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Förord

Frågan om VA-försörjning i omvandlingsområden är inte ny, men den har på 
senare år vuxit och fått allt större uppmärksamhet, inte minst i kommunerna. 
Behovet av en handbok om VA i omvandlingsområden har blivit allt tydligare.

Denna handbok har utarbetats inom ramen för ett projekt som initierats och 
finansierats av Svenskt Vatten Utveckling. Projektgruppen har utsetts efter en 
förfrågan från Svenskt Vatten. Den har bestått av Lena Tilly och Krister Törneke, 
Tyréns; Denis van Moeffaert, Ramböll (senare WSP); Erik Kärrman, Ecoloop 
och Mats Johansson, Verna med Krister Törneke som projektledare. 

Lena och Krister har lämnat det huvudsakliga bidraget till kapitel 1, 4 och 6, 
Erik och Mats till kapitel 2, 3 och 7 och Denis till kapitel �. Författarna svarar 
dock gemensamt för hela innehållet.

Att utarbeta en handbok till stöd i kommunala planeringsprocesser hade inte 
varit möjligt utan stöd från handläggare och beslutsfattare i ett stort antal kom-
muner. Våra kommunexempel baseras till stor del på muntliga uppgifter från 
dessa. Vi har också fått värdefulla synpunkter från deltagare i nätverket VA- och 
bebyggelseplanering i Stockholms län samt deltagare på seminariet VA i omvand-
lingsområden i Göteborg den 19 september 2007. Vi har dessutom haft en värde-
full dialog med Svenskt Vattens personal och utvecklingsledare om handbokens 
innehåll och upplägg.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som på detta sätt har bidragit till handboken. 
Vi är medvetna om att handboken inte ensam kan lösa alla problem kring VA 
i omvandlingsområden. Men det är vår förhoppning att den kan fungera som 
en vägledning och stöd till dem som i olika sammanhang arbetar för en hållbar 
utveckling av vatten- och avloppsförsörjningen. 

Författarna
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Sammanfattning

I många svenska kommuner finns sammanhängande fritidshusområden där allt 
fler människor väljer att bosätta sig permanent. Dessa omvandlingsområden sak-
nar ofta fungerande VA-försörjning. 

För att få till stånd en hållbar utveckling i omvandlingsområden krävs en stra-
tegisk planering i kommunerna och ett tydligt beslut om vilken utveckling man 
ska sträva mot. VA-planeringen behöver omfatta kommunen som helhet och inte 
begränsas till verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Det är viktigt att den 
hänger nära samman med kommunens översiktsplanering och bygger på ett nära 
samarbete över förvaltningsgränserna. Genom att vara ute i god tid och kommu-
nicera med berörda både inom kommunen och i det aktuella området kan man 
undvika en utdragen och resurskrävande process. En checklista för att stämma av 
var kommunen ligger till i processen återfinns i bilaga A. 

Den bäst fungerande VA-lösningen för ett område hittar man bara genom att 
utgå från naturens och samhällets förutsättningar. Även om avloppssituationen i 
regel är den mest alarmerande är det oftast lämpligt att utgå från förutsättning-
arna för vattenförsörjning. Det är också klokt att redan från början planera för 
den framtida dagvattenhanteringen i området. Handbokens bilagor innehåller 
checklistor och andra verktyg som kan vara till hjälp för att sortera bland tänk-
bara och möjliga lösningar. 

Den som bosätter sig permanent i ett fritidshusområde måste räkna med att 
på ett eller annat sätt betala priset för en långsiktigt hållbar vatten- och avlopps-
försörjning. Det kan ske genom en enskild anläggning, del i en samfällighet eller 
genom avgifter för allmänna vattentjänster enligt Vattentjänstlagen. I vissa fall 
kan det vara nödvändigt för VA-huvudmannen att ta ut högre avgifter vid an-
slutning av omvandlingsområden än vad som i övrigt tillämpas inom verksam-
hetsområdet. Vattentjänstlagen ger stöd för en sådan s.k. särtaxa, och det finns 
exempel på kommuner som tillämpat det.

Oavsett hur finansieringen går till, kan kommunen bidra till att begränsa kost-
naderna genom att vara förutseende och ge stöd till berörda fastighetsägare i ett 
tidigt skede. Kostnaden för detta är liten i jämförelse med de fördelar det ger för 
miljön, för samhället och för individen.

Det finns bland svenska kommuner många goda exempel på hur man arbetar 
med VA i omvandlingsområden. Några av dessa beskrivs närmare i handbokens 
sista kapitel. I Falun har man utvecklat en tydlig arbetsgång som går över förvalt-
ningsgränserna. Detta gäller även i Värmdö, som står inför en stor utmaning p.g.a. 
omfattande inflyttning. Där finns en långsiktig plan för utbyggnaden av den all-
männa VA-anläggningen. Norrköping står i en helt annan situation och där har 
man valt en annan strategi. För att undvika att tvingas bygga ut VA-anläggningen 
där det inte är nödvändigt, ger kommunen aktivt stöd till fastighetsägare att själva 
eller tillsammans lösa VA-försörjningen, s.k. VA-rådgivning. Dessa tre kommu-
ner har alla gjort strategiska val som också har fått en demokratisk förankring.
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Summary

In many Swedish municipalities there are former summerhouse areas where peo-
ple are moving in for permanent living. These areas often lack proper water and 
wastewater systems.

In order to achieve a sustainable development in these areas there is a need 
for strategic planning by the municipalities as well as goals for the planning. 
This planning for sustainable water and wastewater systems involves the entire 
municipality and should not be limited to the department for water manage-
ment. It is important that this planning is close connected to the city planning 
and contains a close cooperation between different departments. With a prospec-
tive work including early communication with all stakeholders a time-consuming 
and expensive decision making process can be avoided. A guiding checklist for 
municipalities regarding this type of decision making processes is included in 
Appendix A. 

The most well functioning water and wastewater system for a certain area can 
only be found by starting from the local conditions regarding the natural envi-
ronment and society. Even if the wastewater situation is the most alarming, it is 
beneficial to start from the drinking water situation. It is also recommended to 
plan for storm water management in an early stage. This Handbook’s appendices 
contain checklists and other tools for guidance of different solutions.

Persons who move to former summerhouse areas for permanent living must be 
prepared for paying the price for long term sustainable water and wastewater sys-
tems, whether it is a private system, a part in a collective system or as connected 
to a central system. Sometimes the municipal water and wastewater department 
decide upon higher tariffs for connection of former summerhouse areas than 
the normal tariffs in the municipality. The legislation supports the municipality 
to this for areas where the construction costs are higher than normal situations. 
There are today municipalities that apply specific (higher) tariffs for persons liv-
ing in former summerhouse areas.

Independent of type of financing, the municipality can take measures to limit 
the costs through a prospective planning and to support the house owners in an 
early stage. The costs for this are minor in relation to the advantages for the envi-
ronment, for the society and for the individual person.

There are many examples of good work of water and wastewater systems in 
former summerhouse areas among the Swedish municipalities. Some examples 
are described in the last chapter of this Handbook. The municipality of Falun has 
developed a clear model for the working process involving three different depart-
ments of the municipality. Also the municipality of Värmdö has such a model. 
Värmdö is a municipality with a challenging increase in population moving into 
former summerhouse areas and they have a long term plan for enlarging the 
central systems. The municipality of Norrköping has a different situation and has 
chosen another strategy. In order to avoid building more central systems, the mu-
nicipality supports house owner in former summerhouse areas with consultancy 
to solve the situation with private or collective systems. All three of these munici-
palities described above, have made political supported strategic decisions regard-
ing the issue of water and wastewater systems of former summerhouse areas. 
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1 Bakgrund

1.1	 Vad	menar	vi	med		
omvandlingsområden?

Med omvandlingsområden menar vi sammanhäng-
ande fritidshusområden om minst 10 fastigheter 
där omvandling mot permanentboende pågår. Om-
vandlingsområden uppfyller ofta inte dagens vat-
ten- och avloppsstandard och kräver därför åtgärder 
i någon form. 

1.2	 Omvandlingsområden	och	
hållbar	utveckling	

I arbetet med omvandlingsområden är det viktigt att 
ha en helhetssyn på problematiken och att inte be-
gränsa arbetet till tekniska lösningar. Då är begrep-
pet ”hållbar utveckling” användbart. Den vanligaste 
definitionen av begreppet är hämtat från Brundt-
landrapporten (WCED 19�7): ”Hållbar utveckling 
är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan 

att för den skull begränsa kommande generationers 
möjlighet till utveckling.”

Hållbar utveckling omfattar de samhällsföränd-
ringar som krävs i ett långsiktigt och globalt perspektiv. 
Det är därför nödvändigt att omvandlingsområden, 
som är ett exempel på pågående samhällsförändringar, 
utvecklas på ett hållbart sätt i alla avseenden, inte 
bara tekniskt. 

Tre huvudkriterier ligger till grund för hållbar ut-
veckling, nämligen sociala aspekter, miljö och eko-
nomi. 

1.3	 ...	och	vad	är	då	problemet?

De som bosätter sig permanent i äldre fritidsområ-
den tar ofta med sina vanor från staden, där man 
inte behöver reflektera över vattentillgången eller 
vart avloppet tar vägen. Det kan leda till stora pro-
blem med kapacitet och kvalitet. Särskilt i kust- och 
skärgårdsområden är sötvattentillgångarna begrän-
sade. Vattenuttag som överstiger nybildningen kan 
leda till stora problem med saltvatteninträngning 
och torrlagda brunnar 

De gamla och enkla avloppsanläggningar som 
byggts för fritidsboende är sällan dimensionerade för 
den ökade mängd avloppsvatten som helårsboende 
medför, och de fungerar dåligt ur miljösynpunkt. 
Ofta saknas längre gående rening än slamavskiljning 
och de är dessutom i behov av upprustning. Detta 
medför utsläpp av kväve, fosfor och syreförbrukande 
ämnen till vattenmiljön. Den totala mängd fosfor 
som årligen släpps ut via enskilda avlopp i Sverige 
uppskattas till ca 600 ton. Permanentboende svarar 
för merparten (ca 9� %) av dessa utsläpp. I tätbe-
byggda områden med små tomter är det svårt att 
hålla tillräckliga skyddsavstånd mellan avloppsan-
läggningar och nedströms liggande brunnar, varvid 
risken för spridning av smittämnen ökar.

Även i befintlig bebyggelse med enskilda VA-lös-
ningar finns problemen som oftast beror på att man 
inte anpassat sig till de lokala naturförutsättning-
arna. I regel är det avloppssituationen som är den 
direkta orsaken till att ett VA-problem identifieras, 
men det är vanligt att vattenförsörjningen visar sig 
ha en avgörande betydelse. I ett senare skede, när 
området förtätas ytterligare, uppstår ofta svårigheter 
även med dagvattenhanteringen.Figur 1-1 Hållbar utveckling.
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Ett skäl till att många bosätter sig i dessa områden 
är att hus- och tomtpriserna är lägre än i tätorterna. 
Man är ofta inte förberedd på de kostnader som 
tillkommer för att skapa fungerande VA-lösningar. 
Man har kanske inte heller räknat med att samhäl-
lets service generellt håller en lägre nivå än i tätor-
ten. En sådan utveckling är långt ifrån hållbar, både 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt!

1.4	 Hur	kan	den	här	handboken	
vara	till	hjälp?

Handboken presenterar en vägledning i problema-
tiken med omvandlingsområden. Den är tänkt som 
ett stöd i första hand för kommunernas beslutsfatta-
re och tjänstemän i frågor som rör planering, miljö 
och VA-teknik.

Tekniken i sig är ofta inte den begränsande fak-
torn för införandet av bra VA-lösningar utanför 
kommunalt VA-område. Minst lika ofta är hindren 
av organisatorisk eller juridisk karaktär. I tabell 1-1 

beskrivs vissa svårigheter och begränsningar som kan 
finnas i arbetet med omvandlingsområden. Dessa 
utvecklas närmare i handbokens olika kapitel.

Handboken beskriver de olika aktörerna och de 
lagar och regler som styr (kapitel 2: aktörer och re-
gelverk). Handboken vill sedan visa på två parallella 
processer som båda är lika nödvändiga om man vill 
nå fram till fungerande lösningar. I kapitel 3 beskrivs 
en fungerande process och de olika aktörernas roller, 
liksom hur man kan ”rätta till” en process som inte 
är idealisk från början. Här beskrivs också ett sätt att 
hantera intressekonflikter. Bilaga A är tänkt att an-
vändas som en checklista till stöd för kommuner att 
bedöma var i processen man befinner sig, och vilka 
frågor som behöver besvaras. I kapitel 4 presenteras 
den andra processen, att utifrån geografiska förut-
sättningar hitta fungerande lösningar. Till kapitlet 
hör ett antal tabeller, som med fördel kan användas i 
arbetet. De återfinns som bilaga B – H. Finansiering 
och möjligheterna till ”särtaxa” enligt Vattentjänst-
lagen presenteras i kapitel �. De viktigaste slutsatser-
na i handboken sammanfattas i kapitel 6. Slutligen 
ges i kapitel 7 exempel från tre kommuner på hur 
man arbetar med VA i omvandlingsområden.

Figur 1-2 Dåligt fungerande avloppsanläggning (Foto: Bo Karlson, Karlskrona kommun).
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Tabell 1-1 Olika svårigheter och begränsande faktorer som kan finnas i arbetet med VA i  
omvandlingsområden. Hänvisning till de kapitel i handboken där detta utvecklas närmare.

Svårighet eller
begränsande faktor Beskrivning Kapitel

Ansvar Ofta	uppfattar	både	kommunala	och	nationella	aktörer	att	det	huvudsakliga	ansvaret	
ligger	eller	bör	läggas	på	någon	annan	aktör	än	de	själva.

3

VA-verksamhets-
område

Verksamheten	avser	anläggningar	utanför	VA-verksamhetsområdet	och	kan	därmed	
inte	finansieras	via	VA-taxan.	Många	av	dessa	områden,	enskilda	fastigheter	eller	
grupper	av	fastigheter	lämpar	sig	inte	för	att	ingå	i	det	kommunala	verksamhets-
området.	

3,	4

Organisation	
och	kompetens

Det	finns	behov	av	bättre	former	för	samverkan,	dels	mellan	förvaltningar	och	dels	
mellan	tjänstemän	och	politiker.	Dessutom	behövs	högre	kompetens	inom	både	
plan-	och	miljölagstiftning.	

3

Finansiering	
och	resurser

Det	finns	bristande	resurser	att	få	till	stånd	gemensamhetsanläggningar	för	VA	i	
omvandlingsområden.	Nämnder	och	förvaltningar	som	arbetar	i	dessa	frågor	vill	ha	
stöd	och	vägledning	från	regionala	och	nationella	aktörer.	

5

Krav,	lagar	
och	regler

Få	kommuner	har	tillgång	till	jurister	med	erfarenhet	och	kunskap	gällande	
omvandlingsområden.		

2,	3

Tillsyn Resurser	för	tillsynsarbete	utifrån	Miljöbalken	är	generellt	sett	otillräckliga.	I	många	
kommuner	är	antalet	enskilda	avlopp	utan	tillstånd	stort	och	dessutom	uppfyller	många	
av	de	avlopp	som	har	gamla	tillstånd	inte	miljöbalkens	krav.	

2,	3

Samverkan	
och	planering

Det	finns	ett	stort	behov	av	samverkan	och	bättre	planeringsunderlag	på	VA-området	
när	det	gäller	omvandlings-,	glesbygds-	och	skärgårdsområden.

3

Tekniska	aspekter I	många	kommuner	utnyttjas	inte	VA-verksamhetens	tekniska	kunskaper	för	utredning	
om	VA	i	omvandlingsområden.	

2,	3,	4

Naturgivna	
förutsättningar

Begränsade	vattentillgångar,	dålig	dricksvattenkvalitet	och	interaktion	mellan	
dricksvatten	och	avlopp	kan	försvåra	planeringen	för	omvandlingsområden.	

4

  



14

2 Aktörer och regelverk

VA-frågorna i omvandlingsområden är hårt reglerade 
i lagstiftningen. Samtidigt är det inte helt lätt att för-
stå hur och på vilket sätt de olika författningarna och 
miljömålen samverkar. Detta kapitel ger en överblick 
av de olika lagrummen och pekar på vem och vilka som 
ansvarar för tillsyn, planering och VA-försörjning för 
VA i omvandlingsområden. 

2.1	 Miljömål	och	regelverk	

2.1.1 Miljömål

Övergripande för strävan mot en hållbar utveckling 
är de 16 svenska miljömålen (Miljömålsportalen 
200�). För sektorn VA-hantering i omvandlings-

områden är det framförallt följande miljömål som 
har relevans:
• Ingen övergödning.
• En giftfri miljö.
• God bebyggd miljö.
• Grundvatten av god kvalitet.

2.1.2 Lagar

VA i omvandlingsområden styrs primärt av tre för-
fattningar: Plan- och bygglagen, PBL, (SFS 19�7) 
Miljöbalken (SFS 199�) och Lagen om allmänna 
vattentjänster, ”Vattentjänstlagen” (SFS 2006).

I Plan- och bygglagen regleras kommunernas rätt/
skyldighet att genom olika planer styra bebyggelse-
utvecklingen. Plan- och bygglagen är framåtsyftande 
och styr planeringen för exploatering. Enligt plan- 
och bygglagen, vilken inleds med en hänvisning till 
hållbar samhällsutveckling, skall vid planering och 
planläggning såväl som lovgivning hänsyn tas till 
god hälsa, föroreningsminimering samt resurshus-
hållning inklusive kretsloppslösningar. 

Tabell 2-1 Miljömål med delmål relevanta för VA i omvandlingsområden. 

