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Ordlista 

Allmän vatten- och avloppsanläggning – en VA-anläggning över vilken en huvudman har ett 
rättsligt bestämmande inflytande, och som har ordnats och används för att uppfylla 
huvudmannens skyldighet enligt vattentjänstlagen.  

Avloppsvatten – ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på dagvatten, dränvatten, 
spillvatten och kylvatten.  

Bräddning – innebär att avloppsvatten (till stora delar bestående av dagvatten) släpps ut 
obehandlat till recipienten (se nedan) vid sådana förhållanden då avloppsledningsnätets eller 
avloppsreningsverkets kapacitet överskrids, till exempel vid extrema skyfall. 

Dagvatten – tillfälligt avrinnande vatten, t.ex. regnvatten och smältvatten, från tak och vägar, 
samt framträngande grundvatten.  

Dricksvatten – rent vatten som vi kan dricka direkt ur kranen, laga mat med och dylikt.  

Dränvatten – vatten som avleds genom dränering.  

Duplikat avloppssystem – motsatsen till ett kombinerat avloppssystem. I det duplikata 
systemet går spillvatten och dagvatten i olika ledningar. 

Enskild vatten- och avloppsanläggning – en VA-anläggning eller annan anordning för 
vattenförsörjning eller avlopp som inte är ansluten till den allmänna VA-anläggningen.  

Huvudman – den som äger en allmän VA-anläggning.  

Kombinerad ledning – en ledning där både spill- och dagvatten samlas. 

LTA (lätt trycksatt avloppssystem) – när en fastighet inte kan anslutas till ett självfallsystem 
kan den allmänna VA-anläggningen för spillvattenavlopp utformas som ett s.k. lätt trycksatt 
avloppssystem (LTA-system). Det innebär att en LTA-pumpenhet placeras inne på fastigheten. 
LTA-stationen består av pump, tank, automatik, nivågivare, larmindikator och vid 
fastighetsgräns en backventil. 

Recipient – ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat avloppsvatten. 

Råvatten – obehandlat vatten taget från vattentäkt (se nedan). 

Spillvatten – i regel förorenat vatten från hushåll, serviceanläggning, industri m.m. Med 
spillvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer skall avledas till 
spillvattenledning. 

Vattentäkt – en vattentäkt är en sjö, vattendrag eller grundvattenkälla där vatten tas till 
dricksvattenförsörjning. 

Verksamhetsområde – allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom 
en allmän VA-anläggning. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen för den 
allmänna VA-anläggningen. 
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Inledning 

Bakgrund 

Ängelholms kommun har utarbetat en VA-plan för hela kommunen. Tyréns AB har medverkat 
som konsult i detta arbete. Arbetsmetodiken har till stora delar följt rapporten ”Vägledning för 
kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus”, Havs och 
Vattenmyndigheten (2014). Planen är antagen i kommunstyrelsen (2014-10-15) och 
kommunfullmäktige (2014-10-20). 

Syfte 

Syftet med VA-planen är att få en heltäckande långsiktig planering av kommunens VA-
försörjning både inom och utanför nuvarande verksamhetsområdet för VA. Planen ska täcka 
både försörjningen med vatten och lösningar för avlopp. Dagvatten behandlas närmare i 
kommunen dagvattenpolicy. 

VA-planen är tänkt att utgöra ett tematiskt underlag till översiktsplanen och ska revideras varje 
mandatperiod med start 2019. Ansvaret för revideringen av VA-planen samt för genomförande 
av de moment som ingår i planen ligger på chefen för huvuduppdraget Samhällsutveckling. 

Arbetsgrupp 

Arbetet med kommunens VA-plan drivs av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och en 
styrgrupp från tjänstemannasidan med hjälp från Tyréns AB. Det har också funnits en politisk 
styrgrupp. 

