier. De 
enda kemikalier som används i processen är polymerer för slamavvattning och kolkälla under 
kalla årstider. 

Det renade avloppsvattnet avleds till Karlshamnsfjärden (kustvattenförekomst SE560900-
145280) och släpps ut sydväst om Flataskärv. 

I nuläget (2022) genomförs en prövotidsutredning inför beslut om slutliga villkor avseende 
reduktion av risk för smitta från sjukdomsframkallande organismer samt om minskade 
utsläpp av vissa läkemedelsrester. Utredningen omfattar även behovet av teknisk utrustning 
för uppfyllande av de villkor som kommer att föreslås, vilket kan föranleda behov av 
investeringar som inte kan förutses i nuläget. 

Det finns ett behov av att minska volymen tillskottsvatten till Stärnö ARV. Tillskottsvattnet 
medför risk för bräddning på ledningsnätet och slamflykt i reningsprocessen och utöver att 
minska flödet behöver tekniska åtgärder vidtas på verket för att minska sårbarheten. Det 
finns även ett behov att förbättra resurshushållningen vid verket genom att ställa om till 
fossilfri energianvändning, optimera gashanteringen och minska användningen av 
dricksvatten i reningsanläggningen. 

För att ytterligare kunna utveckla driften på Stärnö ARV har SCADA uppgraderats och 

mätningen utökats. 

Nulägesbeskrivning Stärnö avloppsreningsverk - slamhantering 
Slammet från reningsprocessen avvattnas och rötas i verkets rötkammare. Ca 50 % av 
rötgasen används i gaspanna och nyttjas för uppvärmning av reningsverket, resten facklas. 
Slamhanteringen i form av slamuttag och avvattning/ centrifugering har för liten kapacitet och 
anläggningen är sliten. 

Rötresten avvattnas i en centrifug och avyttras därefter för att användas som gödningsmedel 
eller för jordtillverkning. Slammet från Stärnö ARV är REV AQ-certifierat vilket betyder att 
slammet uppfyller sådana kvalitetskrav att det kan användas inom jordbruket. REV AQ-
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certifieringen innebär att KEV AB kontinuerligt arbetar för att minska flödet av farliga ämnen 
till reningsverket för att upprätthålla en hållbar återföring av näringsämnen från slammet. 

Nulägesbeskrivning Stärnö avloppsreningsverk - kapacitet 
Stärnö avloppsreningsverk (ARV) tar emot avloppsvatten från tätorterna Karlshamn, 

Asarum, Svängsta, Hällaryd, Mörrum, Aryd och Siggarp med kringliggande bebyggelse, samt 
slam från enskilda avloppsanläggningar och avloppsreningsverken i Halahult och Ringamåla. 

Gällande tillstånd för Stärnö ARV medger en maximal inkommande veckobelastning på 
35 000 pe som preciseras i maximal dygns- och års belastning av BOD1 (ett mått på biologiskt 
nedbrytbar substans). Ar 2021 var maximal inkommande veckobelastning ca 27 500 pe. 

Verkets kapacitet bedöms kunna utvecklas ytterligare, bland annat genom att minska 
volymerna tillskottsvatten. Om volymerna tillskottsvatten i systemet minskar ökar 
kapaciteten i verket och risken för slamflykt minskar. Genom ett utökat uppströmsarbete kan 
också åtgärder vidtas på inkommande avloppsvatten. 

KEV AB genomför i nuläget en kapacitetsutredning av Stärnö ARV. En sådan utredning ger 
ett förbättrat planeringsunderlag avseende processoptimering, men också avseende 
förutsättningar och behov vid samhällsbyggnadsutveckling som medför VA-utbyggnad. 
Särskilt viktigt är det att beakta kapaciteten vid Stärnö ARV vid större exploateringar med 
sikte på Vision Karlshamn 50 000. Det gäller även vid industrietableringar, även om Stärnö 

ARV endast tar emot avloppsvatten som motsvarar hushållsspillvatten. 

Kapacitetsutredningen kan medföra behov av investeringar som inte kan förutses i nuläget. 

Nulägesbeskrivning Halahults och Ringamåla avloppsreningsverk 
Halahults och Ringamåla är mindre lokala reningsverk. I Halahult pågår ett arbete med att 
minska volymerna tillskottsvatten. Inom en 10 årsperiod bedöms biobädden behöva bytas ut. 
I båda verken finns behov av förbättrad övervakning. 

Nulägesbeskrivning ledningsnät 
Det allmänna spillvattenledningsnätet i Karlshamns kommun består av uppskattningsvis 32 
mil huvudledningar och ytterligare 6 mil servisledningar, där större delen utgörs av 
betongledningar. Medelåldern på ledningsnätet bedöms vara ca 30-60 år, medellivslängden 
50-90 år. 