Miljömål Delmål Relevans

Ingen	
övergödning

Fram	till	år	2010	skall	de	svenska	vattenburna	utsläppen	av	
fosforföreningar	från	mänsklig	verksamhet	till	sjöar,	vattendrag	
och	kustvatten	ha	minskat	med	minst	20	procent	från	1995	års	
nivå

Fosforutsläppen	från	undermåliga	
enskilda	avlopp	är	ofta	större	än	från	
kommunala	reningsverk	i	en	kommun

Senast	år	2010	skall	de	svenska	vattenburna	utsläppen	av	
kväveföreningar	från	mänsklig	verksamhet	till	haven	söder	om	
Ålands	hav	ha	minskat	med	30	procent	från	1995	års	nivå.

Kväveutsläppen	från	undermåliga	
enskilda	avlopp	är	inte	obetydliga	men	
ganska	små	jämfört	med	utsläpp	från	
kommunala	reningsverk

En	giftfri	
miljö	

Halterna	av	naturfrämmande	ämnen	i	miljön	är	nära	noll	och	
deras	påverkan	på	ekosystemen	försumbar	

God	avloppsrening	kan	delvis	innebära	
en	barriär	mot	utsläpp	av	oönskade	
ämnen

All	fisk	i	Sveriges	hav	och	sjöar	och	vattendrag	är	tjänlig	som	
människoföda	med	avseende	på	innehållet	av	naturfrämmande	
ämnen.

God	bebyggd	
miljö

Senast	år	2015	skall	minst	60	%	av	fosforföreningarna	i	avlopp	
återföras	till	produktiv	mark,	varav	minst	hälften	bör	återföras	
till	åkermark

Möjlighet	finns	att	recirkulera	restpro-
dukter	som	slam,	klosettvatten	eller	
urin	och	därmed	återföra	fosfor	

Grundvatten	
av	god
kvalitet

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

Undermåliga	avloppsanläggningar	
bidrar	till	förorening	av	grundvatten

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

Enskilda	avloppsanläggningar	kan		
lokalt	bidra	till	överuttag	av	grund-
vatten
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Miljöbalken utgår från begreppet hållbar utveck-
ling, fokuserar på den ekologiska hållbarheten och 
är tydlig i sina krav utifrån ett miljöskydds- och 
hälsoskyddsperspektiv. Miljöbalkens första kapitel 
är mycket tydligt på att hela balken skall genomsyras 
av kravet på hållbar utveckling. Med stöd av Miljö-
balken kan man t.ex. kräva s.k. kretsloppslösningar 
vid installation av enskilda avlopp, såvida det inte 
kan anses vara orimligt i det enskilda fallet. Viktigt 
är dock att medan Plan- och bygglagen kan styra 
utvecklingen inom ett helt planområde, så bygger 
Miljöbalken på att man i varje enskilt fall bedömer 
vad som kan krävas. Vid bedömningen av vilka krav 
på hänsyn som kan ställas, ska särskilt beaktas nyt-
tan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Såväl Plan- och bygglagen som Miljöbalken byg-
ger således på avvägningar, där det ytterst är teknik 
och ekonomi som avgör hur långt man kan gå be-
träffande krav på olika former av försiktighetsmått 
för att t.ex. uppnå kretslopp i det enskilda fallet. Det 
viktiga undantaget i både Miljöbalken och Plan- och 
bygglagen är sådana situationer där det finns rätts-
ligt bindande miljökvalitetsnormer, då är det istället 
dessa som sätter gränserna för utsläpp etc. och en 
avvägning blir därmed inte möjlig. 

Miljökvalitetsnormer förväntas bli än mer vanli-
ga i svensk rätt när ramdirektivet för vatten på allvar 
börjar återspeglas i lagstiftningen. I vilken utsträck-
ning detta kommer att innebära bindande gräns-
värden, stödjande riktvärden eller målsättningar är 
ännu inte klart. Förutom det faktum att Miljöbal-
ken ställer strängare krav än vad tidigare författning-
ar på området gjort, så är det inte möjligt att (i detta 
sammanhang) närmare precisera vilka gränser och 
krav som kommer gälla. 

Utgångspunkten för Vattentjänstlagen är att det i 
första hand är en uppgift för det allmänna att tillhan-
dahålla vattenförsörjning och avlopp i situationer då 
det behövs samlade VA-lösningar. VA-lagstiftningen 
skall inte bara tillgodose hälsoskyddet utan även 
bidra till en hållbar utveckling och god resurshus-
hållning. Detta betyder att kommunen är skyldig 
att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang om det behövs av hälsoskydds- eller 
miljöskäl. Vid inrättande och drift av VA-anlägg-
ning skall hushållning med naturresurser beaktas. 

Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Vatten-
tjänstlagen ger kommunen en bred verktygslåda vil-
ken, om den används på rätt sätt, ger möjlighet att 

styra utvecklingen av VA i omvandlingsområden. 
Vilken lagstiftning som ska användas i olika skeden 
och hur man på bästa sätt kan få synergier i VA- 
och bebyggelseplaneringen varierar från område till 
område och mellan olika kommuner. Bäst effekt får 
man om kommunen på olika sätt använder alla tre 
lagarna för att stödja den önskade utvecklingen. Se 
Figur 2-2.

Figur 2-2 Vid planering av VA i omvandlingsomrden 
är Plan- och bygglagen, Miljöbalken och 
Vattentjänstlagen på olika sätt tillämpliga 
och ger möjlighet att styra olika delar av 
VA-försörjningen över tiden.

2.1.3 Övrigt

Vissa aspekter på VA i omvandlingsområden styrs 
också av andra lagar. Anläggningslagen (SFS 1973) 
reglerar s.k. gemensamhetsanläggningar. Detta är 
anläggningar som är gemensamma för flera fastig-
heter och som förvaltas av fastighetsägarna. 

Råd och rekommendationer för små vattentäkter 
finns hos Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2003) och 
vad gäller utsläpp till vatten finns Naturvårdsverkets 
Allmänna råd om små avloppsanläggningar för hus-
hållsspillvatten. 

Behovet av VA-planering i omvandlingsområden 
kommer i många fall aktualiseras av de åtgärdspro-
gram som kommer tas fram utifrån arbetet med att 
genomföra ramdirektivet för vattens ambitioner att 
uppnå god ekologisk status. Detta kommer huvud-
sakligen att ske genom att kommunerna i sitt löpan-
de myndighetsutövande och i sin planering genom-
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för kostnadseffektiva åtgärder som förbättrar den 
ekologiska statusen i våra sjöar, vattendrag och hav.

2.2	 Roller	och	ansvar

Kommunal VA-planering behöver bli mer än pla-
nering för kommunalt vatten och avlopp inom 
verksamhetsområde. Kommunen har ansvar för 
planering av VA utanför verksamhetsområdet och 
ska göra bedömningar av om verksamhetsområdet 
behöver utökas. Detta innefattar också synen på 
enskilda avloppsanläggningar, mindre och större ge-
mensamma VA-anläggningar liksom VA i omvand-
lingsområden. Även hantering (bortledande, rening 
och utsläpp till recipient) av dagvatten bör ses som 
en del i kommunens totalansvar för VA-frågorna vil-
ket också gäller i omvandlingsområden.

De aktörer på tjänstemannanivå vars ansvarsområde 
rymmer delar av planering av VA i omvandlingsom-
råden framgår av Tabell 2.2.

För kommunens planering ansvarar ofta ett Stads-
byggnadskontor eller en Planenhet. Uppgiften är att 
upprätta översiktplan, fördjupade översiktsplaner, de-
taljplaner och områdesbestämmelser där behov finns 
för detta. Denna planering styr i hög grad VA-utbygg-
naden. Kommunen har oftast en teknisk förvaltning 
eller VA-kontor som tillhandahåller VA-försörjning 
till abonnenterna inom VA-verksamhetsområdet. 
Det är också vanligt att ett kommunalt bolag har 
uppgiften att driva VA-systemen. Bolagen har ibland 
fler områden än bara VA såsom t.ex. avfall och energi 
och ibland verksamhet i fler än en kommun. Den 
kommunala aktör som har ett huvudansvar för mil-
jön benämns ofta Miljö- och hälsoskyddskontor eller 
Miljö- och byggkontor. Aktören har framförallt en 
myndighetsuppgift att ta emot anmälningsärenden 
och sköta tillsyn av t.ex. enskilda avlopp.

Figur 2-3 Vattendirektivet och dess dotterdirektiv samspelar med svenska myndigheters arbete utifrån  
Miljöbalken och Plan- och bygglagen (Illustration: Anna Ek, Lst i Västra Götaland). 
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Dotterdirektiv för

grundvatten

Fågel- och habitatdirektiv

Badvattendirektiv

Dricksvattendirektiv

Avloppsvattendirektiv

RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN

m.fl. direktiv Hög status

GOD STATUS

Måttlig status

Otillfreds-
ställande status

Dålig status

Tabell 2-2 Kommunala aktörer och deras roller.

Lagar som 
styr aktören

Aktörens 
ansvarsområde

Rådighet och möjlighet att påverka

Plan- och Bygglagen Plan Styra bebyggelseplanering inklusive VA- och andra infrastrukturfrågor

Vattentjänstlagen Teknik Kan tvinga fastighetsägare att betala anläggningsavgifter vid VA-utbyggnad 
om fastigheten inkluderas i verksamhetsområdet.

Miljöbalken Miljö Förelägga om åtgärder, initiera VA-sanering i områden
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Vanligen finns det ingen som uttalat tar ett övergri-
pande ansvar för helheten i kommunens VA-plane-
ring, delvis därför att det inte finns någon samlad 
lagstiftning på området eller krav på att t.ex. kom-
muntäckande VA-planer ska finnas. I flera kommu-

ner, t.ex. Alingsås kommun har berörda förvaltning-
ar tillsammans tagit fram förslag till övergripande 
kommunal strategi för att hantera VA-frågorna på ett 
samlat och funktionellt sätt, se exempel 2-1 nedan.

Exempel 2-1

Alingsås VA-strategi tydliggör roller och ansvar inom kommunen

Utgångspunkten för arbetet har varit att se på frågeställningarna från både miljösynpunkt och VA-
teknisk synpunkt. Andra överväganden såsom planmässiga aspekter med mera görs inte i denna stra-
tegi utan detta avses ske i samband med arbete med ÖP och FÖP i kommunen.

Syftet är att VA-strategin ska vara ett viktigt underlag för omarbetningen av översiktsplanen för hela 
kommunen samt att ta ett samlat grepp på VA-frågorna i Alingsås kommun och att samordna olika 
kommunala förvaltningars ställningstagande och besked riktade till allmänheten. Ansvarsfördelningen 
i Alingsås är i korta drag denna:

Kommunstyrelsen ansvarar för att VA-frågorna kommer in tidigt i planeringsprocessen och att VA 
utgör en viktig förutsättning för kommunens övergripande planering. Styrelsen har också ansvar för 
en kommunal helhetssyn vad gäller VA med utgångspunkt från planmässiga, miljömässiga och tek-
niska överväganden.

Byggnadsnämnden ansvarar för att VA-frågorna får en hållbar lösning i samband med upprättande av 
detaljplaner och prövning av bygglov. Ställer också krav på tekniskt genomförande i samband med 
bygganmälan.

Miljöskyddsnämnden är den myndighet som hanterar VA-frågorna från miljö- och hälsoskyddssyn-
punkt med stöd av Miljöbalk och Livsmedelslag. Tillståndsmyndighet för enskilda avloppsanlägg-
ningar och beslutar om försiktighetsmått för anmälningar av gemensamma anläggningar för 2�–
2 000 personekvivalenter. 

Tekniska nämnden ansvarar för och driver de allmänna VA-anläggningarna. Ställer relevanta krav på 
fastighetsägare och verksamhetsutövare enligt Vattentjänstlagen.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare har alltid det primära ansvaret för att vatten och avlopp anord-
nas och drivs så att tekniska, hydrauliska, hygieniska och miljömässiga grundkrav uppfylls.
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3 Vägen från  
VA-problem till  
fungerande lösningar 

Det finns ingen universallösning för planering av VA 
i omvandlingsområden. Detta kapitel ger vägledning 
i hur man får till stånd en fungerande planering, och 
tips på hur man rättar till en process som blivit fel från 
början. Kapitlet tar utgångspunkt i ett projekt om för-
utsättningar för kommunens arbete med småskaliga 
VA-lösningar (KSL 2004) samt arbeten inom det re-
gionala VA-nätverket i Stockholms län. 

3.1	 Kommunal	VA-planering		
–	för	hela	kommunen

Det finns två delar i kommunens ansvar om VA-pla-
nering, dels planering av VA inom verksamhetsom-
rådet dels planering av VA utanför verksamhetsom-
rådet samt bedömning av om verksamhetsområdet 
behöver utökas. Tyvärr så glömmer man i många 
kommuner bort att kommunen är skyldig att se 

till att VA-försörjning finns om det är motiverat i 
ett större sammanhang. Detta gör att man saknar 
framförhållning och beredskap för förändringar i de 
behov och den bebyggelse som finns utanför verk-
samhetsområdet.

Ansvaret för VA-försörjningen ligger ytterst på 
kommunfullmäktige och blir därför en viktig fråga 
för kommunstyrelsen i de allra flesta kommuner. 
Det är sällan som man lyfter VA-frågorna till denna 
nivå annat än när man möter verkliga problem i det 
löpande arbetet eller står inför omfattande investe-
ringsbeslut. Frågan om VA i omvandlingsområden 
hanteras därför huvudsakligen i det löpande arbetet 
av berörda förvaltningar framförallt VA, Plan och 
Miljö.

Det är uppenbart att det finns mycket att vinna 
med helhetstänkande och samarbete/samverkan 
inom kommunen. För VA-huvudmannen är det 
i dagsläget extra viktigt eftersom det kan bli både 
kostsamt och oönskat om utvecklingen gör att man 
tvingas bygga ut VA i områden där förutsättning-
arna för anslutning är dåliga eller kostsamma. En-
skilda fastighetsägare har möjlighet att driva fram 
att kommunen ordnar VA-försörjning i deras om-
råde via länsstyrelsen som i sin tur kan förelägga 
kommunen om att lösa VA-försörjningen med en 
allmän VA-anläggning. Detta kan orsaka en olyck-
lig omprioritering av kommunens resurser. En väl 

Figur 3-1 Skillnaden mellan planering av VA-frågor separat inom respektive linjeorganisation och  
en förvaltningsövergripande VA- och Bebyggelseplanering baserad på helhetssyn.

VA-planering
Förstudie – projektering
– investering

Bebyggelseplanering
ÖP – DP – Bygglov

Tillsynsplanering
Utifrån Miljöbalken

VA-planering

Bebyggelseplanering

Tillsynsplanering

Planering inom 
respektive linjeorganisation

Planering baserad på helhetssyn
och förvaltningsövergripande arbete
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formulerad kommunal VA-plan skulle kunna hjälpa 
kommunen att styra från oönskad utbyggnad samt 
göra att man undviker risken för förelägganden av 
den här typen.

I många kommuner är det helt naturligt att sam-
arbeta mellan förvaltningar både i stort och smått 
och det förvaltningsövergripande arbetet kan sägas 
organisera sig självt. I andra kommuner är avståndet 
mellan förvaltningarna större och i vissa fall är det i 
princip vattentäta skott mellan berörda förvaltning-
ar och nämnder; kommunikation sker via remisser 
och brev vilket är negativt för alla inblandade. Ingen 
i dessa kommuner anser sig ha uppdrag eller resur-
ser för att samordna VA- och bebyggelserelaterade 
frågor vilket leder till att förvaltningarna jobbar 
med sitt ”i varsin låda” utan att höja blicken. Denna 
typ av ”internkulturella” dödlägen är ofta svåra att 
bryta.

De hinder för ett förvaltningsövergripande arbets-
sätt som lyfts fram är ofta tids- och resursbrist, dåligt 
fungerande kommunikation och ”personpolitik” 
handläggare emellan, att andra förvaltningar och 
nämnder upplevs som bakåtsträvare och ”nej-sä-
gare” eller att det helt enkelt upplevs enklare att inte 
behöva pröva och diskutera sina ställningstaganden 
och prioriteringar med övriga förvaltningar.

För att komma loss ur detta krävs ofta antingen 
att en grupp tjänstemän och politiker tillsammans 
identifierar behovet av samordning som en viktig 
fråga och ber om ett konkret uppdrag att skapa en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp eller liknan-
de. Man kan också använda t.ex. en omstart i över-
siktsplaneringen, framtagandet av en mer omfattan-
de VA-strategi/investeringsplan eller liknande som 
motiv för att få ett politiskt uppdrag att samordna 
förvaltningarnas arbete i dessa frågor. Ambitionen 
och varaktigheten i detta arbete kan gruppen sedan 
själv helt eller till del styra över. En viktig del i det 
initiala arbetet är att öka kunskapen om respektive 
förvaltningars arbetsområde, uppdrag samt den lag-
stiftning och de direktiv som man arbetar utifrån. 
Ofta är kunskapen om vad andra delar av kommu-
nen gör förvånande liten, vilket givetvis leder till 
problem i kommunikation och bristande förståelse 
för varandras ställningstaganden och prioriteringar, 
(se vidare i kapitel 3.3.).

3.2	 Målbilder	för	VA-	och		
bebyggelseplaneringen

När en kommun utgår från begreppet ”hållbar ut-
veckling” (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) 
som kriterium för planering av VA i omvandlings-
områden så får detta en rad konsekvenser både för 
kommunen som helhet och för VA-huvudmannen. 
Vad som menas med hållbarhet kommer att skilja 
sig från kommun till kommun men generellt kan 
sägas att de strategier och ställningstaganden som 
följer av en ”hållbar VA-planering” kommer att av-
vika från den traditionella VA-planering som hittills 
bedrivits av de flesta VA-förvaltningar och bolag. 
Orsaken till detta är att hänsyn måste tas till en 
bredare palett av frågor och aspekter samt att tids-
horisonten förlängs. Det är av stor vikt att det fattas 
politiska beslut/ställningstagande som ger förvalt-
ningarna ramar och riktning för hantering av VA i 
omvandlingsområden.