 

De som ingår i styrgruppen är: 

Mikael Fritzon    Teknisk chef, tekniska kontoret 

Cornelia Ljungerud   VA-chef, tekniska kontoret 

Pontus Swahn     Stadsarkitekt, stadsarkitektkontoret 

Karin Valtinat    Miljöchef, miljökontoret 

 

De som ingår i arbetsgruppen är: 

Robin Pehrsson   Projektledare, tekniska kontoret 

Erik Sjöstrand    T.f. projektledare, tekniska kontoret 

Carola Jarnung    Miljökontoret 

Roger Karlsson    Tekniska kontoret, VA-avdelningen 

Cornelia Ljungerud   Tekniska kontoret, VA-avdelningen 

Åsa Öhrman Engvall  Stadsarkitektkontoret 

Annika Cronsoie   Stadsarkitektkontoret 

Kajsa Wellbro    Miljökontoret 

Lotta Wolf     Miljökontoret 

Maria Birgander   Tekniska kontoret, stadsmiljöavdelningen 

 

De som ingår i den politiska styrgruppen är: 

Christer Jönsson (M)  Byggnadsnämnden  

Åsa Larsson (S)   Byggnadsnämnden 

Göran Larsson (M)   Kommunstyrelsen 
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Lars Nyander (S)   Kommunstyrelsen 

Anna Mörée (M)   Miljönämnden 

Lars-Olle Tuvesson (S) Miljönämnden 

Christer Örning (M)  Tekniska Nämnden  

Christer Hansson (S)  Tekniska Nämnden 

 

Från Tyréns AB: 

Ann-Christin Sundahl  Konsult 

Gunnar Svensson   Konsult 

Katarina Larsson    Konsult 
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Del 1 – Nulägesbeskrivning 

1 Allmänt 

Ängelholm är en kustkommun, belägen i nordvästra Skåne, med ca 40 000 invånare. Västra 
delen av kommunen präglas av ett öppet och relativt flackt jordbrukslandskap, den s.k. 
Ängelholmsslätten. De nordöstra delarna av kommunen är betydligt mer kuperade och här 
varvas öppen mark med löv- och barrskog. I nordvästra delen av kommunen finns två större 
sjöar, Västersjön och Rössjön. De större vattendragen Vege å och Rönne å rinner genom de 
södra och mellersta delarna av kommunen och mynnar i Skälderviken. I Figur 1 visas en 
kommunövergripande karta där markanvändning framgår. 

 
Figur 1. Kommunövergripande karta. 

 

Fastigheter i tätorterna är kopplade till det kommunala ledningsnätet som dagligen servar ca 
36 000 personer. Utanför tätorterna finns dock många enskilda anläggningar för såväl 
dricksvattenförsörjning som avloppshantering. 

Det finns ungefär 2700 enskilda avloppsanläggningar i kommunen och av dessa är drygt 600 
fritidshusfastigheter, eller övriga hus utan folkbokförda på adressen. Många av 
fritidshusfastigheterna i kommunen planerades på 50- och 60-talet och hade ursprungligen en 
enkel standard. Hur VA-standarden och nyttjandet av fastigheterna ser ut idag i områdena 
avgör behovet av gemensamma lösningar.  

I följande två kapitel beskrivs den befintliga situationen för den allmänna VA-anläggningen 
respektive den enskilda VA-försörjningen. 
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1.1 Grundvattenförekomster 

I Ängelholms kommun finns det mesta tillgängliga grundvattnet i jordlagren. Det finns ett flertal 
isälvsavlagringar med stora grundvattentillgångar inom kommunen. De mest betydande 
sträcker sig från kommungränsen öster om Rössjön via Tåstarp till St. Brandsvig, som utnyttjas 
för Ängelholms dricksvattenförsörjning. Inom områden som legat under havsytan efter senaste 
istiden, kan saltvatten ha stannat kvar i de undre delarna av jordlagren och även i berggrunden. 
Saltvatten i djupt belägen sedimentberggrund förekommer i södra delen av kommunen vid 
Strövelstorp, Starby och Vegeholm. I Figur 2 visas en översiktlig bild av grundvattentillgångarna 
i jordlager inom Ängelholms kommun. 

 
Figur 2. Grundvattentillgångar i jordlager i förhållande till kommunalt vattenverk samt 
vattenskyddsområden. 

 

1.2 Vattenförvaltning och recipienter 

År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten vilket innebär en 
helhetssyn och systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas vatten. Sverige har 
implementerat ramdirektiv för vatten genom Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön. Det har inneburit att Sverige fått ett nytt regelverk och ett nytt arbetssätt när det 
gäller förvaltning av vatten, både ytvatten och grundvatten. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 
vattnens naturliga gränser, avrinningsområdena. Förenklat beskrivet innebär direktivet att alla 
Sveriges vatten ska ha uppnått minst god status år 2015 och att inget vatten får försämras 
under tiden. I de fall detta inte är möjligt av olika skäl kan tiden förskjutas till som längst år 2027. 
För vattendrag som riskerar att inte uppnå god status behöver åtgärder genomföras. För alla 
vattenförekomster bestäms en miljökvalitetsnorm (MKN) vilken anger när den senast måste 
uppnå god status. Övergripande mål för arbetet inom Vattenförvaltningen, förutom att de ska 
uppnå god vattenstatus, är att: 

 Lindra effekter av torka och översvämningar.  
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 Säkerställa tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet för en långsiktigt hållbar och 
rättvis vattenanvändning.  