En stor andel av volymen i ledningsnätet utgörs av tillskottsvatten. Detta vatten härrör bland 
annat från dagvattenledningar som felaktigt anslutits till spillvattennätet samt inläckage från 
marken som omger spillvattenledningarna. Genom att reducera volymerna tillskottsvatten 
minskar problemen med kapaciten på ledningsnätet och på reningsverket, energiförbrukning 
och kostnader kan minska och dessutom blir risken för översvämningar och bräddning 

mindre. 

Med syfte att upprätta ett systematiskt arbete för att förnya ledningsnätet och minska 
volymerna tillskottsvatten har ett arbete med att ta fram och fastställa en förnyelseplan 
påbörjats. Förnyelseplanen ska klargöra vilken information om ledningsnätet som behöver 
samlas in samt omfatta en utvärderingsmodell för prioritering baserad på platsspecifik och 
relevant data. Bara insamling av data är ett omfattande arbete eftersom det till exempel 
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innebär flödesmätningar, filmningar mm. Eftersom ledningsnät för både dricks- spill- och 
dagvatten ofta ligger i samma ledningsgrav är det lämpligt att en förnyelseplan tar med 
samtliga tre vattentjänster. 

Nulägesbeskrivning pumpstationer 
På ledningsnätet finns ca 100 pumpstationer. De stora volymerna tillskottsvatten medför 
kapacitetsproblem på pumparna och idag utgör flera av dom en dålig arbetsmiljö. 
Pumpstationerna behöver kopplas till SCADA. 

Arbetet med att byta ut och renovera pumpstationerna har systematiserats genom att 
definiera tre typer av standardpumpstationer; huvudpumpstationer, normalpumpstationer 
och små pumpstationer. En utbytesprioritering har tagits fram med en takt om utbyte av två 
stationer per år och uppgradering av 10 per år. 

Nulägesbeskrivning L TA 
I de fall det på grund av markförhållanden och topografi har varit svårt och dyrt att anlägga 
ett spillvattennät med självfall har istället LTA-system (lätt trycksatt avlopp) använts. Det 
innebär att varje abonnent har en mindre pumpstation på den egna fastigheten. 

Eftersom en säker drift av pumpstationerna är viktig för avledningen av avloppsvattnet 
behövs ett samlat grepp över LTA-stationerna så att uppgifter om status och planering av 
underhåll kan systematiseras. 

Planerade åtgärder på den allmänna spillvattenanläggningen 
Utöver det löpande arbetet med drift och underhåll planerar KEV AB att vidta de åtgärder på 
den allmänna spillvattenanläggningen som beskrivs i Tabell 4. Underlag och planering av det 
löpande arbetet beskrivs i KEV AB:s interna rutiner och styrdokument. 

Tabell 4. Planerade åtgärder på den allmänna spillvattenanläggningen. 

S1 Stärnö ARV Centrifug och Effektivitet 2022-
slamavvattning Kvalitet och 2023 

säkerhet 
S2 Stärnö ARV Utredning av teknisk Effektivitet 2023-

lösning för att förhindra Kvalitet och 2025 
slamflykt 

S3 Stärnö ARV Färdigställa Samarbete 2022 
kapacitetsutredning för Effektivitet 
att möjliggöra Kvalitet och 
exploatering samt för säkerhet 
planering av tekniska och Långsiktighet 
mil" örättsli a åt ärder 

S4 Stärnö ARV Uppgradering av SCADA Effektivitet 2022 
för förbättrad Kvalitet och 
driftkontroll säkerhet 
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ss Stärnö ARV Utredning av optimerad Effektivitet 
gasanvändning Långsiktighet 

S6 Stärnö ARV Uppströmsarbete, arbeta Samarbete 
med avtalskunder, samt Effektivitet 
avtal gällande Kvalitet och 
mottagande av säkerhet 
externslam Långsiktighet 

S7 Halahult ARV Utbyte av biobädd Effektivitet 
Långsiktighet 

S8 Halahult och Ringamåla Koppla upp mot Effektivitet 
ARV SCADA för förbättrad Kvalitet och 

driftkontroll säkerhet 
S9 Ledningsnät Arbeta enligt Effektivitet 

förnyelseplan Kvalitet och 
säkerhet 
Långsiktighet 

S10 Pumpstationer Utbyte av två Effektivitet 
pumpstationer per år Kvalitet och 

säkerhet 
Långsiktighet 

S11 Verksamhetsområde för Uppdatera och upprätta Kvalitet och 
spillvatten underlag för beslut om säkerhet 

VOi 
kommunfullmäktige 

S12 Verksamhetsområde för Identifiera och upprätta Kvalitet och 
dagvatten underlag för beslut om säkerhet 

VOi 
kommunfullmäktige 

Utbyggnad av allmän VA-försörjning 

Nedan redovisas en sammanfattning av ansvar och genomförande av utbyggnad av den 
allmänna VA-försörjningen i både befintlig och tillkommande bebyggelse. VA
utbyggnadsplanen finns i sin helhet i bilaga 1. 