Det finns styrdokument av vitt skild karaktär och 
typ som enskilt eller tillsammans både kan och bör 
användas för att få till stånd en fungerande VA- och 
bebyggelseplanering i omvandlingsområden. Några 
exempel på styrdokument som bör beskriva VA-frå-
gan i omvandlingsområden är bland annat:
• Planer (Översiktsplan / Fördjupad översiktsplan / 

Detaljplaner)
• Kommunala miljömål samt planer för förvaltning 

av naturvärden t.ex. Vattenplaner
• VA- eller Avloppsplaner
• VA-strategier och policies (för kommunalt VA 

respektive enskilt VA)
• Dagvattenstrategier
• Tillsynsplaner för enskilt VA, C-anläggningar och 

kommunala avloppsreningsverk
• Avfallsplaner
• Taxor för VA / Renhållning / Tillsyn

Det finns inget ensamt dokument eller beslut som 
kan lösa alla problem utan det krävs att varje kom-
mun utvecklar en väl sammansatt mix av styrdoku-
ment och målbilder vilka läggs på en lagom ambi-
tionsnivå.
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3.3	 Planering	av	VA	i		
omvandlingsområden	

Ur ett planeringsperspektiv går det att beskriva en 
”idealisk process” för hur VA borde hanteras i pla-
nering och utveckling av omvandlingsområden (se 
tabell 3.1). De skeden en sådan process kan bestå av 
och deras koppling till hållpunkter i Plan- och Bygg-
lagen redovisas nedan. Varje skede i planeringen är i 
sig ett verktyg för att göra vägval och prioriteringar. 

3.3.1 Hur ser VA-planeringen  
ut i verkligheten?

Det är sällan som det fungerar på det sätt som be-
skrivits ovan. Snarare är det så att planeringsförut-
sättningarna för att lösa VA är allt annat än idealiska. 
Detta beror på att planeringsprocessen för VA i om-
vandlingsområden är komplex med många olika in-
tressenter, vilket ger stort utrymme för att konflikter 
uppstår. Konflikter måste inte alltid vara något ont 
men i många fall leder konflikter till en fördröjning 
av planeringsprocessen vilket oftast inte är önskvärt. 
I värsta fall leder konflikterna till hinder för beslut 
om åtgärder av VA i ett omvandlingsområde, varvid 

de undermåliga systemen får vara kvar ofta med be-
tydande miljö- och hälsoeffekter som följd. 

Konflikter kan uppstå av bland annat följande 
orsaker:
• Organisatoriska förutsättningar
• Intressekonflikter
• Kommunikation
• Ekonomi
• Kunskap och tillit

I planeringen av VA i omvandlingsområden är 
många förvaltningar inblandade med var sin roll, 
sina intressen och sitt ansvar. En förutsättning för att 
en sådan komplicerad planeringsprocess ska fungera 
bra är en väl fungerande organisatorisk struktur. Det 
finns dessutom många olika berörda aktörer utan-
för kommunen när det gäller åtgärdande av VA i 
omvandlingsområden. En stor anledning till intresse-
konflikter rör bebyggelseutveckling och karaktären 
på området. VA-problematiken kan till exempel ut-
nyttjas för att man på politisk nivå vill bibehålla fri-
tidshuskaraktären. Andra vill ha full urban standard 
med efterföljande utveckling. 

Kommunikationen som förs mellan olika intres-
senter är en annan möjlig anledning till konflikter. 
Ett bra fungerande informationsflöde tidigt i pla-
neringsprocessen och att fastighetsägare involveras i 
beslutsprocessen kan minska konflikter längre fram i 

Tabell 3-1 En ”idealisk process” för hur VA borde hanteras i planering och utveckling av omvandlingsområden. 

Steg i planeringen Beskrivning av vanliga förutsättningar för att lösa VA-försörjningen på ett bra sätt

Översiktsplan Översiktsplanen	(ÖP)	behandlar	hur	VA-frågan	vävs	in	i	långsiktiga	strategier	och	ger	rekommen-
dationer	till	prioriteringar	mellan	konkurrerande	intressen.	I	idealfallet	har	man	som	underlag	till	
ÖP	gjort	en	genomgång	av	förutsättningar	för	VA-försörjning	i	hela	kommunen	ur	ett	långsiktigt	
perspektiv.	Utifrån	detta	föreslås	för	utpekade	omvandlingsområden	inriktning,	organisation	och	
systemval	för	VA.	

Fördjupad 
översiktsplan

I	särskilda	områden	som	står	inför	utveckling/exploatering	eller	andra	åtgärder	utarbetas	en	
Fördjupad översiktplan.	I	idealfallet	så	tas	VA	med	som	en	central	fråga	vilken	behandlas	i	samråd	
med	kommuninnevånare	och	andra	aktörer	inom	ramen	för	samråd	etc.	I	särskilda	fall	genomförs	
en	översiktlig	VA-utredning	och	vid	behov	en	dagvattenplan	redan	i	detta	skede.

Detaljplan En	detaljplan	blir	direkt	styrande	då	den	har	rättslig	kraft	och	i	idealfallet	så	görs	en	VA-utredning	
med	ett	”MKB-perspektiv”	där	alternativa	lösningar	jämförs	innan	ett	slutligt	förslag	på	VA-försörj-
ning	nu	och	i	framtiden	beslutas.

Områdes-
bestämmelser

Områdesbestämmelser	kan	användas	där	man	vill	begränsa	användningen	av	bebyggelsen	eller	på	
annat	sätt	styra	ett	områdes	utveckling.	Krav	på	VA	bör	i	idealfallet	tydligt	koppla	till	den	övergri-
pande	VA-planeringen	i	kommunen.

Bygglov Bygglov	ges	enbart	då	det	är	säkerställt	att	det	finns	en	hållbar	vatten-	och	avloppsförsörjning	
för	fastigheten	i	fråga.	Detta	innebär	att	man	redan	i	bygglovsskedet	har	genomfört	en	tillstånds-
ansökan/anmälan	om	avloppsanläggning	enligt	Miljöbalken	eller	att	området	redan	har	ordnad	
VA-försörjning.
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planeringen. Ekonomin kring omvandlingsområden 
är en stor anledning till konflikter. Många konflik-
ter runt VA i omvandlingsområden bottnar i oenig-
heter om vilka kostnader som kan anses vara rimliga 
och vem eller vilka som ska stå för dessa kostnader. 
Kunskapen om VA är oftast mycket liten bland fastig-
hetsägare och i kommunerna är kunskapen om lo-
kala VA-lösningar ofta begränsad. Begränsad kun-
skap bland fastighetsägarna kan leda till oförståelse 
för föreslagna åtgärder och särskilt de kostnader som 
åtgärderna medför. 

Nedan beskrivs några planeringsskeden och van-
liga förutsättningar för arbetet med VA i omvand-
lingsområden.

Översiktsplan
Oavsett om den aktuella kommunens översiktsplan 
är gammal eller ny saknas ofta specifika ställnings-
taganden och inriktningsmål vad gäller VA. Detta 
innebär att VA-huvudmannen inte har en övergri-
pande inriktning eller uppdrag att utgå från. Ett råd 
är att det i samband med revidering av översiktsplan 
ska ges förutsättningar för att aktivt lyfta VA-frågan. 
I kommuner där uppdatering av översiktsplan kom-
mer att dröja kan en kommunövergripande VA-
plan eller strategi arbetas fram vilken sedan ligger 
till grund för framtida ställningstaganden om VA 
i översiktsplanering. Goda exempel på detta finns 
bland annat på Gotland och i Alingsås. Goda exem-
pel på översiktsplaner som delvis har tydliga inrikt-
ningsmål åtminstone vad gäller utbyggnad av cen-

trala VA-system är Värmdö och Uppsala. Uppsala 
beskrivs i exempel 3-1 nedan.

Eftersom en översiktsplan inte är formellt bin-
dande så uppstår sällan verkliga konflikter om 
specifika områden även om det nästan alltid finns 
inbyggda motsättningar och konflikter i planerna. 
En målkonflikt som ofta kommer till ytan, även om 
den sällan direkt uttrycks i översiktsplaneringen, är 
att åtgärdandet av VA utanför kommunalt VA-om-
råde minskar kommunens tillväxt och utveckling 
genom att det innebär ökade kostnader för bosätt-
ning. Detta innebär ofta att motsättningar mellan 
mer exploateringsinriktade planerare och de mer 
tillsyns- och begränsningsinriktade miljöinspektö-
rerna aktualiseras. Ofta sopas detta under mattan 
genom att VA-frågorna hanteras i svepande och 
övergripande ordalag, vilket gör att översiktsplanen 
inte blir det verktyg och stöd i VA-planeringen som 
den skulle kunna vara.

Fördjupad översiktsplan 
I många VA-problemområden skulle en fördjupad 
översiktsplan göra stor nytta men det är sällan som 
detta verktyg används annat än i områden som är 
kraftigt växande eller där målkonflikterna är påtag-
liga. En fördjupad översiktsplan kan utöver att den 
involverar alla berörda delar av kommunens förvalt-
ningar också ge möjlighet till tidig dialog och sam-
råd med fastighetsägare. Detta kan förebygga kon-
flikter och problem i senare delar av planeringen.

Exempel 3-1

Uppsalas översiktsplan 2006 är ett viktigt inriktningsdokument för kommunens utvecklingsarbete 
för landsbygden och de mindre tätorterna. Planen innefattar kommunens hela yta men för staden och 
dess närmaste omgivningar finns en fördjupning från 2002 som fortsätter att gälla. Översiktsplanen 
redovisar kommunens intentioner för bebyggelseutvecklingen och markanvändningen fram till år 
2030. Den är också ett stöd för myndigheter och enskilda inför beslut om lokalisering av skilda verk-
samheter och om förändring i markanvändningen.

Planen visar utbyggnadsinriktningen i kommunens olika delar vad gäller bostäder (med beredskap 
för �0 000 nya invånare och 2� 000 nya bostäder varav 4 000 utanför staden), men också hur VA-
försörjningen kan ordnas. För 13 av kommunens mindre tätorter finns särskilda fördjupningsavsnitt 
med planeringsinriktning och nya bebyggelseområden redovisade. 

Av översiktsplanen framgår utbyggnadsplanerna för centralt VA samt max antal bostäder som kan 
byggas ut innan lokala VA-anläggningar når sitt kapacitetstak i mindre orter. I översiktsplanen be-
tonas att en ny VA-policy för hanteringen av enskilda vatten- och avloppsanläggningar inom kom-
munen bör arbetas fram. 
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I en fördjupad översiktsplan går man ofta ut och har 
samråd och hämtar in synpunkter på hur ett område 
ska utvecklas. Det blir ofta så att intressenter med 
olika viljor t.ex. fastighetsägare, vägsamfälligheter, 
markägare och andra tydligt ventilerar sina åsikter. 
Hur kommunikationen kring detta hanteras är av 
stor vikt för att inte konflikter ska byggas upp vilka 
sedan riskerar följa och skada hela den framtida VA-
planeringen.

Detaljplan
I många kommuner är detaljplaneringen av liten 
omfattning utanför kommunalt verksamhetsom-
råde. Det kan dels bero på att exploaterings- och 
bosättningstrycket är litet och dels på att plansidan 
inte ser detta som prioriterat. I dessa områden ham-
nar ofta hela ansvaret för att lösa VA-försörjning 
utanför kommunalt verksamhetsområde på miljö- 
och hälsoskyddskontor utan att andra förvaltningar 
egentligen berörs/deltar. 

Ett annat vanligt problem kopplat till omvand-
lingsområden är att VA-frågan används för att 
stoppa eller fördröja detaljplaner vilka inte ses som 

önskvärda då de t.ex. öppnar upp för förtätning och 
exploatering av gamla fritidsområden.

Områdesbestämmelser
Vissa kommuner använder ofta områdesbestämmel-
ser för att förhindra utveckling och permanentning 
av fritidsområden eller möjligen styra vilken typ av 
avloppslösning/kravnivå som är lämplig i området 
ifråga. Problem uppstår ofta ändå, då det är svårt att 
hindra personer att bosätta sig i fritidshusen perma-
nent. Det är inte heller särskilt enkla och klara reg-
ler om vilka restriktioner som kommunen utifrån 
lagstiftningen har rätt att införa. Ser kommunen 
att man trots förbud och liknande i OB inte kan 
hejda permanentning och trycket på VA-försörjning 
ökar måste man ta till andra redskap t.ex. detaljpla-
nering, utvidgning av kommunalt VA-område eller 
ett proaktivt arbete för att få till stånd enskilda eller 
gemensamma avloppsanläggningar.

Bygglov
Samspelet mellan miljö- och hälsoskyddskontoret 
och plansidan är inte alltid väl fungerande. Detta på 
grund av att allt fler bygglov ges med dispens från 

Exempel 3-2

Tyresö kommun styrde VA-utbyggnad med hjälp av fördjupad översiktsplan

Östra Tyresö består av gamla fritidshusområden vilka under de senaste 20–30 åren varit under starkt 
omvandlings- och permanentningstryck. VA-frågan hade dragits i långbänk och orsakat problem och 
politiska motsättningar under lång tid. För att komma vidare krävdes ett nytt och bredare angrepps-
sätt och VA-frågorna blev en central del i den fördjupade översiktsplan som togs fram. Arbetet med 
den fördjupade översiktsplanen präglades av ett ovanligt stort inslag av delaktighet och dialog med 
kommuninvånarna och särskilda seminarier om VA och andra frågor anordnades av kommunen. Pla-
nen antogs 2003 och efter detta har många detaljplaner startats upp och trätt i kraft och flera områden 
har kopplats upp på det kommunala VA-nätet.

Vad gäller VA så gjordes en uppdelning i tre typer av områden:
• områden som inom �–10 år kan kopplas till kommunal huvudledning för vatten och avlopp 
• områden där det kommer dröja mellan 10–20 år innan de ansluts till kommunalt VA
• områden som förmodligen inte kan kopplas till kommunal huvudledning för vatten och avlopp 

inom en överskådlig tid, d.v.s. där det kommer att ta mer än 20 år att nå ut med kommunalt VA

Denna strategi presenterade också en turordning för områdena vilket löste många av de knutar som ti-
digare funnits. Parallellt med detta antog miljö- och byggnadsnämnden nya riktlinjer för enskilda av-
loppslösningar vilka tillämpas i avvaktan på detaljplaneläggning och utbyggnad av kommunalt VA. 

I förslaget på VA-utbyggnad diskuteras möjlighet till olika ansvarsuppdelning i olika områden. I 
de områden som idag ligger närmast det centrala systemet bygger kommunen ut VA till tomtgräns 
medan i mer perifera områden bygger man troligen ut ett huvudledningsnät till vilket gemensamhets-
anläggningar för VA kan ansluta sig i lämpliga förbindelsepunkter. För de delar som inte kommer att 
få kommunalt VA inom överskådlig tid planeras för kretsloppsanpassade enskilda avloppslösningar.
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t.ex. detaljplaner och förväntan finns om att VA 
alltid ska kunna lösas på ett enkelt sätt. Förhands-
besked till bygglov ges faktiskt fortfarande i vissa 
kommuner ”under förutsättning att VA kan lösas” 
vilket är direkt regelvidrigt. Sådana mindre avvikel-
ser från detaljplan eller liknande medför en successiv 
förändring/permanentning vilket med tiden medför 
att åtgärder för att lösa VA i ett större sammanhang 
krävs. Ett sätt att hindra detta är att ha en fungeran-
de tillsyn och ställa höga krav på de befintliga avlop-
pen, men då detta ofta är eftersatt i kommunerna 
ser man en blandning av nya godkända avlopp med 
gamla anläggningar med ”raka rör” som borde åtgär-
das direkt. Detta medför stora skillnader i hur den 
enskilda ”drabbas” av myndigheternas krav vilket i 
sin tur försvagar förtroendet för kommunen.

3.3.2	 Hur	ska	man	få	till	stånd	en	funge
rande	VA	och	bebyggelseplanering?

Det är enkelt att säga att planeringen av VA i om-
vandlingsområden ska utgå från en helhetssyn, vara 
långsiktigt hållbar och att förvaltningar och nämn-
der ska samarbeta. Men hur får man till detta i verk-
ligheten? Hur gör man när man kört fast i proces-
sen? Dessa frågor är inte lätta att hantera och kan 
bara till en del besvaras här. Nedan diskuteras några 
frågor kopplade till detta:

Vem/vilka har övergripande ansvar,  
i olika skeden av planeringen? Hur kan  
en ansvarsfördelning i samverkan se ut?
Det övergripande ansvaret för VA- och bebyggelse-
planering ligger som sagt på kommunfullmäktige 
och kommunledning, men planerings- och samord-
ningsansvaret kan i sedan i princip läggas på vilken 
av de berörda förvaltningarna/bolagen som helst. 
En av de viktigaste aspekterna är att verkligen tyd-
liggöra vem/vilka som är ansvariga för vad i dessa 
frågor. En annan är att man tillsammans med att an-
svaret tydliggörs också tillskjuter resurser som möj-
liggör att man uppfyller ansvaret. Det finns många 
olika exempel på detta. Inspiration kan hämtas från 
exemplen Norrköping, Alingsås och Falun som re-
fereras till på annan plats i denna handbok. I dessa 
kommuner har man löst detta på olika sätt. Vad som 
förenar dessa kommuner är att man har en förvalt-
ningsövergripande grupp som regelbundet möts och 
som har ett direkt politiskt uppdrag som dessutom 
kontinuerligt avrapporterar sitt arbete.

Vilka behov av stöd och vägledning har  
kommunens förvaltningar och nämnder  
i olika skeden av planeringsprocessen?
Kommunen har i hög grad rådighet över planering-
en av VA i omvandlingsområden förutsatt att man 
kan få de olika förvaltningarna och bolagen att sam-
ordna sig och arbeta mot ett gemensamt mål. Det 
finns flera sätt att etablera vägledning/kunskapsstöd 
för kommunen. Några av dessa är:
• Utbildning och kompetensöverföring inom kommu-

nerna. Särskilt på VA-förvaltningarna finns en stor 
kompetens samlad vilken inte till fullo utnyttjas i 
den kommunala planeringen. 