 Övergödning, försurning och hydromorfologisk påverkan samt miljögiftspåverkan och 
överuttag ska åtgärdas.  

 Hela planeringsprocessen inom avrinningsområdena ska genomsyras av samverkan 
mellan berörda intressenter och ansvariga myndigheter. 

Arbetet med vattenförvaltningen är organiserat i förvaltningscykler där varje cykel omfattar 6 år. 
Den nuvarande cykeln inleddes 2009 och sträcker sig till 2015. En förvaltningscykel inleds med 
att vattenförekomsterna kartläggs och övervakas. Underlaget används för att bedöma vattnets 
nuvarande status. Därefter beslutar vattendelegationen om vilka miljökvalitetsnormer som ska 
gälla för respektive vattenförekomst. För att uppnå den kvalitet som miljökvalitetsnormerna 
anger upprättas ett åtgärdsprogram. Programmet består av 38 åtgärder som behöver vidtas för 
att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Ansvaret för att genomföra åtgärderna är fördelade 
mellan olika myndigheter och kommunerna. 

En av de åtgärder som kommunerna behöver vidta, i samverkan med länsstyrelserna, är att 
utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå god vattenstatus. För ytvatten bedöms ekologisk och 
kemisk status och för grundvatten bedöms kemisk och kvantitativ status. Statusen bedöms på 
följande sätt (VISS-hjälp, 2014): 

 Bedömningen av ekologisk status för ytvatten görs utifrån förekomsten av växt- och 
djurarter. Om ytvattenförekomsten är naturlig används begreppet ”status” och om den 
är konstgjord eller kraftigt modifierad används begreppet ”potential”. Den ekologiska 
statusen eller potentialen för ytvatten omfattar tre kvalitetsfaktorer som bedöms i 
följande prioriteringsordning; biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer. Det är den kvalitetsfaktor som uppvisar störst mänsklig påverkan som 
är utslagsgivande och bestämmer statusklass. Bedömningen görs i fem klasser; hög, 
god, måttlig, otillfredsställande och dålig ekologisk status.  

 Statusbedömningen för kemisk status i ytvattenförekomster görs utifrån gränsvärden för 
vattendirektivets 33 prioriterade ämnen samt 8 övriga förorenande ämnen. Den kemiska 
statusen i grundvatten baseras på riktvärden för 16 olika kemiska ämnen som listas i 
bilaga 1 i SGU:s föreskrifter (SGU-FS 2008:2). Bedömningen görs i två klasser; god 
status respektive uppnår ej god kemisk status. 

 Grundvattenförekomsternas kvantitativa status bedöms genom att ange om 
vattenuttagen är i balans med grundvattenbildningen. Bedömningen görs i två klasser; 
god status respektive uppnår ej god kvantitativ status. 

Ängelholm ligger inom Västerhavets vattendistrikt. De större och medelstora vattendragen i 
kommunen rinner och ansluter till de två största vattendragen i kommunen, Vege å och Rönne 
å. Dessa är även de två huvudavrinningsområdena i kommunen och mynnar i sin tur i 
Skälderviken som är slutgiltig recipient. År 2009 fastställdes den senaste ekologiska, kemiska 
och kvantitativa statusen för vattenförekomsterna inom Vattenförvaltningen. Dessa håller på att 
revideras inför nästa arbetscykel år 2015. Det innebär att fastställd och nuvarande status kan 
skilja sig åt. Eftersom den reviderade statusen i vissa fall inte är kvalitetssäkrad redovisas den 
fastställda statusen i denna VA-plan. Uppdaterad status går att hitta på VISS hemsida. Den 
ekologiska statusen skiljer sig mellan de olika ytvattenförekomsterna i kommunen. Generellt är 
statusen sämre i de södra vattendragen, t.ex. Vege å och Rönne å, som är kraftigt påverkade 
av näringsämnesbelastning från jordbruket. I Figur 3 visas den fastställda ekologiska statusen i 
ytvatten från år 2009.  
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Figur 3. Ekologisk status i vattenförekomster i kommunen enligt beslut år 2009. 