Ansvar 

KARLSHAMN 

2023 

Löpande 

Inom 10 
år 
2024 

2022-
2032 

2 per år 

Arsvis 

2024 

Behovet av allmän VA-försörjning utanför befintliga verksamhetsområden i så väl befintlig 
som tillkommande bebyggelse regleras i 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, se 
Figur 4. 
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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 

KARLSHAMN 

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 

Figur 4. Vattentjänstlagen 6 §. 

Om det finns ett sådant behov som anges i bestämmelsen är det VA-huvudmannen som ska 
ordna anläggningen och kommunfullmäktige som fattar beslut om verksamhetsområde. 
Detta gäller i så väl befintlig bebyggelse som i tillkommande bebyggelse, det vill säga i 
samband med exploateringar. 

Det är vid förbindelsepunkten (anslutningen mellan den allmänna anläggningen och 
anläggningen på fastigheten) som gränsen mellan VA-huvudmannens och fastighetsägarens 
ansvar går. 

Allmän VA-försörjning i befintlig bebyggelse 
Med anledning av att behovet av allmän VA-försörjning kan finnas i befintlig bebyggelse 

som idag har enskild VA-försörjning har kommunen genomfört en behovsanalys för 
befintlig bebyggelse i hela kommunen. Metod och resultaten från utredningen redovisas i 
bilaga 1. 

De områden där det bedöms finnas ett kommunalt ansvar för VA-försörjningen benämns i 
denna VA-plan och i vardagligt tal 6 §-områden. Dessa områden är inkluderade i den VA
utbyggnadsplan som redovisas nedan i avsnitt 5.2 och i bilaga 1. 

Allmän VA-försörjning i tillkommande bebyggelse 
I enlighet med kommunens översiktsplan och vision Karlshamn 50 000 pågår och planeras 
för tillkommande bebyggelse i flera delar av kommunen. Det kan vara så väl större 
exploateringar, mindre bebyggelsegrupper eller enskilda bostadshus utanför 
verksamhetsområden, som nyetableringar genom förtätning inom befintliga 
verksamhetsområden. Oavsett typ av tillkommande bebyggelse är det enligt plan- och 

bygglagen (PBL) en förutsättning att VA-försörjningen går att ordna. 

För att kunna ge korrekt information till exploatörer och byggherrar, samt för att säkerställa 
erforderlig organisatorisk kapacitet hos KEV AB och teknisk kapacitet på anläggningen 
behöver förutsättningarna bedömas i ett tidigt skede. Figur 5 visar sammanfattande bild över 
processen för samhällsbyggnadsutvecklingen. 

Det geografiska läget, tillkommande belastning i förhållande till befintlig, åtkomst till mark 
samt behov av tillstånd enligt miljöbalken eller från Trafikverket är exempel på 
förutsättningar som kan påverka både ekonomi och tidplan. 
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Figur 5. Processbeskrivning för samhällsbyggnadsutvecklingen i Karlshamns kommun. 

I Karlshamns kommun ska förutsättningarna för VA-försörjningen inledningsvis 
undersökas/bedömas enligt följande; 

1. för nya enskilda bostadshus - i samband med att förhandsbesked söks enligt plan

och bygglagen (PBL), här bevakas om tillkommande bebyggelse kan medföra nya 6 

§-områden 

2. för ny bebyggelse på kommunägd mark med extern exploatör - inför beslut om 

markanvisning/ markreservation 

3. för ny bebyggelse på kommunägd mark med kommunen som exploatör - inför 

planbeställning/ planbesked 

4. för ny bebyggelse på icke-kommunägd mark - inför planbesked. 

Denna tidiga undersökning/bedömning av förutsättningar för VA-försörjning hanteras och 
förankras genom remissförfarande mellan kommunen och KEV AB. Alla tre vattentjänster 
ska utredas, liksom behovet av att inrätta verksamhetsområde. 

Det finns behov av att upprätta tydliga rutiner för att utöka den dagvattenutredningar som 
görs i nuläget till en VA-försörjningsutredning, för att separata VA-avtal ska tecknas mellan 
exploatör och KEVAB, samt för när kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområde 
fattas i förhållande till anläggande och fakturering av anslutningsavgift. 