• Lära av andra kommuner i motsvarande situation 
är ofta bra då man inte behöver ”gå runt berget” 
själv första gången utan kan dra lärdomar av and-
ras dyrköpta erfarenheter. Konkret kunskapsut-
byte, seminarier och liknande aktiviteter är givna 
i sammanhanget.

• Inhämta synpunkter på sin VA-planering från re-
gionala myndigheter, kommunförbund samt 
branschorganisationer. Kan man etablera en god 
relation och diskussionsklimat med regionala ak-
törer kan detta ge goda möjligheter till stöd och 
vägledning. I flera regioner finns VA-nätverk som 
är öppna för både miljö-, plan- och VA-förvalt-
ningarna.

Vilka är de kritiska frågorna/aspekterna som 
måste beaktas i respektive planeringsskede?
Det finns i bilaga A en checklista/mall vilken kan 
ge stöd i arbetet med att identifiera kritiska frågor i 
olika planeringsskeden. I denna handbok finns inga 
färdiga svar, utan dessa beror alltid på de lokala för-
utsättningarna. 

Hur kan man ”rätta till” en process  
som inte är idealisk från början?
Här finns det många exempel på att man i kommu-
ner som ”kört fast” i en process, backar och sedan 
prövar på nytt, men med samma typ av verktyg/me-
todik som tidigare. Detta kan t.ex. vara en ny enkät 
till de boende, nya samrådsmöten eller en ny kon-
sultutredning med snarlikt syfte och upplägg som 
en tidigare. Kanske bör man istället för att direkt 
börja om lyfta blicken och i första hand identifiera 
var problemen ligger. Ofta är det så att de verkliga 
orsakerna till att processen avstannar/inte kommer 
loss ligger inom och inte utanför den kommunala 
organisationen. Detta är en obehaglig sanning som 
inte alltid tas emot med hurrarop i de egna leden. I 
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många fall borde nya verktyg/metoder prövas till-
sammans med att en analys görs av vilket besluts-
underlag som krävs för att komma framåt. Detta kan 
vara beslut om konkreta åtgärder såväl som beslut 
om att skaffa sig ökad kunskap så att identifierade 
osäkerheter kan hanteras på ett bättre sätt. Ofta lig-
ger problemet i att man inte förankrat formerna för 
och hållpunkterna i processen för de ofta obekväma 
politiska beslut som måste fattas.

Hur kan man förebygga konflikter?
Det finns vissa arbetssätt som gör att man undvi-
ker eller förebygger konflikter. Förvaltningsöver-
gripande arbete leder till en bättre förståelse mellan 
kommunens olika funktioner och förebygger kon-
flikter. Det finns också en möjlighet att inrätta en 
styrgrupp med representanter från berörda nämn-
der och på detta sätt ytterligare förstärka det förvalt-
ningsövergripande arbetet. För att förebygga kon-
flikter fastighetsägare emellan och mellan kommun 
och fastighetsägare är det viktigt att involvera alla 

Figur 3-2 Delaktighet och tidiga möten med  
fastighetsägare kan förebygga problem 
längre fram i planeringen (Illustration: 
Peter Ridderstolpe, WRS).

Exempel 3-3

Gemensamt avlopp i omvandlingsområden?

I tätbebyggda omvandlingsområden finns det förutom de rent platsmässiga skälen ofta tekniska, eko-
nomiska och miljömässiga argument för att ordna gemensamhetsanläggningar. I skriften Gemensamt 
avlopp – så kan det gå till (JTI 2006) ger en miljö- och hälsoskyddsinspektör i Tjörns kommun tips 
på hur man som tjänsteman kan hjälpa till att lotsa fram gemensamhetslösningar och förebygga kon-
flikter i samband med detta:

• Samla de boende i ett stort möte initialt. Man kan passa på när vägsamfälligheten har årsmöte
• Ordna ett allmänt hållet informationsblad
• Det kan vara lättare att argumentera om att bakterier från avloppen kan påverka dricksvattentäk-

terna, än att näringsämnen från avloppen påverkar övergödningen. Detta eftersom övergödningen 
är en vidare fråga, där det kan vara svårare för de boende att se kopplingen just till sitt avlopp.

• Jobba med både morötter och piska! En morot kan vara om det finns behov och möjlighet att se 
över gamla detaljplaner.

• Rekommendera gruppen att fundera över någon form av föreningsbildning för ägande och förvalt-
ning av gemensam anläggning   

• Se till att få ett bra samarbete med lantmäteriet, länsstyrelse samt mellan kommunens bygg- och 
miljöförvaltningar för att underlätta processen

• Håll kontakten. Ge i första hand hjälp och stöd till kontaktpersonerna och uppmuntra dem så att 
de känner att de kan få råd och stöd.

• Ha tålamod! Tro inte att processen kan genomföras på ett år, utan låt det ”sjunka in” hos de boende. 
I Tjörns kommun räknar man med � år från det att man börjar arbeta med ett område till dess en 
gemensam anläggning står färdig.

Skriften belyser även juridiska aspekter, förvaltningsformer, kostnader och exempel på teknik för ge-
mensamhetsanläggningar för avlopp.
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berörda intressenter i beslutsprocessen. Det är dock 
av vikt att kommunen redan från början har bestämt 
varför intressenterna skall involveras. Syftet kan vara 
att informera och utbilda intressenterna och därmed 
skapa tillit till ett beslut. Det kan också vara för att 
intressenterna skall ta aktiv del i beslutsprocessen för 
att man förväntar sig att det då blir ett bättre beslut. 
Det är även viktigt att kommunicera ekonomin med 
fastighetsägarna i ett tidigt skede. VA-utvecklingen i 
ett omvandlingsområde kommer att kosta, och fast-
ighetsägaren står oavsett teknisk lösning för en stor 
del av kostnaden. Detta är oundvikligt. Samtidigt är 
det viktigt att länka kostnaderna som fastighetsägar-
na står för med det som de får tillbaka: bättre miljö, 
ökat fastighetsvärde, en hållbar utveckling etc. 

Hur kan man lösa konflikter? 
I hela planeringsprocessen, från översiktsplan till val 
av systemlösning måste man hantera olika besluts-
situationer. Ofta handlar beslutet om att välja ett av 
flera utvecklingsalternativ baserat på ett framtaget un-
derlag. Resultat och slutsatser från olika utredningar 
kan vara både förvirrande och motstridiga, vilket kan 
leda till konflikter. Det finns olika beslutsstödsme-
toder som syftar till integration av olika kunskaps-
aspekter. Metoderna baseras ofta på en multikrite-
ria-analys som väger samman olika bedömningar för 
att komma fram till en helhetsbedömning. Avsikten 
med beslutsstödet är att stödja utvecklingen av ett 
beslut som kan accepteras av alla som berörs. Oftast 
bygger verktygen på strukturerade diskussioner och 
konflikthantering. Användningen av sådana meto-
der kan öppna diskussioner och öka förståelsen för 
olika intressen och olika utvecklingsalternativ, vil-
ket medför färre konflikter. En konfliktanalys är ett 
kompletterande sätt för att identifiera olika intressen 
och komma fram till en kompromiss. 

3.4	 Strategier

3.4.1 Strategiska områden  
för kommunens arbete

Kommunen har möjlighet att styra mot olika orga-
nisatoriska och tekniska lösningar av VA i omvand-
lingsområden. För att kunna göra detta krävs en 
väl förankrad och genomarbetad strategi. Möjliga 
varianter är anslutning till kommunalt VA, gemen-
samhetslösningar som kan vara helt lokala eller med 
förbindelsepunkt till centralt system samt enskilda 
lösningar för varje fastighet (se Figur 3-3.). 
De viktigaste områdena som behöver inbegripas i en 
kommunal strategi för VA i omvandlingsområden är:
• Information
• Samverkan inom kommunen
• Formulering av krav, policies och måldokument
• Verktyg för svåra planeringssituationer

Information
Allt material sammanställs om enskilt VA och pro-
blemområden från olika förvaltningar så att en ge-
mensam plattform för konstruktiva diskussioner 
skapas. Kunskapen inom kommunen och framförallt 
VA-huvudmannens behöver komma fram tidigt i 
planeringsprocessen. De områden eller frågor som 
man saknar kunskap om identifieras och åtgärder 
genomförs för att inhämta denna kunskap. Detta 
kan t.ex. vara seminarier, studieresor och utbyte med 
andra kommuner samt interna och externa utred-
ningar. Flera av dessa aktiviteter kan samordnas med 
arbetet för att etablera samverkan inom kommunen, 
se nedan. Utifrån den gemensamma kunskapen och 

Figur 3-3 Att styra mot olika organisatoriska och tekniska lösningar av VA i omvandlingsområden.

Kommunalt VA

Gemensamhetsanläggningar

Enskilda anläggningar
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problembilden kan man sedan på ett strategiskt sätt 
kommunicera riktat till olika målgrupper.

Samverkan inom kommunen 
Det är av stor vikt att ett förvaltningsövergripande 
arbete initieras så att en gemensam problembild 
kan diskuteras fram vilket kan ligga till grund för 
arbete med handlingsplan och strategier. VA och 
bebyggelseplaneringen behöver integreras och an-
svar och roller behöver tydliggöras i dialog mellan 
kommunens olika delar. I flera kommuner, t.ex. 
Norrköping och Värmdö finns VA-grupper utsedda 
där representanter för berörda förvaltningar inte 
bara träffas och diskuterar utan också har ett upp-
drag att föra arbetet framåt. Det är nödvändigt att 
sådana grupper är väl förankrade politiskt och att de 

har getts ett tydligt uppdrag. Detta kan t.ex. lösas 
genom att en styrgrupp med förtroendevalda finns 
eller att rapportering sker till kommunstyrelsen eller 
den nämnd som gett gruppen uppdraget. Om denna 
typ av plattform eller VA-grupp inte finns kan den 
med fördel startas i samband med t.ex. revidering/
nystart i översiktsplaneringen eller inför ett större 
detaljplanearbete. 

Formulering av krav – policies och måldokument
Det är mycket viktigt att tydliggöra vilka konkreta 
krav som träffar fastighetsägarna t.ex. vid kommu-
nal anslutning eller föreläggande om att åtgärda sitt 
enskilda avlopp. I ett tidigt skede i det förvaltnings-
övergripande arbetet är det lämpligt att ta fram mål 
och policies i stort (för hela kommunen) och för varje 

Förvaltningsövergripande planeringsprocess i Falun

I Falun har man utvecklat en planeringsprocess för VA i omvandlingsområden som omfattar fyra 
skeden med tydligt utpekade ansvariga parter: 
• Skede 1: Finns det problem hos den enskilda VA-anläggningen eller hos området?  

Miljönämnden/miljökontoret 
• Skede 2: Vilken lösning är lämpligast för ett problemområde?  

Kommunstyrelsen/Stadsbyggnadskontoret
• Skede 3: Utbyggnad av kommunalt VA och debitering av anläggningsavgifter  

Falu Energi & Vatten AB 
• Skede 4: Hur får man fastighetsägarna att ansluta sig?  

Miljönämnden /miljökontoret.

Om man relaterar Faluns arbete till de strategiska frågor som lyfts fram tidigare i detta kapitel så finns 
det mycket intressant att lära: Vad gäller kunskap och utbildning har man gjort en sorts ”invärlds-
analys” där man identifierat svagheterna i dagens sätt att arbeta. Vidare har man arbetat med kun-
skapshöjande åtgärder och erfarenhetsutbyte på regional nivå både från VA-bolagets och miljöförvalt-
ningens sida. Vad gäller samverkan så är det något där man verkligen tagit ett stort steg framåt i och 
med den tydliga politiska förankringen och det förvaltningsövergripande uppdraget och arbetssättet. 
Arbetssättet har inte bara tydliggjort roller och ansvar i olika skeden utan också ställt krav på att 
respektive del av kommunen utvecklat konkreta ställningstaganden och krav. Detta gäller t.ex. hur 
anslutning till kommunalt VA ska ske, hur områdesbestämmelser formuleras samt hur Miljöbalken 
ska tillämpas för små avloppsanläggningar.

Det kanske mest intressanta är att Falun utvecklat ett eget verktyg och planeringsmodell för hur VA-
frågan ska kunna hanteras fritt från t.ex. detaljplanering av dessa perifera områden i kommunen. Det 
gör det tydligt för var strategiska val om huvudmannaskap och teknikval kan och bör göras samt ger 
möjlighet till en tydlighet relativt fastighetsägarna. Sammantaget ger Faluns modell möjlighet att ef-
fektivisera kommunens interna arbete och beslutsgång kring VA i omvandlingsområdens samtidigt 
som man skapat ett sätt som kommer att kunna minska konflikter och flaskhalsar i planering och 
åtgärdande av VA utanför kommunalt verksamhetsområde.

Detaljer om Faluns modell finns i Kapitel 7.

Exempel 3-4
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enskilt omvandlingsområde. De övergripande målen 
måste inte uppfinnas från början utan stöd kan häm-
tas från regionala miljömål och dylikt men det är vik-
tigt att kravnivåer diskuteras ordentligt internt och 
att det sker en politisk förankring för denna process. 
Vad gäller policies för hantering av VA så har kom-
munen handlingsfrihet att styra mot det man anser 
vara rätt för varje enskilt område. Kommunen måste 
ofta ta ställning till både teknik (central anslutning, 
gemensamhetslösning eller enskilda lösningar) samt 
organisation (kommunalt huvudmannaskap, sam-
fällighet eller varje fastighetsägares ansvar) relativt 
tidigt i en planeringsprocess vilket ställer krav på att 
både ha ett tillräckligt bra beslutsunderlag och en 
tydlig målbild av vad man vill med ett visst område. 
Nyckeln till styrning är att utnyttja hela uppsätt-
ningen av lagar: Plan- och bygglagen, Miljöbalken 
och Vattentjänstlagen på ett klokt sätt så att dessa 
tillsammans backar upp den önskade utvecklingen 
av området i fråga. Andra kompletterande styrmedel 
som är viktiga är ekonomin där man med taxor och 
anläggningsavgifter i hög grad kan påverka fastig-
hetsägarnas ställningstaganden.

Eftersom ansvaret hos kommunen omfattar VA i 
hela kommunen och inte bara de centrala systemen 
är det fördelaktigt att utveckla VA-planer där öns-
kad utveckling beskrivs för VA i hela kommunen. 

VA-planerna skulle kunna fungera på samma sätt 
som avfallsplaner har gjort under lång tid och både 
beskriva nuläge och förutsättningar och innehålla 
strategier och förslag på åtgärder. VA-planer finns i 
varierande form och med olika namn i en del av lan-
dets kommuner men det finns idag inget krav eller 
praxis på att kommunen ska utveckla denna typ av 
styrdokument. En övergripande VA-plan behöver 
utgå från och syfta till att stärka de långsiktiga stra-
tegier som formulerats i översiktsplanen och andra 
måldokument i kommunen.

Verktyg för svåra planeringssituationer
Det finns behov av stöd och verktyg för att ta sig 
igenom de ofta ganska snåriga planeringsprocesserna 
när VA ska lösas i omvandlingsområden. Vad som 
ofta behövs är något utöver de traditionella VA-ut-
redningar som normalt görs i ett inledningsskede och 
som brukar resultera i ett förslag på teknisk lösning. 
I många fall måste man starta med t.ex. kunskaps-
uppbyggnad och formulering av krav och policies 
såsom beskrivits ovan för att sedan driva en intern 
planeringsprocess inom kommunen. Detta är inte 
alltid lätt och kan leda till både konflikter och behov 
av konkreta ställningstaganden och ”obekväma” po-
litiska beslut. Det finns exempel på processrelatera-
de verktyg vilka både tar med de mjuka aspekterna 

Roslagsvatten förbereder organisation för stöd till VA utanför verksamhetsområdet

I de kommuner som tillsammans äger Roslagsvatten finns många områden under stark permanent-
ning. Särskilt i kust- och skärgårdsområdena innebär detta problem med framförallt vattenförsörj-
ning, men också med avloppshanteringen. Roslagsvatten har identifierat ett kommande problem med 
en ökad andel enskilda gemensamhetsanläggningar vilka drivs av lokala eldsjälar. Risken finns att när 
dessa av någon anledning inte längre fungerar tvingas VA-huvudmannen gå in och ta över drift och 
underhåll för att klara VA-försörjningen på ett hållbart sätt.

Roslagsvatten har därför utvecklat en modell, vilken syftar till att inom sin organisation kunna bygga 
upp en kompetens vilken dels kan erbjuda stöd i planering och projekteringsfasen av enskilda VA-lös-
ningar, dels erbjuda visst drift och underhåll samt eventuellt också provtagning/funktionsuppföljning. 
Vidare skulle man kunna medverka i kommunernas arbete med planering av bebyggelse samt aktivt 
delta i en prioritering av vilka områden i kommunerna som ska anslutas till kommunalt VA. Man 
skulle också kunna ge stöd i att bygga gemensamhetsanläggningar respektive tillsvidare driva små 
VA-anläggningar för en eller ett par fastigheter. På detta sätt skulle Roslagsvatten som VA-huvudman 
erbjuda en samlad kompetens som både fastighetsägare och kommuner idag saknar. 

Denna modell är ännu inte finansierad och beslutad att införas men de bakomliggande tankarna kan 
vara intressanta för kommuner eller regioner med många omvandlingsområden och där VA-kompe-
tensen inom övriga förvaltningar är liten.

Exempel 3-5
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och valet av teknik, t.ex. öppen VA-planering som 
utvecklats av företagen i nätverket SwedEnviro. Det 
kan också finnas ett behov av verktyg för framta-
gande av underlag om olika möjliga lösningar, t.ex. 
kostnader, miljö och genomförandefrågor för olika 
scenarios och alternativ. Många konsultföretag kan 
leverera utredningar av det här slaget, få redovisar 
emellertid antaganden och indata på ett transparent 

sätt och valet av systemgränser är ofta inte tydligt. 
I ett landstingsfinansierat projekt i Stockholms län 
har ett datorbaserat verktyg utvecklats för att bedö-
ma miljö och kostnader för VA i omvandlingsom-
råden – VeVa-modellen som bland annat använts 
i Värmdö kommun. Verktyget finns tillgängligt på 
internet för fri användning.
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4 Hur hittar man  
den bäst fungerande 
lösningen? 