 

Inga ytvattenförekomster i Sverige uppnår idag god kemisk status vilket beror på att 
gränsvärdet för kvicksilver överskrids. Detta är ett nationellt problem som beror på att utsläpp av 
kvicksilver, främst via internationella luftnedfall, skett under lång tid. Bortsett från höga halter 
kvicksilver finns inga indikatorer på att några av vattendirektivets övriga prioriterade ämnen 
förekommer i halter som kan utgöra ett miljöproblem i vattenförekomsterna i kommunen. 

I samband med fastställande av nuvarande status och miljökvalitetsnormer gjordes även en 
bedömning av risken att MKN inte uppnås till 2015. Riskbedömningen ar baserats på resultatet 
av statusklassificeringen och påverkansanalysen. Vattenförekomster som i dagsläget inte 
uppnår god status har bedömts vara i riskzonen, liksom vattenförekomster som i dag har god 
status men där påverkanstrycket är högt, samt vattenförekomster som bara ligger strax över 
gränsen för god status. För Ängelholms del har det inneburit att alla vattendrag samt kustvatten 
bedöms ligga inom riskzonen för att MKN inte kan uppnås till 2015. För de två större sjöarna 
Västersjön och Rössjön ansågs det inte föreligga någon risk, se Figur 4. Enligt arbetsmaterialet 
inför nästa arbetscykel kan klassningen av Västersjön komma att försämras från god till måttlig 
ekologisk status. 
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Figur 4. Risk att god ekologisk status inte uppnås till år 2015. 
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2 Allmänna anläggningen 

2.1 Dricksvattenförsörjning 

2.1.1 Anläggningen 

Den allmänna anläggningen för dricksvattenförsörjning visas i Figur 5. En större figur av den 
allmänna anläggningen för dricksvatten finns i Bilaga 1. 

 
Figur 5. Den allmänna anläggningen för dricksvattenförsörjning samt vattenskyddsområden i Ängelholms 
kommun. 

 

2.1.2 Verksamhetsområde dricksvatten 

Verksamhetsområdet för dricksvatten framgår av kartan i Figur 5 och i Bilaga 1. Ansvaret för 
den kommunala dricksvattenförsörjningen har Ängelholms kommun. 

2.1.3 Vattentäkter  

Inom Ängelholms kommun finns ett flertal isälvsavlagringar med stora grundvattentillgångar. De 
mest betydande sträcker sig från kommungränsen öster om Rössjön via Tåstarp till St. 
Brandsvig, där kommunens huvudvattentäkt ligger. Kommunens dricksvatten kommer 
uteslutande från grundvattenbrunnar och inducerat grundvatten hämtas från de två 
grundvattentäkterna Brandsvig och Tollsjö vid Rössjön. Fördelningen mellan dessa är ca 50/50. 

Medeluttaget enligt vattendomen i kommunens huvudvattentäkt Brandsvig är satt till 7100 
m

3
/dygn. Maximalt får 9400 m

3
/dygn tas ut men i samband med det ställs det i vattendomen 

krav på återinfiltration. Det finns två vattendomar för Brandsvig, från 1957 och 1970, som läses 
parallellt. I området Tåstarp – St. Brandsvig är den naturliga infiltrationen relativt god. 
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Vattenuttagen i huvudvattentäkten förstärks dock med konstgjord grundvattenbildning genom 
infiltration i dammar av ytvatten från Rössjöholmsån.  

För grundvattentäkten i Tollsjö, som ligger mellan Västersjön och Rössjön, medger 
vattendomen ett medeluttag per år på 75 l/s. För ett maxdygn får maximalt ett uttag på 81 l/s 
göras. Eftersom grundvattentäkten står i kontakt med Rössjön ställs det samtidigt krav på att 
nivån i Rössjön ej får understiga +66 möh. Den naturliga grundvattenbildningen i området är 
relativt liten och den största delen av uttaget sker med stöd av inducerad infiltration dvs. 
konstgjord grundvattenbildning genom infiltration av sjövatten i dammar.  

2.1.4 Vattenverk och vattentorn 

Råvattnet från de kommunala vattentäkterna i Brandsvig och Tollsjö renas i Ängelholms 
vattenverk. Verket har en beredningskapacitet på 12 600 m

3
/dygn. Vattenverket är relativt nytt 

och det är i dagsläget inte bestämt huruvida det kommer att vara i drift fortsättningsvis eller 
användas som reserv efter anslutningen till Sydvatten. 