Genomförande av VA-utbyggnad 

Utbyggnad av allmän VA-försörjning till ett bebyggelseområde bedöms ta ungefär tre år och 
kan beskrivas som tre skeden; förstudie, utbyggnad och VA-anslutning, se Figur 6. 
Information och dialog med berörda fastighetsägare sker under hela processen. 

Information och dialog med fastighetsägare och blivande kunder 

KARLSHAMN 

Förstudie år 1-2 

utredningar, markåtkomst, 
miljötillstånd, projektering 

Utbyggnad år 2-3 

byggskede, upprättande av 
förbindelsepunkt 

VA-anslutning år 3 

anslutning och 
fakturering, 

ledningsdragning på 
respektive fastighet 

Figur 6. översiktlig beskrivning av hur VA-utbyggnad genomförs. 

En VA-utbyggnad inleds med utredningar för att identifiera vilka vattentjänster utbyggnaden 
avser, antalet fastigheter som ska anslutas, ledningssträckningar samt tekniska och 
ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. Det är även i det tidiga skedet markåtkomst 
hanteras med Lantmäteriet och/ eller Trafikverket, samt miljötillstånd söks vid länsstyrelsen 
eller mark- och miljödomstolen. Hur lång tid detta tar beror i hög grad av hur snabb 
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processen vid respektive myndighet är. Kommunfullmäktige fattar beslut om 
verksamhetsområde för respektive aktuell vattentjänst. 

När förutsättningarna är klarlagda följer upphandling av entreprenör för genomförande av 

utbyggnaden. Överföringsledningar och ledningsnät med erforderliga anläggningsdelar 
anläggs och förbindelsepunkter för respektive fastighet upprättas. 

VA-utbyggnaden färdigställs genom att fastighetsägare anvisas förbindelsepunkt och 
anslutningsavgiften faktureras. Ledningsdragning efter förbindelsepunkten fram till huset 
ordnas av respektive fastighetsägare. 

VA-utbyggnadsplan 

I VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun redovisas hur kommunen prioriterat att 
ansluta identifierade 6 §-områden samt de exploateringar som i nuläget prioriterats de 
närmaste åren, se Tabell 5. 

Observera att angivna årtal är ungefärliga och kan komma att justeras i samband med 
budget- och verksamhetsplanering. 

Tabell 5. VA-utbyggnadsplan för Karlshamns kommun. 

arumsdalen, Ban olfen 

sta 
Ku 
Duveryd - Skåneportens område 

1 

Stationsområdet, eta 1 
Asarum/Tostarp öster om 
Häradsvä en 
Möllebacken 
Stilleryds Sandvik 
Nabben 

Ex 2022 
Ex 2023 
Ex 2023 

2023 
Exploatering 2023/2024 

2023-2026 
2024-2025 
2023-2024 
2023 

6 § Start 2026 
6 Start 2029 

VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse 

I bilaga 1 redovisas den utredning som är gjord för att identifiera vilka befintliga 
bebyggelseområden som omfattas av 6 § vattentjänstlagen och ska förses med allmän VA
försörjning. 

Prioriteringen i VA-utbyggnadsplanen baseras på en bedömning av hur stort behovet är, men 
även utifrån praktiska konsekvenser för genomförandet. Framför allt skiljer sig behovet av 
tekniska utredningar och åtgärder, samt processer för markåtkomst och miljötillstånd åt. 
Kort kan de praktiska motiveringarna sammanfattas enligt följande: 
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• Nötabråne är ett mindre bebyggelseområde som sedan tidigare är projekterat och 

kan därför genomföras med kort startsträcka. 

• Öster om Karlshamn innebär en anslutning av ytterligare bebyggelse kapacitets brist 

på befintlig överföringsledning till Stärnö. 

• Väster om Karlshamn medför en anslutning av bebyggelsen till allmän VA

försörjning att kommunen behöver hantera de motstående intressena 

bebyggelseutveckling och industri/hamnverksamhet. VA-anslutning ska därför inte 

ske förrän området detaljplanelagts. 

VA-utbyggnad i tillkommande bebyggelse 
För tillkommande bebyggelse finns ca 40-50 detaljplaner som Karlshamns kommun arbetar 
med, alternativt som är färdiga att bebyggas. Eftersom det är många faktorer som styr i 
vilken takt och ordning etablering sker omfattar V A-utbyggnadsplanen endast de områden 
som kommer att bebyggas de närmaste tre åren. 