Det är sällan som problemet med VA-försörjning i om-
vandlingsområden handlar om teknik i första hand. 
Men samtidigt finns det behov att klargöra vilka tek-
niska lösningar som är lämpliga i det aktuella om-
rådet. Det måste ske utifrån naturens och samhällets 
förutsättningar. I detta kapitel presenteras en metod att 
systematiskt sortera alternativen och hitta den långsik-
tigt mest hållbara lösningen för VA i ett omvandlings-
område. 

4.1	 Ett	systematiskt	arbetssätt

Att hitta den bäst fungerande VA-lösningen är en 
komplex frågeställning med många olika aspekter 
som måste beaktas i varje enskilt fall. Här är några 
exempel: 
• Vilka tekniska lösningar passar?
• Vilken skala är aktuell? 
• Vilka är naturförutsättningarna? 

• Hur ser miljösituationen ut?
• Vilka speciella krav gäller?
• Vad blir de ekonomiska konsekvenserna?

För att inte förlora sig på vägen bör dessa frågeställ-
ningar sorteras och bearbetas metodiskt. En generell 
arbetsmetodik har tidigare tagits fram inom ramen 
för ett projekt som Regionplane- och trafikkontoret 
i Stockholms län (RTK) bedrivit (RTK 2001). Ar-
betsmetodiken bygger på erfarenheter från VA-ut-
redningar i omvandlingsområden i Stockholms län. 
Den testades på tre fall i länet.

Arbetet görs stegvis och delas in i tre faser:
• Inventering av grundläggande förutsättningar 

 tänkbara lösningar
• Utformning av VA-system  möjliga lösningar
• Utvärdering och jämförelser av VA-system med 

hjälp av kriterier  lämpliga lösningar

Syftet med arbetet är att finna den eller de lösningar 
som är mest lämpliga för det aktuella området. Det 
bör i de flesta fall sammanfalla med den långsiktigt 
mest hållbara lösningen. Kriterier för hållbar ut-
veckling används därför i utvärderingen av föreslag-
na lösningar. Arbetet underlättas om dessa kriterier 
beaktas redan i den inledande fasen. Kriterier som 
kan användas är:
• Vattenkvalitet och smittskydd
• Teknisk robusthet
• Resurshushållning inklusive kretslopp

Figur 4-1 Schematisk beskrivning av arbetsmetodiken (jfr RTK 2001, sid 5).

Inventering
1.	 Studiens	avgränsning
2.	 Krav	/	policy
3.	 Nuvarande	bebyggelse	/	framtida	bebyggelsetryck
4.	 Nuvarande	VA-förhållanden
5.	 Framtida	vattenbehov
6.	 Naturgivna	förutsättningar

Utformning
Steg	1	–	Bortsortering	baserat	på	naturgivna	förutsättningar
Steg	2	–	Bedömning	av	kapacitet	/	kvalitet	/	skala
Steg	3	–	Utformning	av	VA-system

Utvärdering och jämförelse
•	 Vattenkvalitet	/	smittskydd
•	 Teknisk	robusthet
•	 Resurshushållning	inklusive	kretslopp
•	 Miljöpåverkan
•	 Ekonomi
•	 Brukaraspekter
•	 Ansvar

Klarlagda förutsättningar

Möjliga VA-system

Lämpliga VA-system

Tänkbara VA-lösningar
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• Miljöpåverkan
• Ekonomi
• Brukaraspekter
• Ansvar

Dagvatten innefattas i begreppet avloppsvatten, både 
i Miljöbalkens och i Vattentjänstlagens mening. I 
tätorten är det naturligt att se dagvattenhanteringen 
som en del av avloppssystemet, oavsett om det är 
kombinerat eller duplikat. När VA-försörjningen i 
ett omvandlingsområde ska lösas, är det däremot 
ovanligt att dagvattenhanteringen upplevs som ett 
problem. Den har i så fall närmare samband med 
väghållningen. Men när VA-försörjningen väl är löst 
och i takt med att området förtätas kan dock dagvat-
tensituationen bli allt svårare. Det kan då bli mycket 
kostsamt att åstadkomma lösningar i efterhand. Det 
är därför viktigt att ta hänsyn till förutsättningarna 
för framtida dagvattenhantering redan när avlopps-
systemet första gången utformas. 

4.2	 Ta	reda	på	förutsättningarna

I inventeringsfasen klarläggs förutsättningarna för 
den framtida vatten- och avloppsförsörjningen. In-
ventering och insamlande av relevant och faktamäs-
sigt riktig information är grunden för utformning 
av VA-lösningar för det aktuella området. Det inne-
bär att inventeringsfasen styr hur väl de slutliga VA-
systemen blir anpassade till bl.a. rådande naturgivna 
och planmässiga förutsättningar. En bristfälligt ge-
nomförd inventeringsfas kan medföra att arbetet i 
de följande faserna blir osäkert.

Inventeringen indelas i sex delmoment:
1. Studiens avgränsning
2. Krav och policy
3. Nuvarande bebyggelse och framtida bebyggelse-

tryck
4. Nuvarande VA-förhållanden
�. Framtida vattenbehov
6. Naturgivna förutsättningar

Besök på platsen är nödvändigt under inventerings-
fasen. I något mer detaljerade studier kan det krävas 
olika fältundersökningar såsom jordprovtagning, rå-
vattenprovtagning, recipientprovtagning m.m.

Erfarenheter visar att det i inventeringsfasen bör 
samlas in uppgifter om en rad olika förhållanden 
och förutsättningar. Som stöd i arbetet att ta fram 
nödvändiga uppgifter, har upprättats en lista med 
frågor uppdelade på de sex delmoment som anges 
ovan. Frågelistan redovisas i bilaga B. Alla frågor på 
listan är inte nödvändigtvis relevanta i samtliga situa-
tioner. Och givetvis kan det i vissa fall finnas ytterli-
gare uppgifter som behöver tas fram. Frågelistan bör 
därför betraktas som en checklista.

När frågorna är besvarade, är de nödvändiga för-
utsättningarna klarlagda så att nästa fas kan inledas.

4.3	 Utforma	ett	antal		
möjliga	lösningar

4.3.1 Vilka är de tänkbara lösningarna?

Utgångspunkten i denna fas är de lokala förutsätt-
ningarna, som klarlagts tidigare, och alla de tänk-
bara VA-lösningar som finns på marknaden och 
under utveckling. 

Möjligheten att ansluta området via överförings-
ledningar till en befintlig allmän VA-anläggning är 
en av flera tänkbara lösningar som nästan alltid över-
vägs i ett tidigt skede. Detta alternativ förknippas 
ofta med att området införlivas i kommunens VA-
verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen. Men 
det är viktigt att skilja mellan valet av teknisk lös-
ning och frågan om ansvar. En lokal VA-anläggning 
kan mycket väl ingå i kommunens VA-verksamhets-
område och därmed i den allmänna anläggningen. 
Omvänt kan en VA-anläggning förbli enskild även 
om den är fysiskt ansluten till den allmänna anlägg-
ningen. I det senare fallet ska det finnas ett avtal 
mellan VA-huvudmannen och den som ansvarar för 
den enskilda anläggningen. 

4.3.2 Tre steg för att begränsa  
antalet alternativ

Den följande analysen genomförs i tre steg, där de 
alternativ som inte är möjliga kan sorteras bort suc-
cessivt. Det är viktigt att ha en helhetssyn vid ana-
lysen.
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Steg 1 – Bortsortering av lösningar baserat på natur-
givna förutsättningar

Steg 2 – Bedömning av kvarstående alternativ uti-
från kapacitet, kvalitet och skala

Steg 3 – Utformning av VA-system

Tillgången på vatten i tillräcklig mängd och av 
lämplig kvalitet är styrande. Möjligheterna att lösa 
vattenförsörjningen kan innebära begränsningar för 
avloppshanteringen. Därför utformas vattensyste-
met före avloppssystemet. Turordningen illustreras 
i figur 4-2 nedan.

Frågor som kan användas i steg 1 och 2 redovisas 
i tabellform i bilagorna C, D och E. Frågorna besva-
ras lämpligen direkt i tabellerna. Frågekombinatio-
ner som inte är tillämpliga representeras av skuggade 
rutor. Ju fler alternativ som kan sorteras bort redan i 
steg 1, desto mindre arbete krävs i steg 2. 

Steg 1 bör innefatta en bedömning av om det 
finns avsättning för framtida dagvattenmängder på 
tomtmark eller allmän mark inom området. Därför 
ställs denna fråga i bilaga D. Det ger underlag för 
att bedöma om det finns anledning att planera för 
ett gemensamt dagvattensystem för området. Frågor 
om dagvatten finns med även i bilaga E och F.

När frågorna besvarats, återstår ett mindre antal 
lösningar för vattenförsörjning respektive avlopps-
hantering, som är möjliga med hänsyn till naturens 
förutsättningar och teknikens möjligheter. I steg 
3 utformas sedan ett eller ett antal VA-system där 
vatten- och avloppssystemen samordnas. De frågor 
som då bör klaras ut återfinns i form av en check-
lista i bilaga F. I tabellen finns inte utrymme att ge 
fullständiga svar på frågorna, men det är lämpligt att 
bocka av att frågorna beaktats och ange en referens 
till en mer detaljerad beskrivning.

Om en allmän vatten- och/eller avloppsanlägg-
ning finns inom rimligt avstånd, kommer anslut-
ning till anläggningen att framstå efter steg 2 som 
en möjlig lösning. Även denna lösning ska utformas 

närmare i steg 3. Det handlar då om att utforma det 
lokala ledningsnätet och dess hydrauliska funktion 
med eventuella pumpar, reservoarer, magasin m.m.

Längst ner i tabellen finns möjlighet att ange den 
eller de möjliga lösningar som återstår. Dessa lös-
ningar är resultatet av denna fas, och de ska sedan 
utvärderas närmare.

4.4	 Utvärdera	de	möjliga	VA-	
systemen	–	krav	och	kriterier

4.4.1 Kriterier vid utvärdering

I denna fas utvärderas de framtagna möjliga VA-sys-
temen och jämförs med varandra. Syftet är att välja 
de alternativ som är långsiktigt hållbara och mest 
lämpliga för det aktuella området. Utvärderingen 
sker med hjälp av kriterier för socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt hållbar utveckling, och ska ske på 
ett så objektivt och faktabaserat sätt som möjligt. 

Kriterier:
• Vattenkvalitet och smittskydd
• Teknisk robusthet
• Resurshushållning inklusive kretslopp
• Miljöpåverkan
• Ekonomi
• Brukaraspekter
• Ansvar

Utvärderingen kan göras med hjälp av frågorna i 
tabellen, bilaga G. Det är inte alltid möjligt att be-
svara frågorna entydigt för varje alternativ. De kan 
användas för att visa på relativa för- och nackdelar 
mellan olika system, som då kan markeras med (+) 
och (-). Frågorna ger ett bra underlag för att bedöma 
vilka av systemen som är långsiktigt mest hållbara, 

Figur 4-2 Vatten- och avloppssystemen hanteras var för sig i steg 1 och 2, och tillsammans i steg 3.

Vattensystemet 
steg	1

Avloppssystemet 
steg	1

Vattensystemet 
steg	2

Avloppssystemet 
steg	2

VA-systemet 
steg	3
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socialt, ekonomiskt och miljömässigt och därmed 
mest lämpliga för det aktuella området.

Det är viktigt att först göra en bedömning av 
vilka kriterier som ska väga tyngst i det aktuella fal-
let. Om en lösning är långsiktigt hållbar beror inte 
bara på den tekniska utformningen utan i lika hög 
grad på hur ägande och drift organiseras. Det är där-
för viktigt att de två sista kriterierna, brukaraspekter 
och ansvar, ges tillräckligt hög prioritering i utvär-
deringen.

4.4.2 Hur utvärderas anslutning  
till allmänna VA-anläggningar?

Om anslutning till en allmän vatten- och/eller av-
loppsanläggning kvarstår som en möjlig lösning, får 
denna lösning i regel en särställning i den fortsatta 
utvärderingen. Den bör dock så långt som möjligt 
bedömas efter samma kriterier som övriga alterna-
tiv. Här följer några råd om hur utvärderingen kan 
ske, så att en rättvisande jämförelse med andra alter-
nativ är möjlig.

”Kommunalt VA” uppfattas av många som den 
högsta möjliga standarden, eftersom den kräver 
mindre eget engagemang jämfört med andra tek-
niska lösningar. Men det är viktigt att förstå, att 
även med en allmän VA-anläggning är servicenivån 
i ett mindre område utanför en tätort lägre än inom 
tätorten. Risken för driftavbrott och vattenkvalitets-
problem är större, och insatstiden vid akuta stör-
ningar är ofta längre.

De ekonomiska förutsättningarna för en anslut-
ning beror till stor del på vilka investeringar som 
krävs för överföringsledningar. Detta är i sin tur be-
roende av avståndet till en allmän anläggning med 

tillräcklig kapacitet. I de flesta fall dras ledningar för 
vatten och spillvatten samma sträcka. Men det finns 
också exempel på att överföringsledningar måste 
dras olika sträckor eller en betydligt längre sträcka 
för anslutning till den ena av de två funktionerna. 
När storleksordningen på investeringen för över-
föringsledningar är känd, kan den slås ut på antalet 
nuvarande och framtida bostäder. Den bör hållas 
isär från investeringar inom området, eftersom dessa 
också kan ingå i lokala alternativ.

I regel finns ingen anledning att göra tillägg för 
att redan gjorda investeringar nyttjas. Det kan vara 
relevant för att beräkna en skälig avgift, men bör 
inte belasta beräkningen av om en anslutning totalt 
sett är en ekonomiskt hållbar lösning. Ett undantag 
är givetvis om anslutningen medför att nya investe-
ringar måste göras eller tidigareläggas i den centrala 
anläggningen.

Om det är ett alternativ att ansluta endast vatten 
eller endast spillvatten i kombination med lokala 
lösningar för den andra funktionen, bör det noga 
klargöras i kalkylen vad som är del i totalkostnad 
och vad som är marginalkostnad för det tillkom-
mande ledningsslaget. Annars uppstår svårigheter 
både för beslutsfattare och berörda fastighetsägare 
att tolka beslutsunderlaget. 

Även om ett omvandlingsområde ansluts till det 
allmänna VA-systemet, kan man inte räkna med 
samma standard eller samma låga kostnadsnivå som 
i tätorten. Det kan trots detta vara en socialt och 
ekonomiskt mer hållbar lösning än andra alternativ. 
Om anslutning är miljömässigt mer eller mindre 
hållbart jämfört med lokala lösningar är en fråga 
för ständig debatt. Bedömningen måste göras i varje 
enskilt fall utifrån hur de lokala alternativen ser ut 
och hur man bedömer hållbarheten i det aktuella 
allmänna systemet.
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5 Kostnader och  
finansiering

I slutänden är det brukaren som står för kostnaderna. 
Däremot kan det vara otydligt vilka finansieringsmöj-
ligheter som finns och vilken lagstiftning som gäller. 
I kapitel 5 beskrivs kostnadsansvaret beroende på or-
ganisatorisk lösning och möjligheten att ta ut särtaxa 
inom VA-verksamhetsområdet.

5.1	 Vad	är	priset	för	en	miljö-	
mässigt	hållbar	utveckling?

Närheten till naturen i kombination med lägre bo-
endekostnader gör att många bosätter sig perma-
nent i sina fritidshus. Närheten till naturen är till 
nytta för de boende och man skulle till och med 
kunna länka den nyttan med ett ekonomiskt värde. 
Men frågan är vad som är rätt pris för den nyttan. 
Att kunna bo permanent i sitt fritidshus samtidigt 
som den vackra naturen bevaras måste få ekonomis-
ka konsekvenser bland annat genom investering för 
VA-anläggningar. 

Att bibehålla dåliga VA-lösningar i omvand-
lingsområden kan medföra saltvatteninträngning, 
förorening av grundvatten och utsläpp av oönskade 
ämnen. Detta har i sin tur negativ inverkan på fast-
igheternas värde. 

Att åtgärda dåliga avloppslösningar kostar pengar 
för fastighetsägarna, men det är uppenbart att det 
får positiva konsekvenser i form av en förbättring av 
närmiljön och ett ökat värde av själva fastigheten. 
Att öka medvetenheten hos fastighetsägarna i den 
frågan kan öka motivationen till att bära de kostna-
der som VA-åtgärder medför.

5.2	 Vem	finansierar?

Förutsättningarna är olika för fastigheter inom res-
pektive utanför det kommunala verksamhetsområ-
det för vatten och avlopp. Oftast ligger omvand-

lingsområden utanför VA-verksamhetsområdet, 
vilket gör det osäkert vem som ska ta initiativ till att 
hantera VA-frågorna. I planeringsprocessen är det 
oftast ett alternativ att införliva omvandlingsområ-
det i kommunens VA-verksamhetsområde. Därför 
beskrivs också kostnadsansvaret enligt Vattentjänst-
lagen i det här kapitlet. Oavsett om VA-systemet 
ligger inom eller utanför VA-verksamhetsområdet 
är det fastighetsägaren som betalar kostnaderna 
– direkt eller indirekt. Enligt Vattentjänstlagen (SFS 
2006) ska avgifter tas ut för vattenförsörjning och 
spillvattenavlopp, men även för dag- och dränvat-
tenavlopp från fastighet (Df) och dagvattenavlopp 
från allmänna platser som gator och vägar (Dg).