Det finns två vattenverk vid reservvattentäkterna i Skälderviken och Magnarp/Vejbystrand som 
har en ungefärlig kapacitet på 1 500 respektive 900 m

3
/dygn. Det innebär att verkens kapacitet 

endast räcker för att tillhandahålla reservvatten till 20 % av kommunens invånare. 

I kommunen finns två vattentorn i Ängelholm respektive Munka-Ljungby. I distributionsnätet 
finns 9 tryckstegringsstationer. Av dessa har tryckstegringsstationerna i Brandsvig och 
Ängelholmsvägen reservkraft i händelse av ett elavbrott. 

I Tabell 1 visas en sammanställning av uttags- och kapacitetsuppgifter för vattentäkterna och 
vattenverken i Ängelholms kommun.  

Tabell 1. Uttag och kapacitetsuppgifter för vattentäkterna och vattenverken i Ängelholms kommun 

Vattentäkt Uttags-
möjlighet, 
m

3
/dygn 

Medeluttag 
enligt dom, 
m

3
/dygn 

Maxuttag 
enligt 
dom, 
m

3
/dygn 

Medeluttag
3
 

(förbrukning), 
m

3
/dygn 

Kommentar Kapacitet 
vatten-
verket, 
m

3
/dygn 

Brandsvig 3 500
1
  7 100 9 400 5 600 Vatten-

skydd 
(2000) 

12 600 
Tollsjö 80–400

2
 6 500 7 000 2 200 Inget 

vatten-
skydd 

Skälderviken 2000–
10 000

2
 

- - 1 100
4
 Reserv, 

Vatten-
skydd 
(gammalt) 

1 500 

Magnarp/ 
Vejbystrand 

80–400
2 

- - 350
4 

Reserv, 
Vatten-
skydd 
(gammalt) 

900 

1 
Uppskattad uttagsmöjlighet utifrån SGU:s bedömning av andel naturligt grundvatten (SGU, 2010) 

2
 Uppskattad uttagsmöjlighet utifrån SGU:s generella bedömning av grundvattentillgångar i jordlager 

3
 Uppskattat medeluttag till förbrukning (SGU, 2010) 

4 
Innan täkten upphörde 
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2.1.5 Reservvattentäkter 

I dagsläget finns det två reservvattentäkter i kommunen: Skälderviken och 
Magnarp/Vejbystrand. Båda dessa täkter har vattenskyddsområden men skyddsföreskrifterna 
och vattendomarna är gamla. I dagsläget finns endast reservvatten till ca 20 % av kommunen, 
vilket beror på vattenverkens begränsade kapacitet. 

År 2012 gick Ängelholm in som delägare i Sydvatten och i samband med detta inleddes arbetet 
med att projektera en ny överföringsledning för dricksvatten. Genom inträdet har ett stabilt och 
långsiktigt reservsystem för dricksvattenproduktionen säkrats. Målsättningen är att 2015 
kommer ca 50 % av systemet att vara anslutet till Sydvattenledningen och från och med 2017 är 
100 % anslutet. 

De befintliga vattentäkterna i Brandsvig och Tollsjö kommer successivt fasas ut och ersättas av 
dricksvatten från Bolmen. Dessa täkter kan då komma att fungera som reservvattentäkter.  

2.1.6 Skyddsområde 

I Ängelholm finns i dagsläget tre inrättade kommunala vattenskyddsområden. För 
vattenskyddsområdet i Brandsvig, som står för ca hälften av dricksvattnet i kommunen, finns 
särskilda skyddsföreskrifter framtagna. Dessa föreskrifter antogs av Kommunfullmäktige år 
2000. Vattenskyddsområdet är indelat i fyra områden; brunnsområden, inre skyddszoner, yttre 
skyddszon och särskild skyddszon. Vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter är under 
revidering. 

De två andra kommunala vattenskyddsområdena finns för reservvattentäkterna i Skälderviken 
och Magnarp/Vejbystrand. Dessa är dock gamla. 

För grundvattentäkten i Tollsjö finns inget vattenskyddsområde inrättat. I översiktsplanen från 
2004 framhålls vikten av att införa skyddsbestämmelser för området kring Rössjön-Västersjön-
Tollsjö samt för Vejbystrand och Skälderviken. 