Exploateringsgruppen med representanter från kommunen och KEV AB har tagit fram 
förslag på prioriteringar av kommunala detaljplaner och genomförande av exploateringar i 
kommunens markexploateringsstrategi. Arbetet ska ligga till grund för en tydlig prioritering 
inför en framtida samhällsutveckling som skapar möjlighet till fler invånare, fler etableringar 
och möjlighet för det befintliga näringslivet att utvecklas. Prioriteringen ska visa på behovet 
av erforderliga ekonomiska och personella resurser för exploatering. 

Enskild VA-försörjning 

Med enskild VA-försörjning avses dricks- spill- och dagvattenförsörjning utanför 
kommunens verksamhetsområden för VA-försörjning. En enskild VA-anläggning ägs, sköts 
och underhålls alltid av en privat aktör. Avloppsanläggningar som försörjer en fastighet kallas 
små avlopp och brunnarna för enskilda dricksvattentäkter. Anläggningar som förser flera 
fastigheter med dricksvatten, avlopp eller med dagvattenhantering är enskilda 
gemensamhets anläggningar. 

Ansvar 

Fastighetsägare 
En fastighetsägare har ansvar för VA-försörjningen på den egna fastigheten och är enligt 
miljöbalken verksamhetsutövare. Som verksamhetsutövare ska man ha erforderlig kunskap 
om sin anläggning. 

A vloppsanläggningen ska anläggas och skötas så att den uppfyller gällande krav enligt 
miljöbalken med tillhörande förordningar, föreskrifter och allmänna råd. För att anlägga ett 
enskilt avlopp med WC behöver fastighetsägaren söka tillstånd hos Miljöförbundet Blekinge 
Väst. 
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Dricksvattnets kvalitet bör i normalfallet kontrolleras av fastighetsägaren vart tredje år och 
de parametrar som analyseras bör inte överskrida de riktvärden som finns i 
Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Det är också fastighetsägarens 
ansvar att se till att brunnen hålls i gott skick. 

Samfälligheter 
Gemensamhetsanläggningar bildas genom en lantmäteriförrättning där beslut tas om ansvar 
och fördelning av kostnader för anläggande, drift och underhåll. En 
gemensamhetsanläggning är knuten till de fastigheter som fått andel i den. 

I samband med lantmäteriförrättningen kan en samfällighetsförening bildas för att sköta 
anläggningen. Samfällighetsföreningens ansvar motsvarar fastighetsägarnas ansvar enligt 
ovan. Utan samfällighetsförening är det de berörda fastighetsägarna som delar ansvaret. 

I Karlshamns kommun finns flera enskilda gemensamhetsanläggningar i form av lokala 
ledningsnät med villapumpar, anslutna till den allmänna anläggningen i en förbindelsepunkt. 
I dessa fall är det samfälligheten som äger, sköter och underhåller allt mellan 
förbindelsepunkten och respektive fastighet. 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
I Karlshamns kommun är kommunal.förbundet Miljöförbundet Blekinge Väst tillsyns- och 
prövningsmyndighet för enskild VA-försörjning. I myndighetens ansvar ingår även viss 
rådgivning till fastighetsägaren. Det bör dock noteras att omfattningen av rådgivningen är 
begränsad med hänsyn till myndighetens roll i prövningen av enskilda avlopp. 

Karlshamns kommun 
I Karlshamns kommun är det stadsbyggnadsavdelningen som hanterar ansökningar om 
förhandsbesked och bygglov. I samband med sådana ansökningar utanför detaljplanelagt 
område har kommunen ansvar för att bedöma om platsen för tillkommande bebyggelse är 
lämplig, bland annat med hänsyn till möjligheterna att ordna vatten- och avloppsförsörjning. 
Till stöd för bedömningen anger miljöbalken att nya dricksvattenanläggningar ska utformas 
så att olägenheter undviks och en långsiktig hushållning med naturresurserna säkerställs. 

Små avlopp i Karlshamns kommun 

2009 inventerades cirka 3000 små avlopp i Karlshamns kommun. Avloppen fick då statusen 
"godkänd" eller "bör åtgärdas" och utifrån uppgifterna från inventeringen ställdes krav på 
åtgärd. Utav dessa bedöms cirka 1200 små avlopp idag vara åtgärdade och godkända. 

Det kvarstår en hel del små avlopp i Karlshamns kommun som inte inventerades 2009, i 
dagsläget har Miljöförbundet uppgifter om minst 400 små avlopp/fastigheter som inte 
inventerats. Dock pågår ett arbete med att identifiera fastigheter som saknar små avlopp. 