5.2.1 Inom verksamhetsområdet

Inom verksamhetsområdet gäller Vattentjänstlagen 
och VA-huvudmannens taxa. Angående kostnader 
för allmänna vattentjänster står i Vattentjänstlagen 
24§ att ”En fastighetsägare skall betala avgifter för en 
allmän VA-anläggning, om fastigheten
1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, 

och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 

miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan 
tillgodoses bättre på annat sätt.” 

Hur mycket VA-huvudmannen får ta ut anges i Vat-
tentjänstlagen 29–30§§ på följande sätt: Avgifter en-
ligt 24–28 §§ får bestämmas som anläggningsavgifter 
och brukningsavgifter. Avgifterna får inte överskrida 
det som behövs för att täcka de kostnader som är nöd-
vändiga för att ordna och driva va-anläggningen.” 

5.2.2 Utanför verksamhetsområdet

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet 
kan organisatoriskt och därmed också ekonomiskt 
hanteras på fyra möjliga sätt, nämligen rätt för den 
enskilda att bruka den allmänna anläggningen, ge-
mensamhetslösningar, servitut mellan två enskilda 
fastheter och lokala enskilda lösningar.

Rätt att bruka den allmänna anläggningen
Det är möjligt för huvudmannen att ge fastighets-
ägare rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen, 
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trots att fastigheten ligger utanför den allmänna an-
läggningens verksamhetsområde. Detta måste i så 
fall regleras via ett avtal som är en överenskommelse 
mellan två eller flera personer (juridiska eller fysis-
ka). Ett sådant avtal kan också tecknas mellan VA-
huvudmannen och en samfällighetsförening. I avta-
let anges vilken ersättning huvudmannen ska erhålla 
från fastighetsägaren. Det är vanligt att man hänvi-
sar till VA-taxan när det gäller ersättningens storlek. 
Denna typ av ”självpåtagen service” för fastigheter 
utanför verksamhetsområdet får emellertid inte re-
sultera i att det uppstår ökade kostnader eller andra 
negativa konsekvenser för VA-kollektivet. 

Gemensamhetslösningar
En gemensamhetsanläggning enligt anläggnings-
lagen innebär en för framtiden bestående samverkan 
mellan flera fastigheter när det gäller deras gemen-
samma behov. Anläggningen förvaltas normalt av en 
samfällighetsförening. Genom en gemensamhets-
anläggning enligt anläggningslagen blir samverkan 
mellan grannfastigheterna ordnad på ett rättsligt 
bindande sätt. Delägarna får också klart för sig bl.a. 
vilka fastigheter som ska ingå i gemenskapen, vilka 
skyldigheter de har vad gäller att bidra till investe-
rings- och driftkostnader och vilka behov som skall 
lösas genom den gemensamma anläggningen.

Vid förvaltning av en gemensamhetsanläggning 
uppkommer normalt kostnader för utförande, drift 
och förnyelse av anläggningen. Andra utgifter är 
kostnader för t.ex. kallelser, sammanträden, arvoden 
och försäkringar. Förvaltningen kan ibland även ge 
vissa inkomster. Om föreningens behov av medel inte 
täcks på annat sätt skall bidrag uttaxeras av medlem-
marna. Normalt sker uttaxering endast en gång per 
år. Uttaxeringen grundas på de andelstal som gäller 
för fastigheternas deltagande i gemensamhetsanlägg-
ningen vilket fastslås i samband med förrättningen. 
En gemensamhetsanläggning får inrättas endast om 
fördelarna av ekonomisk eller annan art av anlägg-
ningen överväger de kostnader och olägenheter som 
anläggningen medför. Beroende på förutsättning-
arna är möjligheten till gemensamhetsanläggningar 
värd att överväga. En gemensamhetsanläggning 
tillkommer genom en lantmäteriförrättning enligt 
anläggningslagen (SFS 1973).

Servitut mellan 2 enskilda fastigheter
För en fastighet utanför verksamhetsområdet, som 
har en väl fungerande enskild VA-lösning på en 
grannfastighet, finns möjligheten till att servituts-
vägen få rätt att nyttja en sådan VA-lösning. Servi-

tut kan bildas antingen genom privata avtal mellan 
berörda fastighetsägare (avtalsservitut) eller genom 
beslut av myndighet eller domstol (officialservitut, 
vanligtvis genom lantmäteriförrättning). En fastig-
het som har servitut på en annan fastighet kallas den 
”härskande” fastigheten medan den fastighet som 
belastas av servitut till förmån för en annan fastighet 
kallas den ”tjänande” fastigheten. Ibland används 
också uttrycken ”till förmån för” och ”belastar” för 
den härskande respektive tjänande fastigheten. I ett 
servitutsförhållande kan det vara två eller flera in-
blandade fastigheter. 

Avtalsservitut bildas med stöd av Jordabalken 
(SFS 1970) 14 kap. Officialservitut bildas ofta 
genom en lantmäteriförrättning med stöd av 
fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen men 
kan även bildas med stöd av annan lagstiftning. 
Förutsättningen för bildande av servitut är att det 
endast får avse ändamål av stadigvarande betydelse 
för den härskande fastigheten. Rättsverkningarna 
skiljer sig åt. Officialservitut gäller alltid mot tredje 
man, t.ex. vid fastighetsförsäljning. Detta gäller inte 
alltid vid avtalsservitut (om det inte är inskrivet i 
fastighetsregistret), även om grundprincipen är att 
även dessa ska bestå vid överlåtelse av den tjänande 
fastigheten. Servitut är en i princip begränsad rät-
tighet knuten till äganderätten av en fastighet och är 
ett komplement till äganderätten.

Om fastighetsägare är överens om villkoren för 
servitutet, kan man ta hjälp av en jurist för att upp-
rätta servitutsavtalet. Servitutsavtalet bör sedan 
lämpligen skrivas in i fastighetsregistret för dess 
framtida skydd. Det kan också bli aktuellt med 
någon form av engångsersättning för intrånget till 
den tjänande fastigheten, vilket kan regleras i avta-
let. I en lantmäteriförrättning för ett officialservitut 
beslutas detta av lantmätaren.

Lokala enskilda lösningar
Villkor för enskilda anläggningar på fastigheter 
som ligger utanför verksamhetsområdet regleras i 
miljöbalken. Miljönämnden eller motsvarande har 
tillsynsansvar enligt miljöbalken och kan förelägga 
att den enskilde ska åtgärda brister på sin VA-an-
läggning. En fastighet med enskilt avlopp är i Mil-
jöbalkens mening en verksamhetsutövare. Reglerna 
ställer krav på att man ska känna till de risker för 
miljön och människors hälsa som verksamheten 
kan tänkas orsaka, att man utför de skyddsanord-
ningar och försiktighetsmått som inte är orimliga 
för att undvika olägenhet för människors hälsa eller 
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miljön och att man för verksamhetens lokalisering 
väljer den lämpligaste platsen. Det är därför fastig-
hetsägarens ansvar att en fungerande avloppslösning 
finns på tomten. Fastighetsägaren har även det eko-
nomiska ansvaret. Miljönämnden eller motsvarande 
har tillsynsansvaret.

5.3	 Ekonomi	i		
omvandlingsområden

5.3.1 Kommunens ekonomi

Det kommunala arbetet med VA i omvandlingsområ-
den försvåras ofta av brist på resurser. Kommunen har 
ett ansvar som inte enbart är kopplat till huvudman-
naskapet. Det omfattar att planera så att långsiktigt 
hållbara lösningar kan komma till när VA-försörj-
ningen i ett bebyggelseområde behöver ordnas. Kom-
munen behöver själv inte genomföra åtgärderna utan 
kan t.ex. stödja och hjälpa de boende att ordna vatten 
och avlopp. I en verksamhet som redan har begrän-
sade resurser är hög effektivitet en nödvändighet. Om 
det brister i kommunikation och förtroende mellan 
tjänstemän och politiker – eller mellan olika tjänste-
män – minskar effektiviteten i organisationen. 

Genom en välgenomtänkt strategi i ett tidigt skede 
ökar man effektiviteten i arbetet med omvandlings-
områden. Ett exempel på detta är ”VA-rådgivning” 
i Norrköping (se vidare kapitel 7) som syftar till att 
ge stöd till de boende i berörda områden att tillsam-
mans ordna sin VA-försörjning. I kommunen finns 
en förvaltningsövergripande VA-grupp med tjänste-
män från olika kontor och en ledningsgrupp för vat-
tenfrågor där politikerna finns representerade.

5.3.2 Samfällighetens ekonomi

För en samfällighet där VA-utbyggnaden är mycket 
av en engångsinvestering, kan en mer detaljerad 
finansieringsplan vara värdefull för att kunna få god 
kontroll över ekonomin.
För samfälligheter har krav på årsredovisning med 
balans- och resultaträkning funnits sedan länge. 
Kostnaderna fördelas efter andelstal som är satta 

efter fastighetens bedömda nytta av gemensamhets-
anläggningen.

För en samfällighet är det ofta problematiskt om 
inte samtliga fastigheter ansluter sig direkt och er-
lägger avgift i samband med detta. Det är därför 
en stor fördel om kommunerna kan planera så att 
fastighetsägarnas möjligheter och intresse att lösa 
sin VA-försörjning sammanfaller i tiden. Samma sak 
gäller i princip också för en kommunal VA-huvud-
man, men det finns i regel en större buffertförmåga i 
kommunens ekonomi, och därför är problemet inte 
lika tydligt.

5.3.3 Fastighetsägarens ekonomi

För fastighetsägarna är anläggningsavgiften eller 
kostnaden för VA-anläggningen det kanske största 
bekymret. Kostnaderna kan träffa fastighetsägaren 
i form av en anläggningsavgift till det kommunala 
VA-nätet, i form av en uttaxering för investerings-
kostnader och driftkostnader från den samfällig-
hetsförening man är medlem i eller som en privat-
ekonomisk utgift för upphandling av anläggande av 
en enskild anläggning samt medföljande drift och 
underhåll. Generellt kan sägas att gemensamhets-
anläggningar för vatten och avlopp brukar medföra 
lägre kostnader för fastighetsägarna än om man löser 
VA-frågan på respektive fastighet. Huruvida det är 
dyrare eller billigare att ansluta sig till kommunalt 
VA jämfört med en enskild anläggning, beror dels 
på förutsättningarna på platsen, dels på myndig-
heternas krav och dels på VA-taxan i den aktuella 
kommunen.

Kostnadsproblematiken kan lätt överskugga de 
positiva effekterna av en VA-utbyggnad och ge en 
negativ inställning till hela utbyggnadsprojektet. 
Det är därför nödvändigt att hitta någon typ av 
finansieringshjälp till fastighetsägare som inte klarar 
anläggningsavgiften.

Enligt Vattentjänstlagen 36 § har fastighetsäga-
ren rätt till uppdelning av anläggningsavgiften: En 
anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar 
(delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om
1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,
2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, 

och
3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.
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Kommunen har också möjlighet att erbjuda andra 
former av avbetalning för att underlätta för fastig-
hetsägare med hårt ansträngd ekonomi.

5.4	 Särtaxa	eller	inte?

Kostnaderna för att bygga ut och driva en allmän 
VA-anläggning i ett omvandlingsområde är ofta be-
tydligt högre än vad som gäller i verksamhetsområ-
det i övrigt. Detta är i själva verket en stor del av pro-
blemet. För att kunna täcka de högre kostnaderna, 
ska VA-huvudmannen enligt Vattentjänstlagen 31§ 
tillämpa särtaxa: ”Om vattentjänsterna för en viss eller 
vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter 
medför kostnader som i beaktansvärd omfattning av-
viker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall 
avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna”. 
Även den gamla VA-lagen gav möjlighet att tillämpa 
särtaxa, men möjligheten enligt Vattentjänstlagen be-
döms vara större. Särtaxa med förhöjd anläggnings-
avgift på grund av svåra markförhållanden eller stora 
avstånd (och därmed långa överföringsledningar) 
har prövats i domstol och fastställts vid några tillfäl-
len (se exempel �-1 nedan). 
Avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna förde-
las på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt 
och rättvist. För att kunna bedöma om särtaxa ska 
tillämpas måste området med särförhållanden jäm-
föras med andra områden, så kallade jämförelseom-

råden. Det finns ingen fastställd gräns för hur stora 
kostnadsskillnader som krävs för att motivera sär-
taxa, men om skillnaden ligger utanför �0–120 % 
av de normala kostnaderna kan särtaxa vara försvar-
bar. Skäl för tillämpning av särtaxa kan vara relativt 
gles bebyggelse, få anslutningar per meter ledning, 
och besvärliga markförhållanden i form av grund-
vatten och berg. Kuperade områden med stora ni-
våskillnader på och mellan fastigheterna är dyra att 
åtgärda jämfört med ”normala” förutsättningar.

5.5	 Hur	begränsar	man		
kostnaderna?

Under planeringen för VA i omvandlingsområden 
tas ekonomin oftast upp för sent. Redan i början av 
planeringsprocessen är det viktigt att ta upp idéer 
om hur finansieringen kan se ut. Att identifiera 
kostnadsansvaret och göra en grov uppskattning av 
VA-kostnader i ett tidigt skede kan förebygga kon-
flikter senare i processen.

I kapitel 3 rekommenderades att bilda en VA-
grupp och arbeta över förvaltningsgränserna när 
man planerar för VA i ett omvandlingsområde. Det 
är viktigt att VA-huvudmannen deltar aktivt i VA-
gruppen och bedömer ekonomiska konsekvenser 
för VA-planeringen. Det är även viktigt att finansie-
ringen av denna insats från huvudmannen klargörs.

Exempel 5-1

Växjö kommun antog i mars 200� särtaxa för anläggningsavgifterna i Toftahöjden, ett bostadsom-
råde som ursprungligen varit avsett för sommarbostäder, men som nu är attraktivt för permanent 
boende. Enligt särtaxan är anläggningsavgiften för vatten och spillvatten i området, beräknat för en 
fastighet med 1 �00 m2 tomtyta, maximalt 14� 000 kr exkl. moms. Det motsvarar 2,1 gånger den då 
gällande avgiften med normal taxa. Beslutet har överklagats – hittills utan bifall – först till Länsrätten, 
därefter till Kammarrätten och slutligen till Regeringsrätten, där det i december 2007 fortfarande 
väntar på avgörande.

Borås stad fattade i juni 2007 ett principbeslut att en särtaxa ska användas för anläggningsavgiften i 
de områden där kostnaden för utbyggnad är väsentligt högre än normalt. En särskild kostnadsfaktor 
ska fastställas för varje område. Ett kostnadstak ska begränsa abonnentens anslutningsavgift till högst 
170 procent av normal taxa. På de områden där anslutningskostnaden beräknas till högst 130 procent 
av normal kostnad ska abonnenterna betala den vanliga taxan. Beslutet är en del i stadens ”Handlings-
planen för avlopp i områden med blandat fritids- och permanentboende”
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Planeringsprocessen för VA i omvandlingsområden 
kan bli väldigt dyr om konflikter leder till att pro-
cessen fastnar och man måste börja om. Detta kan 

man undvika genom att identifiera, förebygga och 
lösa konflikter i ett tidigt skede. 



3�

6 Råd och  
rekommendationer

6.1	 Fatta	ett	strategiskt		
beslut	så	tidigt	som	möjligt

Kommunen kan välja mellan att låta verksamhets-
området växa och täcka alla områden som har behov 
eller att underlätta för fastighetsägare att lösa sin VA-
försörjning själva eller i grupp. Det är ett strategiskt 
vägval som bör kopplas till Översiktsplanen och för-
ankras genom ett beslut i kommunfullmäktige.

Båda vägarna ställer krav på aktiv planering från 
kommunens sida. Genom att arbeta proaktivt kan 
kommunen spara pengar, både för fastighetsägarna, 
för VA-kollektivet och för skattekollektivet.

6.2	 VA-planering	behövs	för	hela	
kommunen	–	inte	bara	inom	
verksamhetsområdet

6.2.1 Planera för hela kommunen

Inom verksamhetsområdet är förutsättningarna 
givna. För områden utanför verksamhetsområdet 
måste kommunen enligt Vattentjänstlagen överväga 
om de bör införlivas. För områden som ska förbli 
utanför verksamhetsområdet, måste kommunen en-
ligt PBL likväl planera för en fungerande VA-för-
sörjning.

6.2.2 Planera gemensamt  
över förvaltningsgränserna

Många förvaltningar i kommunens organisation är 
berörda och bör därför medverka i planeringen. Till-
sammans kan de styra VA-utvecklingen. De berörs 
på olika sätt, men alla bör sträva efter att underlätta 
varandras arbete. Genom att identifiera kunskaps-
luckor och potentiella konflikter kan man undvika 
framtida problem.

6.2.3 Genomför möten i ett tidigt skede

Så snart det uppstår ett behov att planera för ett 
område, bör kommunens strategi klargöras i ett för-
valtningsövergripande möte. Det bör fattas ett poli-
tiskt beslut om att förvaltningarna ska arbeta vidare 
utifrån den framtagna strategin. När kommunens 
planering har påbörjats, bör de berörda fastighets-
ägarna bjudas in till ett möte. De bör få information 
om vilka beslut som är fattade, vilka alternativ som 
är möjliga och hur de kan påverka den fortsatta pla-
neringen.

6.3	 Tekniken	är	inte	problemet	
–	det	finns	tekniska	lösningar

Lösningarna väljs efter naturens och samhällets för-
utsättningar. Även om det många gånger är avlopps-
problemen som visar sig först, är det oftast lämpligt 
att utgå från förutsättningarna för vattenförsörj-
ningen. Vid val av teknisk lösning måste också en 
lämplig organisation för genomförande och drift 
finnas beskriven. 
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7 Exempel 

7.1	 Förvaltningsövergripande	
arbete	i	Falun

Falu kommun har �� 000 invånare varav 10 000 
har enskilda avlopp. Det finns ett 20-tal omvand-
lingsområden där man behöver åtgärda VA. Det 
finns generellt ingen efterfrågan från de boende på 

kommunalt VA. Tidigare ville ingen inom kommu-
nen ta ansvar för VA-frågornas lösning utan frågan 
vandrade mellan olika förvaltningar. Nu har man 
slagit fast ett arbetssätt i fyra skeden. 