2.1.7 Ledningsnät 

Vattenledningsnätet (inklusive serviser) omfattar i dagsläget ca 540 km ledningar. Stora delar 
av vattenledningsnätet byggdes ut på 1950- och 1960-talen.  

De senaste åren har stora investeringar och utbyggnader av vattenledningsnätet gjorts. År 
2010–2011 byggdes t.ex. en överföringsledning på 9 km mellan vattenverket i Vejbystrand och 
Ängelholms vattenverk. År 2012–2013 har en överföringsledning på sju kilometer lagts mellan 
vattenverket vid Rössjöholmsån upp till Hjärnarp. Samtidigt har en tryckstegringsstation anlagts 
i Hjärnarp som även försörjer Margretetorp. Under 2014–2015 görs förstärkningar på 
vattenledningsnätet längs Kungsgårdsleden tillsammans med Sydvattenledningen i Ängelholm.  

Det finns ett förnyelsebehov av det befintliga systemet som man arbetar aktivt med inom 
kommunen. 
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2.2 Avloppsvattenhantering 

2.2.1 Anläggningen 

Den allmänna anläggningen för avloppsvatten visas i Figur 6. En större figur av den allmänna 
anläggningen för avloppsvatten finns i Bilaga 2. 

 
Figur 6. Den allmänna anläggningen för spill- och dagvatten i Ängelholms kommun. 

 

2.2.2 Verksamhetsområde avloppsvatten 

Verksamhetsområdet för spill- respektive dagvatten framgår av kartan i Figur 6 och i Bilaga 2. 
Ansvaret för den allmänna anläggningen har Ängelholms kommun. Utanför tätorten finns det ett 
flertal större bostadsområden, exempelvis Tullstorp, Svenstorp och Lerbäckshult som är 
anslutna till kommunalt spillvatten via ett eget ledningsnät. 

2.2.3 Avloppsreningsverk 

Ängelholms avloppsreningsverk är placerat vid Rönne å två km norr om Ängelholms centrum 
och 1,5 km uppströms åns utflöde i Skälderviken. Avloppsreningsverket betjänar flera av 
tätorterna i kommunen, däribland centralorten Ängelholm. Förutom bostadsbebyggelse är ett 
antal industrier samt A- och B-verksamheter anslutna till avloppsreningsverket. Huvuddelen av 
avloppsvattnet i kommunen renas i Ängelholms avloppsreningsverk. Idag är ca 36 000 fysiska 
personer anslutna till verket. I det nuvarande tillståndet tillåts utsläpp av avloppsvatten till 
recipienten Rönne å från en maximal anslutning av 37 000 personekvivalenter (pe). Årligen 
behandlas mer än 4 miljoner m

3
 avloppsvatten i verket.  

Det finns även ett mindre kommunalt avloppsreningsverk i Starby som betjänar Starby tätort 
och ett par omkringliggande fastigheter. Det renade avloppsvattnet släpps ut i recipienten 
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Rönne å. Avloppsreningsverket är dimensionerat för 180 pe. I dagsläget belastas verket av ca 
90 pe. I Tabell 2 visas belastning och kapacitet för de två avloppsreningsverken. 

 
Tabell 2. Kapacitet och belastning för avloppsreningsverken i Ängelholm och Starby 

Avloppsreningsverk Belastning (pe) Kapacitet (pe) 

 2012 2013  

Ängelholms ARV 35 400 32 973 37 000 

Starby ARV 90  180 

 Inkommande flöde (m
3
/d) Kapacitet (m

3
/d) 

 2012 2013  

Ängelholms ARV 12 067 10 043 14 000 

Starby ARV 59   

Inkommande flöde till avloppsreningsverket i Ängelholm har minskat från 2012 till 2013, vilket 
troligtvis kan förklaras av skillnader i nederbörd. 

2.2.4 Ledningsnät 

Spillvattenledningsnätet omfattar totalt ca 400 km. Det finns 62 kommunala 
spillvattenpumpstationer anslutna till ledningsnätet (se Figur 6). Avloppsledningssystemen är i 
duplikatsystem, vilket innebär att dagvatten respektive spillvatten avleds i separata system. De 
kombinerade systemen byggdes bort på 1960- och 1970-talen. 

Totalt finns ca 390 km dagvattenledningar. Det finns 12 dagvattenpumpstationer och 10 
dagvattenmagasin. Huvuddelen av dagvattnet leds orenat till recipienterna.  