Efter 2009 har flera områden byggts ut med allmän VA-försörjning. Hur många fastigheter 
som har anslutits utav de som inventerades 2009 är svårt att uppskatta. Vissa av 
utbyggnadsområdena inventerades aldrig då man hade information om att utbyggnad 
kommer ske inom några år. 
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Krav på åtgärd av små avlopp riktades först till de avlopp, med WC anslutet, där man hade 
direktutsläpp eller okänd rening efter slamavskiljare. Därefter ställdes krav på de små avlopp 
som bestod av stenkistor och sjunkbrunnar. Av dessa kategorier är de flesta avloppen 
åtgärdade. I de områden som fanns med som utbyggnadsområden i VA-planen från 2013 har 
små avloppsanläggningar bestående av stenkistor och sjunkbrunnar fått avvakta med åtgärd 
tills allmänt VA fanns tillgängligt. Så i dessa specifika områden finns det många små avlopp 
som fortfarande består av stenkistor och sjunkbrunnar. 

Äldre infiltrationer, markbäddar och övriga äldre anläggningar som behöver bytas ut har 
ännu inte fått krav på åtgärd. Arbete med att ställa krav på åtgärd påbörjades under 2021. 

I Karlshamns kommun finns det en del fritidshus som 2009 uppgav att de har separata 
system för klosettvatten och bad-, disk- och tvättvatten (BD1). Krav har inte ställts på åtgärd 
på dessa fastigheter. Flertalet av dessa anläggningar kan ha behov av åtgärd både på BDT
anläggningen och toalettlösningen. 

Tillsyn 
Baserat på uppgifter från avloppsinventeringen som utfördes 2009 skrivs idag beslut om 
förbud för utsläpp av avloppsvatten. Tiden för att åtgärda anläggningen beslutas normalt till 
6 månader. Fastighetsägaren får kortare åtgärdstid om förbindelsepunkt för allmänt avlopp 
finns tillgänglig. 

Prövning 
När Miljöförbundet prövar en ansökan om små avlopp görs en bedömning utifrån 
förhållandena på platsen, risk för påverkan på människors hälsa och på miljön. Bedömningen 
görs med stöd av uppgifter i ansökan, allmänt tillgängligt kunskapsunderlag, rernissförfarande 
till berörda samt inspektion i fält. Vid fältbesöket ska en provgrop finnas om anläggningen 
utgörs av markbaserad rening. 

Det finns behov av att utreda möjligheterna till differentierade funktionskrav på små avlopp 
inom vattenskyddsområdet för kommunens huvudvattentäkt (Mieån). Vattenskyddsområdet 
sträcker sig långt uppströms vattentäkten och det behöver undersökas om det är skäligt att 
ställa krav på hög skyddsnivå avseende hälsoskydd utmed hela ån. Det torde vara prioriterat 
att säkerställa robusta anläggningar med säker, kontrollerad och dokumenterad drift i de övre 
delarna av ån och vattenskyddsområdet. Samtliga ansökningar inom vattenskyddsområden 
skickas på remiss till KEVAB. 

Efter erhållet tillstånd kan fastighetsägaren påbörja anläggningsarbetet, det ska ske inom 2 år 
från det att tillståndet utfärdades och vara slutfört inom 5 år. När anläggningen är färdigställd 
skickas en entreprenörsrapport och foton från anläggningsarbetet till Miljöförbundet för 
kontroll. 

Om avloppsanläggningen är utförd enligt tillståndet så får fastighetsägaren ett 
slutmeddelande som ska förvaras tillsammans med tillståndet. En kopia skickas till 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) som underlag för slamhämtningen. 
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I väntan på allmän VA-försörjning 
Vid prövning av små avloppsanläggningar som är belägna inom områden som omfattas av 
VA-utbyggnadsplanen tidsbegränsas tillstånden i förhållande till när området ska anslutas till 
den allmänna anläggningen. I beslutet meddelas även villkor om att anslutning till den 
allmänna anläggningen ska ske när förbindelsepunkt är anvisad. Krav på 
avloppsanläggningens funktion ställs enligt de Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 
(HVMFS 2016:17) och med hänsyn till VA-huvudmannens skyldighet att ersätta 
fastighetsägaren för nyare anläggningar. 

Samtliga ansökningar inom områden som omfattas av VA-utbyggnadsplanen skickas på 
remiss till KEV AB. 

Enskilda dricksvattentäkter 

Dricksvattenbrunnar för enstaka hus 
Antalet enskilda dricksvattenbrunnar i Karlshamns kommun är okänt, då 
dricksvattenbrunnar inte omfattas av den planerade tillsynen. Eftersom det finns flera 
bebyggelseområden i kommunen som ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten men 
inte avlopp är det rimligt att anta att antalet enskilda dricksvattenbrunnar är färre än enskilda 
avlopps anläggningar. 

I Karlshamns kommun är det anmälningspliktigt att anlägga en ny grundvattentäkt 300 m 
från kustlinjen, liksom för fastigheter som ligger inom vattenskyddsområden. 