Under åren 2001/2002 genomfördes en utred-
ning av en förvaltningsövergripande grupp bestå-
ende av gatukontorets VA-avdelning, miljökontoret 
och stadsbyggnadskontoret. Målet var att komma 
fram till en väl fungerande policy för VA-sanering 
i befintlig bebyggelse. Ledorden har varit att utgå 
från samverkan mellan förvaltningar och bolag, att 
verktyg finns för de delar av kommunen som får an-

Figur 7-1 Falu kommuns arbetsgång för ett omvandlingsområde (Illustration: Falu kommun).

Miljönämnden	konstaterar	att	ett	visst	område	har	VA-problem,	
som	inte	kan	lösas	genom	åtgärder	inom	de	enskilda	fastigheterna. Sked

e 1

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadskontoret
(I vissa ärenden kan det redan i detta skede behövas en information och enkät till fastighetsägarna)

Sked
e 2

Möjlighet	att	klara	problemet	genom	
bebyggelserestriktioner.

Behov	av	gemensamt	VA-system.	
Området	är	lämpligt	för	förtätning	
eller	av	andra	skäl	i	behov	av	detalj-
planeläggning.

Behov	av	gemensamt	VA-system.	
Inget	behov	av	detaljplaneläggning.

Kommunstyrelsen	uppdrar	åt	stads-
byggnadskontoret	att	ändra/upphäva	
detaljplan	eller	upprätta	områdesbe-
stämmelser.

Kommunstyrelsen	uppdrar	åt	
stadsbyggnadskontoret	att	upprätta	
detaljplan.

Kommunstyrelsen	uppdrar	åt	
stadsbyggnadskontoret	att	upprätta	
VA-utredning.

Ärendet	drivs	vidare	enligt	PBLs	
regler	om	samråd,	utställning	och	
antagande.

Ärendet	drivs	vidare	enligt	PBLs	
regler	om	samråd,	utställning	och	
antagande.

En	problembeskrivning	med	alterna-
tiva	lösningar	sänds	ut	för	samråd	och	
möte	hålls.	Inkomna	synpunkter	kom-
menteras	i	en	samrådsredogörelse	
som	efter	godkännande	av	KS	sänds	
till	de	klagande.

Ett	förslag	till	verksamhetsområde	
upprättas	och	sänds	ut	för	samråd.	
Inkomna	synpunkter	kommenteras	
i	en	samrådsredogörelse	som	efter	
godkännande	av	KS	sänds	till	de	
klagande.

Gemensamhetsanläggning Kommunfullmäktige	fattar	beslut	om	
verksamhetsområde	för	VA.

Förrättning	enligt	anläggningslagen	
utförs	av	lantmäteriet.	Vid	behov	av	
diskussion	med	kommunen	kontaktas	
Falu	Energi	&	Vatten.

Falu	Energi	&	Vatten	ansvarar	för	
utbyggnad	av	kommunalt	VA.

Sked
e 3

En VA-utredning bör bestå av liknande dokument som en detaljplan, d.v.s. karta med områdesavgränsning, 
beskrivning med motiv för föreslagen lösning och geografisk avgränsning, genomförandebeskrivning, 

fastighetsförteckning och samrådsredogörelser.
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svar i olika skeden samt att kommunen ska vara tyd-
lig i sin roll. Detta ska göra att VA-frågan framöver 
inte ska hamna mellan stolarna såsom den tidigare 
gjort.

Den färdiga utredningen fick rubriken ”Från VA-
problem till fungerande lösningar”. I kommunfull-
mäktige 2004-06-10 beslutades:
• Att det arbetssätt som föreslås i utredningen ska 

tillämpas inom Falun kommun
• Att huvudansvaret för de olika skedena fördelas 

på följande sätt:
- Skede 1: Finns det problem hos den enskilda 

VA-anläggningen eller hos området?  
Miljönämnden/miljökontoret 

- Skede 2: Vilken lösning är lämpligast för ett 
problemområde?  
Kommunstyrelsen/Stadsbyggnadskontoret

- Skede 3: Utbyggnad av kommunalt VA och 
debitering av anläggningsavgifter 
Falu Energi & Vatten AB 

- Skede 4: Hur får man fastighetsägarna att 
ansluta sig?  
Miljönämnden/miljökontoret.

• Att arbetet under samtliga skeden bedrivs i sam-
verkan mellan de tre kommunala instanserna och 
att de fortsatta detaljutredningar som policyn för-
slår remitteras till samtliga instanser innan de förs 
till beslut. 
På politisk nivå har man under arbetet också 

diskuterat olika finansieringsmodeller för att lösa 
VA-utbyggnaden i omvandlingsområden: Generell 
höjning av VA-taxan, särtaxa för saneringsområden 
samt tillskott av skattemedel.

Figur 7-1 visar hur man gjort i Falun för att tyd-
liggöra roller och ansvar samt hur VA-frågan ska 
hanteras i hela kommunens planering. 

7.2	 Anslutning	av		
kommunalt	VA	i	Värmdö	

Värmdö kommun har vuxit från 23 000 invånare 
till 3� 000 på drygt tio år. På grund av detta har 
man fått omfattande VA-problem i omvandlings-
områdena. Det mest akuta är vattenförsörjningen 
eftersom saltvatteninträngning i brunnar är vanligt. 
Bebyggelsen i Värmdö är extremt ”småhusaktig” 
varav det mesta är fritidshus. 

Under sommaren ökar invånarantalet till cirka 
100 000. Det kommunen har kunnat konstatera är 
att allt fler bor kvar längre i sina stugor under hösten 
och väljer att pendla till arbetet i princip till första 
snön kommer. Detta innebär att trafikbelastningen 
är hög under längre tid på året än vad som tidigare 
varit fallet. 

I översiktsplanen från år 2003 lyder ett av Värm-
dös miljömål på följande sätt: ”Värmdö ska expan-
dera utan påfrestningar för miljön”. Givet kom-
munens kraftiga expansion har detta inneburit att 
frågan om utbyggnad av kommunalt VA har ham-
nat i fokus. På inget annat håll i Sverige finns en lik-
nande situation när det gäller utbyggnaden av kom-
munalt VA. Bara i de � mest prioriterade områdena 
finns 2 700 fastigheter. Enligt översiktsplanen ska 
7� procent av dessa vara anslutna till kommunalt 
VA eller gemensamhetsanläggningar före år 2010. 
Prioriteringen har gjorts utifrån en utredning från 
miljö- och byggkontoret som år 1999 pekade ut 20 
förändringsområden med stora behov av åtgärder. 
Principen är att bygga inifrån och ut. En annan 
grund för prioritering är var miljöproblemen är som 
störst. De fem prioriterade områdena har redan idag 
60–70 % permanentboende men VA-systemen har 
i de flesta fall fritidshusstandard.

Det åtgärdsprogram som föreslås i översiktspla-
nen lyder:

Steg 1
• Tillsätt arbetsgrupper med tjänstemän från be-

rörda förvaltningar som leder planeringsarbetet.
• Upprätta strategier för planläggning och VA-ut-

byggnad.
• Upprätta tidsplaner och fördela ansvar.
• Kalkylera för kostnaderna och fatta beslut om hur 

kostnaderna ska fördelas.
• Prioritera i vilken turordning de olika områdena/

delar av dessa ska behandlas.

Steg 2
• Inventera alla förändringsområden.
• Bilda samverkansgrupper med de boende.
• Ta fram områdesvisa fördjupade översiktsplaner 

alternativt upprätta nya detaljplaner för att kunna 
styra den framtida bebyggelseutvecklingen.

• Översyn av de lokala trafiknäten och trafik-
frågorna.

• Revidera otidsenliga gällande planer. 
• Ange riktlinjer för styckning/förtätning.
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• Reservera mark för vägombyggnad, förskolor, sko-
lor, samlingslokaler, lekplatser m.m. Skydda kul-
turmiljöer och enskild kulturbebyggelse.

• Skydda naturvärden, både enskilda och generella, 
samt ta ställning till strandskydd.

Steg 3
• Undersök eventuellt behov av utbyggnad av social 

och kommersiell service.
• Undersök behovet av utökad kollektivtrafik.

Generella konsekvenser (ett urval):
• Bevilja under tiden inga bygglov för nybyggna-

tion i områden där detaljplaneläggning påbörjats 
förrän de nya detaljplanerna antagits. Miljö- och 
byggnadsnämnden kan dock bevilja bygglov för 
förändringar på en fastighet även under en detalj-
planeprocess.

• Räkna alla huvudbyggnader över 60 kvm som 
byggnader för permanentboende så att krav kan 
ställas på tillgänglighet, energihushållning och 
VA.

• Samtliga fastigheter inom prioriterade föränd-
ringsområden skall anslutas till kommunalt vat-
ten och avlopp. Tillåt därför inte nya enskilda 
anläggningar för vatten och avlopp i avvaktan på 
utbyggnaden av gemensamt vatten och avlopp.

• Fastigheter ska inte kunna anslutas till det kom-
munala VA-nätet utan att det finns detaljplan.

Värmdö kommun satsar stora personella resurser på 
området från planavdelningen, miljö- och byggför-
valtningen och tekniska förvaltningen.

Organisationen för arbetet med permanentnings-
områden i Värmdö består av arbetsgrupp, lednings-
grupp och styrgrupp. Arbetsgruppen består av per-
sonal från kommunledningskontoret, plankontoret 
och tekniska förvaltningen. Ledningsgruppen består 
av förvaltningschefer och styrgruppen består av det 
tekniska utskottet. Målsättning med arbetet har 
varit:
• Skapa förutsättningar för hållbar utveckling.
• Planlägg områden.
• Anslutning till kommunalt VA.

Värmdö ser gärna att gemensamhetsanläggningar 
för VA inrättas med anslutningspunkt till det kom-
munala nätet. Det medför en rabatt på anläggnings-
avgiften. Värmdö ställer dock som krav att en mäta-
re installeras för hela området och att samfälligheten 
får sköta utdebiteringen själva med vattenmätare på 

varje fastighet eller på annat sätt fördela brukarav-
gifterna. 

Värmdö har höga anläggningsavgifter, men sär-
taxa är inte aktuellt eftersom i princip alla skulle få 
särtaxa. För att klara anläggningsavgifter för mindre 
penningstarka kategorier kan kommunen bevilja 
VA-lån.

Värmdö är i full gång med arbetet enligt ÖP. 
Näste steg är att Värmdös VA-strategi klubbas po-
litiskt och att en samlad kalkyl över fortsatt VA-ut-
byggnad görs.

Under kommande år kommer en unik VA-sats-
ning genomföras. En fråga som kvarstår är dock vad 
kommunen ska göra åt den övergångsperiod som 
blir tills kommunalt VA är utbyggt. Många områ-
den borde redan nu göra genomgripande insatser i 
de enskilda anläggningarna. 

7.3	 VA-rådgivning	i	Norrköping	

Norrköpings kommun har sedan länge arbetat med 
VA-rådgivning som ger stöd till områden utanför 
kommunalt VA-område. När denna typ av resurser 
till rådgivning finns förenklas dels ärendehantering 
och planarbete och dels tydliggörs miljökontorens 
tillsyns- och tillståndsansvar i och med att konsult-
rollen lyfts ifrån dem.

Redan år 1976 inventerades och utreddes be-
hovet av sanering av VA i omvandlingsområden i 
Norrköping. Man fann då ett stort antal områden 
om minst 10 fastigheter där kommunalt VA sanno-
likt inte skulle dras fram, men där vatten och avlopp 
behövde åtgärdas. Med denna utredning som grund 
(och nya inventeringar) har Norrköpings kommun 
så sakteliga börjat beta av 2–4 områden per år. Man 
etablerade ett förvaltningsövergripande samarbete i 
form av en ”VA-grupp”. Ursprungligen gjordes mer-
parten av arbetet av en heltidsanställd på kommu-
nen som enbart jobbade med detta. Lägesrapporter 
gjordes både 19�� och 199�. En utvärdering från 
2001 visade att det varit mycket kostnadseffektivt 
att arbeta proaktivt på detta sätt och erbjuda råd-
givning istället för ”polisiärt arbete” utifrån Miljö-
balken. Under perioden 199�–2000 åtgärdades mer 
än 300 fastigheter med hjälp av VA-rådgivningen. 
Detta kan jämföras med att ungefär lika många av-
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lopp åtgärdades genom anslutning till det allmänna 
VA-nätet. Detta visar att kommuner genom att ar-
beta proaktivt både kan förenkla arbete med tillsyn 
och föreläggande och dessutom kan förhindra att 
VA-anläggningar måste åtgärdas genom anslutning 
till kommunalt VA. Norrköping har successivt arbe-
tat med att åtgärda de enskilda avloppen och av de 
ca � 000 enskilda avloppen så finns det idag mel-
lan 1 000–1 �00 kvar att åtgärda. Dessa kommer 
dels åtgärdas via anslutning till kommunalt VA, dels 
genom bildandet av gemensamhetslösningar med 
stöd av VA-rådgivningen och dels genom löpande 
tillståndsgivning samt tillsyn och förelägganden.

Norrköping har en förvaltningsövergripande VA-
grupp med representanter från byggnadsnämnds-
kontoret, planenheten, Norrköping Vatten AB och 
miljöförvaltningen, med planenhetens representant 
som ordförande. Sedan 2001 finns också en led-
ningsgrupp för vattenfrågor där politiker finns repre-
senterade. Konsultföretag med erfarenhet av VA-
frågor handlas upp som ramavtal i tvåårsperioder 
(kommunens budget för upphandling av konsulter 
är för närvarande 320 000 kr per år). Upphandling-
en sker av planenheten. 

Figur 7-2 Tidslinje för VA-gruppens arbete samt dagens organisation av arbetet med VA-rådgivning och  
VA-gruppens hemvist (innanför streckad linje) den politiskt tillsatta ledningsgruppen för  
vattenfrågor vilken utöver VA också har ansvar för generella övergödningsfrågor och dagvatten.

Lägesrapport 1976

Lägesrapport 1988

Lägesrapport 1995

Lägesrapport 2001

Läget 2007

•	Utredning	av	olösta	VA-frågor
•	Prioriteringar
•	VA-gruppens	bildande

”All	samlad	bebyggelse	ska	ha	löst	VA-frågan	till	år	2000”

Ledningsgruppen	för	vattenfrågor

VA-gruppen Dagvatten-
gruppen

Övergödnings-
gruppen
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Bilaga A

Viktiga frågor och aspekter att diskutera och ta ställning  
till i olika skeden av planering för VA i omvandlingsområden

Steg i planeringen Viktiga frågor

Översiktsplan •	Har	kommunen	en	övergripande	strategi	för	VA	i	omvandlingsområden	t	ex	i	form	av	en	
kommuntäckande	VA-plan?	

•	Vilka	aktörer	bör	involveras	i	arbete	med	VA-	och	bebyggelseplanering	och	vilken	roll	
respektive	ansvar	ska	de	ha?

•	Vilken	är	ambitionsnivån	för	VA-verksamheten;	att	endast	uppfylla	grundläggande	hälso-	
och	miljökrav	eller	att	också	återföra	växtnäring	i	kretslopp?		

•	På	vilket	sätt	påverkas	eller	styrs	VA-planeringen	av	miljökvalitetsmålen	och	kommunens	
arbete	med	hållbar	utveckling?	Vilka	områden	är	prioriterade	för	åtgärdande	av	VA	under	
de	närmaste	5	respektive	10	åren?

•	Har	politiker	och	tjänstemän	tillräcklig	kunskap	och	underlag	för	att	göra	strategiska	vägval	
vad	gäller	VA?

•	Vilka	VA-relaterade	frågor	i	ÖP	är	viktiga	att	kommunicera	till	allmänhet	och	andra?

Fördjupad översiktsplan 
(eller motsvarande 
skede)

•	Vilka	olika	scenarion	för	VA-	och	bebyggelseutvecklingen	är	önskvärda	för	det	aktuella	
området?

•	Hur	påverkas	VA-	och	Bebyggelseutvecklingen	av	beslut	och	ställningstaganden	som	
kommunen	gör	på	andra	områden	inom	FÖP?	

•	 I	vilket	skede	måste	strategiska	vägval	om	VA-försörjningen	göras?			
Vilket	beslutsunderlag	och	utvecklingsarbete	krävs	för	detta?

•	Är	VA-frågan	prioriterad	att	särskilt	utreda	i	detta	skede?

•	Hur	ska	planerade	VA-åtgärder	finansieras?

•	Har	dialog	om	VA-frågan	inletts	med	fastighetsägare	och	andra	berörda?

•	Vilka	exempel	och	erfarenheter	från	den	egna	kommunen	eller	från	andra	kommuner	kan	
vara	användbara	detta	arbete?

Detaljplan •	Är	detaljplan	det	mest	effektiva	styrmedlet?	Har	t	ex	områdesbestämmelser	övervägts?	

•	På	vilket	sätt	ska	VA-försörjningen	i	området	ske	idag	och	i	framtiden?	Vilka	organisatoriska	
och	tekniska	lösningar	är	tänkbara,	möjliga	respektive	lämpliga	för	området	ifråga?

•	Är	alla	berörda	aktörer	inkluderade	i	samråd	och	dialog	kring	detaljplanen?	Vilka	aspekter	
är	mest	intressanta	att	diskutera	med	vem?	

•	Hur	ska	systemdesign,	ekonomi,	drift	&	underhåll	organiseras?

Områdesbestämmelser •	Är	det	områdesbestämmelser	som	är	rätt	styrmedel,	vilka	fördelar	finns	relativt	t	ex	
Detaljplanering?

•	Kommer	områdesbestämmelserna	att	räcka	till	för	att	bibehålla	önskad	status	i	området		
och	hur	kan	t	ex	Miljöbalken,	taxor	etc.	stödja	gällande	riktlinjer	för	området?