Ängelholms kommun har en dagvattenpolicy som anger att dagvattenhanteringen ska utformas 
så att:  

 Risken för översvämningsskador vid kraftiga regn minimeras 

 Den naturliga vattenbalansen så långt som möjligt bibehålls 

 Anläggningarna tjänar ett estetiskt och rekreativt syfte 

 Natur- och kulturvärden tas tillvara 

 Föroreningar och övergödning motverkas 
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3 Enskild VA-försörjning 

3.1 Enskild dricksvattenförsörjning 

Det finns ca 2 600 enskilda dricksvattenbrunnar i Ängelholms kommun. Sedan 1 januari 2014 är 
det Livsmedelsverket som ansvar för information och rådgivning för enskilda 
dricksvattenanläggningar. Det genomförs genom ”Livsmedelsverkets råd om enskild 
dricksvattenförsörjning” där det bl. a. finns riktvärden för vattenkvaliteten. Vatten från enskilda 
brunnar kan vara förorenat av mikroorganismer (från t.ex. avlopp, gödsel eller från naturligt 
förekommande bakterier i mark och grundvatten), metaller och andra skadliga ämnen. För att 
skydda enskilda dricksvattenbrunnar är det viktigt att alltid ha tillräckliga skyddsavstånd t.ex. vid 
anläggning av enskilda avlopp och vid andra åtgärder som kan påverka vattenkvaliteten. 

Fastighetsägaren är själv ansvarig för provtagning och åtgärder i sin brunn, exempelvis att sätta 
in filter. Brunnsägare bör ta prover minst vart tredje år, ännu oftare om flera fastigheter är 
anslutna till brunnen eller om små barn dricker av vattnet. I dagsläget är det tveksamt om dessa 
riktlinjer följs av fastighetsägare med enskilda brunnar eftersom antal provtagningar via 
kommunen i snitt är ca 50 st./år. Av de som testas har många brunnar anmärkning eller 
otjänliga prov. De vanligast förekommande problemen med vattenkvaliteten är på de 
mikrobiologiska parametrarna (koliforma bakterier, E-coli eller odlingsbara mikroorganismer), 
kalium och ammonium. Problemen kan bero på förorening från olika källor i närheten 
(avloppsanläggningar, gödningsmedel, vägsalt m.m.) och på inläckage av ytvatten eller ytligt 
grundvatten.  

För samfälligheter gäller andra krav än för enskilda brunnar. Krav på provtagning och riktvärden 
för vattenkvaliteten regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30. Föreskrifterna 
gäller för dricksvatten från vattenverk som levererar minst 10 m

3
 per dag, försörjer minst 50 

personer eller är en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet. 

Det finns fem st. samfälligheter i Ängelholms kommun som berörs av föreskrifterna. Dessa är 
Ljungabolet, Humlarp, Västersjöns samfällighet (Lerbäckshult/Ugglehult), Svenstorp och 
Tullstorp. Av dessa vattentäkter finns det vattenskyddsomr den för  venstorps och Västersjöns 
samfällighet. Dessa skyddsföreskrifter är fastställda av  änsstyrelsen i  ristianstads län p  
1970-talet och behöver uppdateras. Sedan vattenskyddsområde upprättades har Västersjöns 
samfällighet anlagt en ny grundvattenborra som inte ligger inom skyddsområdet. För övriga 
samfälligheter saknas vattenskyddsområde. Av Figur 7 framgår var de olika 
dricksvattensamfälligheterna i kommunen ligger samt det kommunala vattenverket och samtliga 
vattenskyddsområden. 

Äspenäs har ungefär 80 anslutna fastigheter men eftersom det bara är ett fåtal 
permanentboende och den övervägande delen är fritidshus så omfattas de inte av SLVFS 
2001:30. Det finns även en annan mindre samfällighet i Margretetorp med ca 15 anslutna 
hushåll. Därutöver finns det ca tio restauranger/livsmedelsverksamheter som har egna 
dricksvattenbrunnar och som omfattas av SLVFS 2001:30.  
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Figur 7. Dricksvattensamfälligheter, vattenskyddsområden samt kommunalt vattenverk i Ängelholms 
kommun. 