Enskilda större dricksvattentäkter 
I Karlshamns kommun finns två kända enskilda dricksvattentäkter där fler än 50 personer är 
anslutna eller där vattenuttaget är mer än 10 kubikmeter per dygn; en för Södra Hoka 
kursgård och en för Södra cell i Mörrum. Ingen av vattentäkterna har något beslutat 
skyddsområde. 

I Södra Hoka finns restaurang och kursgård. Den borrade dricksvattenbrunnen ligger 
troligen inom vattenskyddsområdet för kommunens huvudvattentäkt. Södra cell tar vatten 
från Mörrumsån och bereder det för användning i personalutrymmen. Södra cell förser även 
ett antal närliggande bostäder med dricksvatten. 

Samlad konsekvensbedömning 

Organisation och ekonomi 

I hela Sverige står VA-försörjningen inför stora och kostsamma utmaningar som ställer krav 
på berörda aktörers kompetens och organisationer, samt på en långsiktig ekonomisk 
planering. Karlshamn är inget undantag och VA-plan för Karlshamns kommun - version två 
medför både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som kan sammanfattas enligt 
följande: 

• ett antal åtgärder som medför stor investeringsvolym 
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• en ökad kostnad för förnyelse, underhåll och kontroll 

• behov av att succesivt höja VA-taxan 

• ökat behov av personella resurser 

• behov av ökad samverkan för långsiktig planering, förebyggande lösningar som ger 

minskade kostnader på sikt 

• behov av att säkerställa erforderlig kompetens inom såväl kommun som KEV AB. 

Människors hälsa och miljön 

Genomförande av VA-plan för Karlshamns kommun innebär omfattande åtgärder på 
dricksvattenförsörjningen som bidrar till en säker dricksvattenförsörjning och människors 
hälsa. VA-planen innebär även åtgärder på spill- och dagvattenhanteringen som ger minskad 
påverkan på vattenmiljön, vilket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten 
(MKN). 

Eftersom MKN är lagstiftade krav på att en bestämd ekologisk och kemisk status ska uppnås 
redovisas berörda vattenförekomster och en sammanfattande konsekvensbedömning 
avseende VA-försörjningen i Karlshamns kommun nedan. De påverkansfaktorer som 
bedöms kunna ha betydelse för påverkan på vattenmiljön och MKN är utsläpp av renat 
avloppsvatten och dagvatten, bräddning av orenat avloppsvatten samt uttag av dricksvatten. 

Påverkansmekanismer ytvatten 
VA-försörjningen bedöms framför allt kunna påverka kvalitetsfaktorerna näringsämnen och 
särskilda förorenande ämnen (SFÄ). Klassificering av näringsämnen för sjöar och vattendrag 
görs med utgångspunkt från halten av totalfosfor. För kustvatten är klassificeringen något 
mer komplex, och utgörs av en viktning mellan halter av totalfosfor, totalkväve, samt löst 
oorganiskt kväve och fosfor. Möjlig påverkan genom utsläpp av kväve och fosfor från 
punktkällor och dagvatten. 

SF Ä omfattar 32 ämnen eller grupper av ämnen. I<lassificering ska göras för de ämnen som 
släpps ut eller tillförs i betydande mängd i ytvattenförekomsten, eller i betydande mängd 
tillförs på annat sätt. De flesta ämnen klassas enbart utifrån årsmedelvärde i vattenfas. För 
några ämnen finns även maximalt tillåtna gränsvärden i vatten, samt gränsvärden i sediment 
och biota. Möjlig påverkan genom utsläpp av SF Ä från punktkällor och dagvatten. 

Miljökvalitetsnormen kemisk ytvattenstatus innebär att gränsvärden för en lång rad kemiska 
ämnen i vatten, biota och sediment inte får överskridas. Statusen klassificeras baserat på 45 
ämnen eller grupper av ämnen. Ämnen och gränsvärden redovisas i Bilaga 6 i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter, HVMFS 2019:25. Möjlig påverkan genom utsläpp av 
prioriterade ämnen från punktkällor och dagvatten. 

Påverkansmekanismer grundvatten 
Grundvattenförekomster bedöms med avseende på kvantitativ status och kemisk 
grundvattenstatus. Kvantitativ status kan främst påverkas genom bortledning/uttag av 
grundvatten. 
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Grundvattnets kemiska status kan påverkas genom utsläpp av föroreningar som når 
grundvattnet. Då utsläpp av renat avloppsvatten och bräddning sker till ytvatten bedöms 
risken för att dessa utsläpp skulle nå grundvattnet generellt sett vara liten. Föroreningar i 
dagvatten har under ogynnsamma förhållanden större sannolikhet för att kunna påverka 
grundvattnet. 