•	Vilka	andra	åtgärder,	t	ex	stöd	via	VA-rådgivning	till	samfälligheter	och	fastighetsägare,	
kommer	krävas	för	att	inte	behöva	lösa	VA-frågan	i	ett	större	sammanhang?

•	Finns	beredskap	för	att	kommunen	eventuellt	måste	ta	ansvar	för	VA-frågan	i	ett	senare	
skede?

•	Vilka	exempel	och	erfarenheter	från	den	egna	kommunen	eller	från	andra	kommuner	kan	
vara	användbara	detta	arbete?		Har	dialog	om	VA-frågan	inletts	med	fastighetsägare	och	
andra	berörda?

Bygglov •	Hur	ska	kommunen	som	helhet	kommunicera	på	ett	effektivt	sätt	till	fastighetsägare	i	
samband	med	bygglov	och	tillsynsarbete?

•	Kan	en	hållbar	vatten-	och	avloppsförsörjning	lösas	för	fastigheten	ifråga?	

•	Hur	ser	samspelet	mellan	plan-,	miljö	och	VA-sidan	i	kommunen	ut?	I	vilka	typer	av	ärenden	
är	det	viktigt	att	olika	delar	i	kommunen	involveras?

•	Är	det	lämpligt	att	styra	VA-utvecklingen	t	ex	mot	en	gemensamhetslösning	genom	att	
avvakta	bygglov	tills	VA-försörjningen	klargjorts?
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Bilaga B

Bilaga till avsnitt 4.2: Ta reda på förutsättningarna

Besvara de frågor som är relevanta för det aktuella området.  
Svaren ger de nödvändiga förutsättningarna för att gå vidare till nästa fas.

Studiens avgränsning Svaren på dessa frågor begränsar området

Vilket	område	skall	studeras?

Vilka	planförutsättningar	råder?

Skall	enskilda,	gruppvisa	och	centrala	VA-system	studeras?

Skall	jämförelse	göras	med	kommunal	anslutning?

Skall	etappvis	utbyggnad	kunna	ske?

Hur	skall	politiker	involveras?

Krav/Policy Svaren på dessa frågor anger vilka krav som ska ställas

Vilka	kvalitetskrav	gäller	för	dricksvatten?

Vilka	krav	och	riktlinjer	gäller	för	avloppsutsläpp?

Vem	har	ställt	kraven/fastlagt	riktlinjerna?

Vilka	generella	policies	gäller	(Agenda	21,	miljöpolicy,	
övergripande	kommunpolicy)?

Vilka	policies/önskemål	om	resursutnyttjande	gäller?

Beskrivning av nuvarande bebyggelse 
och framtida bebyggelsetryck

Svaren på frågorna beskriver områdets nuvarande 
och framtida bebyggelse- och befolkningssituation.

Nuvarande

Hur	många	fastigheter	finns	(bebodda/obebodda)?

Hur	många	bor	permanent	och	hur	många	är	fritidsboende?

Finns	verksamhetsutövare	(fastigheter	som	inte	är	boende-
fastigheter)	med	egen	VA-försörjning	inom	området?

Framtida

Hur	många	bostadsfastigheter	skall	finnas	i	området?

Hur	många	fastigheter	kommer	att	vara	permanent-	
respektive	fritidsbebodda?

Hur	många	personer	beräknas	bo	på	fastighet?

Skall	olika	grad	av	permanentning	studeras?

Tillkommer	ytterligare	verksamhetsutövare	som	behöver	
VA-försörjning?

Beskrivning av nuvarande VA-förhållanden Svaren på frågorna beskriver områdets nuvarande 
vattenförsörjning, avloppshantering och recipient-
situation samt ger en sammanfattande beskrivning 
av områdets VA-problem.

Vattenförsörjning

Finns	grundvattenbrunnar	i	jord	och/eller	berg?

Finns	ytvattenförsörjning?

Finns	gruppvis	vattenförsörjning	idag?

Vilken	standard	har	brunnarna/anläggningarna	
(ålder,	skick	m.m.)?

Finns	kvalitetsproblem?	Om	ja,	i	så	fall	vilka?

Finns	kapacitetsproblem?	Om	ja,	i	så	fall	vilka?

Uppfyller	vattnet	nuvarande	kvalitetskrav?

Finns	anslutningspunkt	till	befintligt	(kommunalt)	vattennät?
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Avloppsförsörjning

Vilka	typer	av	avloppsanläggningar	har	de	olika	
fastigheterna?

Hur	många	och	vilka	av	avloppsanläggningarna	är	
godkända	av	Miljönämnd	eller	motsvarande?

Vilken	standard	har	anläggningarna?

Nuvarande	utsläpps-/miljökrav?

Vilken	är	nuvarande	recipient?

Hur	är	recipients	status/miljökvalitet?

Finns	anslutningspunkt	till	befintligt	(kommunalt)	
avloppsnät?

Framtida vattenbehov Svaren på frågorna ger bedömt vattenbehov.

Vilket	framtida	vattenbehov	finns	per	person	och	totalt	
för	området?

Vilket	framtida	vattenbehov	finns	för	eventuell	
verksamhetsutövning?

Skall	flera	scenarier	för	vattenförbrukning	per	person	och	
eventuell	verksamhetsutövning	studeras?

Är	behovet	av	vatten	olika	under	olika	delar	av	året?

Skall	scenarier	med	olika	vattenkvalitet	för	olika	
verksamhetsutövning	studeras?	

Naturens förutsättningar för VA-försörjning Svaren på frågorna redovisar de naturförhållanden som 
utgör grunden för utformning av VA-system.

Hur	ser	topografin	ut?

Hur	ser	geologin	ut?

Finns	jordlager	lämpliga	för	grundvattenuttag	eller	
infiltration?	Var?

Finns	berggrundvatten?	Var?

Vilken	kvalitet	har	grundvattnet	respektive	ytvattnet?

Finns	risk	för	att	vattentäkten	kan	påverkas	av	
avloppsutsläpp	eller	andra	föroreningskällor?

Vilken	ytvattenrecipient	finns	för	avloppsutsläpp?	
Status/miljökvalitet?

Finns	markområden	för	lokalisering	av	
behandlingsanläggningar?

Finns	markområden	för	ytkrävande	avloppsbehandling	
såsom	dammar	och	våtmarker?

Finns	jordbruk	i	närheten	som	avnämare	för	sorterade	
avloppsströmmar	och	slam?

Kan	sorterade	avloppsströmmar	och	slam	användas	på	
enskilda	tomter	och/eller	inom	området	på	ett	miljö-	och	
hälsomässigt	acceptabelt	sätt?

Finns	område	för	avloppsbevattning?
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Bilaga C

Bilaga till avsnitt 4.3.2: Tre steg för att begränsa antalet alternativ  
Utformning av vattensystem, steg 1 och 2.

Generellt definierade
råvattentillgångar

Steg 1 Steg 2 – fylls i där svaret i steg 1 är ”ja”

Möjlig råvatten-
tillgång?

Bedömd 
kapacitet i 

förhållande till
bedömt vat-
tenbehov;

dagens och 
framtida

Kan dricks-
vattenkvalitet 

uppnås? Typ av lösning?

Kommer rå-
vattentillgång i 

konflikt med
någon avlopps-

lösning?

Ja/Nej Procent

Ja. Utan 
behandling/ 

Ja, Med 
behandling/ 

Nej

Enskild/
Gruppvis/

Central Ja/Nej

1.	 Finns	jordlager	lämpliga		
för	grundvattenuttag?

2.	 Finns	jordlager	för	
grundvattenförstärkning?

3.	 Finns	berggrundvatten		
för	grundvattenuttag?

4.	 Finns	sjöar	lämpliga	för	
ytvattenuttag?

5.	 Finns	havsvatten	lämpligt		
som	vattentäkt?

6.	 Finns	anslutningspunkt	
till	befintligt	(kommunalt)	
vattenledningsnät?

Besvara så långt som möjligt fråga 1–6 under steg 1. 
Där svaret är ”ja”, besvara även frågorna under steg 
2. Använd de svarsalternativ som anges med kursiv 
stil för varje svarskolumn. De besvarade frågorna 
ger möjlighet att sortera bort alternativ som inte är 

möjliga med hänsyn till naturens förutsättningar för 
vattenförsörjning. Motsvarande arbete ska göras för 
avloppssystem. De lösningar som kvarstår kan där-
efter utformas gemensamt i steg 3 (se bilaga F). 
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Bilaga D

Bilaga till avsnitt 4.3.2: Tre steg för att begränsa antalet alternativ  
Utformning av avloppssystem, steg 1.

 

Steg 1

Generellt definierade
avloppsförutsättningar

Möjlig recipient för: Möjlig renings-
anläggning
utrymmes-
mässigt?

Möjlig 
avsättning?spillvatten dagvatten

Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej

Enskild tomt/
Inom området/

Utanför området

1.	Jordlager	för	infiltration?

2.	Ytvattenrecipient?

3.	Ytor	för	lokalisering	av	reningsverk/
anläggningar?

4.	Ytor	för	ytkrävande	renings-
anläggningar	som	våtmark/dammar?

5.	Ytor	för	
avsättning	av:

Urin

Fekalier

Mull	från	mulltoa

Slam

Klosettvatten

BDT-vatten

Spillvatten

Dagvatten1

6.	Anslutning	till	befintligt	(kommunalt)	
avloppsnät?

1  Fråga � är avgörande för om det nu eller i framtiden finns behov en gemensam dagvattenanläggning. Om avsättningsmöjlighet för dagvatten 
saknas på enskilda tomter, d.v.s. LOD inte kan tillämpas fullt ut, bör en gemensam dagvattenanläggning planeras i anslutning till avloppsanlägg-
ningen.

Besvara så långt som möjligt fråga 1–6 i tabellen. 
Använd de svarsalternativ som anges med kursiv 
stil för varje svarskolumn. Frågekombinationer som 
inte kan bli aktuella har markerats med skuggade 
fält. De besvarade frågorna ger möjlighet att sortera 

bort alternativ som inte är möjliga med hänsyn till 
naturens förutsättningar för avloppsförsörjning. De 
lösningar som kvarstår ska bedömas vidare i steg 2 
utifrån krav och policies (se bilaga E).
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Bilaga E

Bilaga till avsnitt 4.3.2: Tre steg för att begränsa antalet alternativ  
Utformning av avloppssystem, steg 2.

 

Steg 2

Generellt tänkbara renings- 
och behandlingsmöjligheter

Kan kom-
munens 
policy/ 

riktlinjer
uppfyllas?

Kan ut-
släppskrav 

uppnås 
(generella 
krav eller 
praxis?)

Bedömd be-
handlings-
kapacitet
i förhål-
lande till 
bedömd 

belastning

Kan avsätt-
ningskrav 
uppnås? 

Typ av 
lösning

Kommer 
avlopps-
lösning/ 

avsättning 
i konflikt 

med råvat-
tentillgång?

Ja/Nej Ja/Nej Procent Ja/Nej

Enskild/
Gruppvis/

Central Ja/Nej

1.	Behandlings-
anläggning	
för:

Klosett-
vatten	

BDT-vatten

Fekaliespol-
vatten

Blandat	
spillvatten

Dagvatten

2.	Uppsamling	
och	ev.	
behandling/	
hygienisering	
av:

Urin

Fekalier

Mull	från
mulltoa

Renat	
spillvatten

Behandlat	
slam

Obehandlat	
slam

Renat	klo-
settvatten

Renat	BDT-
vatten

Dagvatten

3.		Anslutning	till	allmän	
avloppsanläggning

Besvara så långt som möjligt frågorna i tabellen. An-
vänd de svarsalternativ som anges med kursiv stil för 
varje svarskolumn. Frågekombinationer som inte 
kan bli aktuella har markerats med skuggade fält. 
De besvarade frågorna ger möjlighet att sortera bort 

alternativ som inte är möjliga med hänsyn till krav 
och policies för avloppsförsörjning. De lösningar 
som kvarstår kan därefter utformas gemensamt i 
steg 3 (se bilaga F).
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Bilaga F

Bilaga till avsnitt 4.3.2: Tre steg för att begränsa antalet alternativ  
Utformning av VA-system, steg 3

Vattensystemet

Typ	av	vattenanläggningar	(grundvattenbrunnar,		
större	grundvattenanläggningar,	ytvattenverk	m.m.)

Geografisk	lokalisering	av	vattenanläggningar.

Vilka	skyddsåtgärder	måste	tillgripas	för	att	säkerställa	
vattentillgång	och	kvalitet?

Spillvattensystemet

Vilka	behandlingstekniker	kan	användas?

Vilka	metoder	för	sortering	och	omhändertagande	av	
näringsämnen,	mullbildande	organiskt	material	och	
vatten	kan	användas?

Geografisk	lokalisering	av	behandlingsanläggningar	
såsom	reningsverk,	infiltrationsanläggningar,	markbäddar,	
våtmarker,	dammar	m.m.

Lokalisering	av	eventuella	urintankar,	
komposteringsanläggningar

Lokalisering	av	avsättningsmöjligheter	för	
sorterade	avloppsströmmar	och	slam

Dagvattensystemet

Ska	dagvatten	samlas	i	ledningar?

Ska	dagvattenledningar	anläggas	i	samband	
med	övriga	VA-ledningar?

Geografisk	lokalisering	av	eventuella	
behandlingsanläggningar

Gemensamt för VA-systemet

Principiella	ledningsdragningar

Driftinsatser	och	drifterfarenheter	som	krävs	för
de	olika	alternativen

Kort beskrivning av möjliga VA-lösningar

Använd tabellen som checklista för att säkerställa att 
alla frågor beaktas vid utformning av ett eller flera 
möjliga va-system. De återstående möjliga va-syste-

men kan anges i fälten längst ner i tabellen. Dessa 
ska utvärderas i arbetets sista fas, se bilaga G.
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Bilaga G

Bilaga till avsnitt 4.4: Utvärdera de möjliga VA-systemen – krav och kriterier

 

Möjliga VA-system

Frågorna besvaras för var och en av de möjliga 
lösningarna. Svaren ger underlag för att välja den 
mest lämpliga lösningen

Vattenkvalitet och smittskydd

Vilka	kvalitetskrav	i	Livsmedelsverkets	föreskrifter	
om	dricksvatten	uppfylls	av	föreslagna	vattensystem?	
(ange	vilka	parametrar	som	uppfylls	och	inte	uppfylls).

Kan	eventuella	vattenkvalitetsbrister	åtgärdas?	(ja/nej)

Vattensystemets	sårbarhet,	d.v.s.	hur	känsligt	är	systemet	
för	eventuell	yttre	påverkan	såsom	avloppsutsläpp,	
elavbrott	mm.	(+/-)

Hur	slutet	är	avloppssystemet?	(+/-)

Hur	många	gånger	exponeras	brukaren	för	potentiellt	
smittförande	material	(ej	hygieniserat	material)	i	
avloppssystemets	alla	hanteringsled	(ggr/år)?

Hur	stor	är	risken	att	avloppslösningen	drar	till	sig	djur	
som	kan	sprida	smitta?	(+/-)

Vilka	arbetsmiljöbestämmelser	måste	följas?	(ange	vilka)

Finns	risk	för	förorening	av	recipienten,	t.ex.	i	anslutning	
till	bad?	(+/-)

Teknisk robusthet

Hur	tillförlitligt	och	driftsäkert	är	systemet?	
(beprövat	eller	inte	beprövat)

Vad	är	systemets	tekniska	livslängd?	(år)

Finns	en	långsiktigt	hållbar	organisation	för	drift	
och	underhåll?

Vilka	styrmöjligheter	finns	(kan	anläggningen	och	
utrustningen	hanteras	manuellt	eller	automatiskt,	
krävs	specialkompetens	eller	inte)?

Resurshushållning

Vattenåtgång	t.ex.	spolvattenmängd	(m3/år)

Kretslopp:	vilka	restprodukter	och	vatten	kan	
användas	och	i	vilken	omfattning?	(kg/år,	m3/år)

Energianvändning	(kWh/år)

Kemikalieåtgång	(kg/år)

Markbehov	(m2)

Konsekvensen	av	överuttag	(allvarlig	eller	mindre	allvarlig)

Miljöpåverkan	(avser	hela	systemet	inkl.	transporter,	avsättning	m.m.)

Bedömt	utsläpp	till	vatten	(kg/år)

Bedömt	utsläpp	till	luft	(kg/år)

Bedömt	utsläpp	till	mark	(kg/år)

Buller	(+/-)

Förändring	av	landskapsbilden/området	(+/-)

Utvärdera de möjliga alternativen med hjälp av frå-
gorna i tabellen. Börja med att bedöma vilken vikt 
de olika frågorna ska ha. Svaren ger möjlighet att 
väga samman kriterierna och bedöma vilka av sys-

temen som är långsiktigt mest hållbara, socialt, eko-
nomiskt och miljömässigt och därmed mest lämp-
liga för det aktuella området.
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Ekonomi

Kostnader	för	investering,	drift	och	underhåll/förnyelse	för	
varje	fastighet	(totalt	investering	kr/fastighet	inkl	moms	
respektive	total	årlig	kostnad	kr/fastighet	inkl	moms)

Kostnader	för	investering,	drift	och	underhåll/förnyelse	för	
kommunen	(total	investering	respektive	total	årlig	kostnad)

Brukaraspekter

Arbetsinsats	för	skötsel	mm.	(antal	dagar)

Upplevelse	av	funktion	och	bekvämlighet	(+/-)

Betalningsvilja	(+/-)

Ansvar

Vem	har	ansvar	för	anläggningens	och	ledningsnätets	
byggnation,	drift	och	underhåll?	(den	enskilde,	föreningen	
eller	kommunen)

Vem	har	ansvar	för	uppsamling,	transport	och	
behandling/hygienisering	av	utsorterade	avloppsfraktioner?	
(den	enskilde,	föreningen	eller	kommunen)

Vem	har	ansvar	för	avsättning	av	utsorterade	avlopps-
fraktioner?	(den	enskilde,	föreningen	eller	kommunen)
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