Berörda vattenförekomster 
I Figur 7 redovisas översiktligt utsläpps- och bräddningspunkter för avlopp och 
uttagspunkter för dricksvatten. Dagvattenutsläpp är mer diffusa och typiskt kopplade till 
tätorter och redovisas därför inte. Figuren visar även de vattenförekomster som primärt 
bedömts vara berörda. 

I tabell 6 redovisas MKN, status samt på vilket sätt respektive vattenförekomst kan påverkas 
av VA-försörjningen. 
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Vattendrag · 
valtenförekom sl (2017-2021 ) 

Vatlendrag • 
J>relirrinl!lr 
vtttlenfOrekomsl 

VatlHndrag. besUBd 
vattenförekoms! 

Sjöar . valten[ön!komsl 
(2017-2021) 

SjO - preliminär 
vattenförekomst 

1 Kustvatten -
vattenforekomst (2017-2021) 

• ~:1~!~::~::; 
■ 

Kust • bes!U.ad 
vattenförekomst 

Sand- och grus.förekomst 
(2017-2021) 

Sand och 
grustörekOITl61 • 
preliminär 

Semd och 
;rusförekoms1-
be&IU1ad 

Urbergsforekomst -
?f&lirnnär 

■ ~~~förekom$!-

* 
+ 

Utsläppspunkt 
avloppsreningsverk 

Uttagspunkt 
ytvatten 

Uttagspunkt 
grundvatten 

Figur 7. Utsläpps- och uttagspunkter samt berörda vattenförekomster i Karlshamns kommun. 
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Tabell 6. Vattenförekomster som bedöms vara berörda av verksamheter som omfattas av Karlshamns 
kommuns VA-plan. 

s 2033, God utloppet påverkar 
sk hydromorfologiska 

attenstatus kvalitetsfaktorer 
MIEAN: Vatten- God ekologisk Måttlig Uppnår Recipient för 
Östersjön- drag status 2033, God ej god bräddat 
Långasjön kemisk avloppsvatten 
WA23017508 ytvattenstatus 2027 
MÖRRUMS Vatten- God ekologisk Måttlig Uppnår Recipient för 
N: Östersjön- drag status 2033, God ej god bräddat 
Bjällerbäcken kemisk avloppsvatten 
WA68541265 ytvattenstatus 2027 
Hällarydsån Vatten- God ekologisk God Uppnår Recipient för 
WA55002333 drag status 2027, God ej god bräddat 

kemisk avloppsvatten 
attenstatus 

Klockarebäcke Vatten- God ekologisk Måttlig Uppnår Recipient renat 
n- drag status 2027, God ej god avloppsvatten 
Lyckebybäcken kemisk 
- Persgärdeån - ytvattenstatus 
Tattån -
Öjasjöbäcken -
Strängabäcken 
WA55369029 
KarlshamnsfJär Kust Måttlig ekologisk Måttlig Uppnår Recipient renat 
den status 2039, God ej god avloppsvatten 
WA72333352 kemisk 

attenstatus 
Västra Blekinge Kust God ekologisk Måttlig Uppnår Sekundär recipient 
skärgårds status 2027, God ej god 
kustvatten kemisk 
WA24541831 ytvattenstatus 
Stärnö Sandvik Kust God ekologisk Måttlig Uppnår Sekundär recipient 
WA20257349 status 2027, God ej god 

kemisk 
attenstatus 

Mellersta Kust d ekologisk Måttlig Uppnår Sekundär recipient 
Pukaviksbukte us 2027, God ej god 
n WA69903366 isk 

attenstatus 
MatviksfJärden Kust God ekologisk Måttlig Uppnår Sekundär recipient 
WA79602278 status 2027, God ej god 

kemisk 
ytvattenstatus 

TjäröfJärden Kust God ekologisk Måttlig Uppnår Sekundär recipient 
WA51490708 status 2039, God e od 
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kemisk 
ytvattenstatus 

Ringamåla Grund- God kemisk God God Uttag av 
WA21888793 vatten grundvattenstatus, grundvatten 

god kvantitativ 
status 

Aryd- Grund- God kemisk God God Recipient 
Märserum vatten grundvattenstatus, dagvatten 
WA62352774 god kvantitativ 

status 
Mörrum norra Grund- God kemisk God God Recipient 
WA25836810 vatten grundvattenstatus, dagvatten 

god kvantitativ 
status 

Elleholm Grund- God kemisk God Otillfreds Recipient 
WA13943420 vatten grundvattenstatus ställande dagvatten 

2027,god 
kvantitativ status 
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