 

3.2 Enskilda avloppsanläggningar 

Det finns ca 2 700 enskilda avlopp i Ängelholms kommun. I dagsläget finns inga juridiska 
gemensamhetsanläggningar för avlopp. Däremot finns det ett flertal fastigheter som delar på 
samma avloppslösning. De flesta enskilda avlopp inventerades 1995-1996 och besöktes då på 
plats. Utifrån denna inventering har sedan tillsynsarbete bedrivits och miljökontoret har ställt 
krav på åtgärder på avloppsanläggningar som inte uppfyllt reningskraven. Idag bedöms att ca 
1 200 av avloppsanläggningarna uppfyller gällande reningskrav.  

Av de avloppsanläggningar som inte är godkända finns det varierande grad av rening. De 
sämsta anläggningarna (ca 250 st.) har endast en slamavskiljare och saknar helt efterföljande 
rening. När efterföljande rening saknas leds avloppsvattnet ofta till en dräneringsledning eller 
direkt till ett vattendrag. I dagsläget saknas information för omkring 140 enskilda avlopp, vilket 
är ca 5 % av det totala antalet.  

I miljökontorets inventering har avloppssanläggningar delats in i tre olika klasser, A, B och C. 
Klass A innebär att avloppsanläggningen är godkänd och bedöms uppfylla gällande 
reningskrav. Klasserna B och C är inte godkända, där C är sämst och innefattar de 
avloppsanläggningar som helt saknar rening. I Figur 8 och Bilaga 4 visas en 
kommunövergripande bild av de enskilda avloppen och deras anslutningstyp. 
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Figur 8. Anslutningstyp för enskilda avlopp i kommunen (oktober 2013). 

 

3.3 Renhållning och latrinhantering 

Enligt de lokala föreskrifterna i Ängelholms kommuns renhållningsordning kan kompostering av 
latrin från mulltoalett på den egna tomten ske efter anmälan till miljönämnden. Detta gäller för 
en- och tvåfamiljsfastigheter under förutsättning att inte olägenhet för människors hälsa eller 
miljön uppstår. Det finns ungefär 100 fastigheter i kommunen som har någon typ av torrtoalett. 

Det finns ingen latrinhämtning i kommunen så fastighetsägaren måste själv ta hand om avfallet 
som uppstår från mulltoaletten. Latrin från torrtoalett ska efterkomposteras i särskild 
latrinkompost.  

Tömning av slamavskiljare, exempelvis trekammarbrunnar med ansluten toalett ska ske minst 
en gång per år. Ytterligare bestämmelser om slamtömning finns i kommunens 
renhållningsordning. 

I kommunen har slamtömning av trekammarbrunnar och slutna tankar lagts ut på entreprenad.  

3.4 Kända miljö- och hälsoproblem 

Som nämnts i kapitel 1.2 är det ett flertal ytvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk 
status. Ett av de viktigaste och mest omfattande miljöproblemen är övergödning som beror på 
för stora utsläpp av närsalter. Jordbruket står för en stor del av de diffusa utsläppen men 
övergödningsproblematiken beror även till viss del på utsläpp från enskilda avlopp. Inom 
tättbebyggda områden där de enskilda avloppen ligger tätt finns problem med att de enskilda 
vattentäkterna och dricksvattenbrunnarna förorenas.  

I stugområdena runt Västersjön, Äspenäs och Ljungabolet, finns det ungefär 90 fastigheter med 
enskilda avlopp i vardera område. Husen i dessa områden ligger tätt och tomterna är relativt 
små, vilket begränsar valmöjligheterna när man planerar att göra enskilda avloppsanläggningar. 



 

 

 

 
Uppdrag: 250213, VA-plan Ängelholm 2014-09-09 

Beställare: Ängelholms kommun  
 
 

22(58) 

Möjligheten att anlägga enskilda avloppsanläggningar försvåras också av att det på flera platser 
runt Västersjön finns problem med högt grundvattenstånd. Både stugområdet vid Äspenäs och 
Ljungabolet byggdes som fritidsområden men efterhand har allt fler valt att flytta ut permanent 
vilket ökar belastningen på de befintliga avloppsanläggningarna. Sammanhängande 
fritidshusområden där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent kallas för 
omvandlingsområden. I tätbebyggda omvandlingsområden finns det ofta flera skäl för att ordna 
gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Förutom rent platsmässiga skäl brukar det 
även finnas tekniska, ekonomiska och miljömässiga argument. För att få en långsiktigt hållbar 
utveckling i dessa områden krävs att man har en strategi och ett tydligt beslut om i vilken 
utveckling man ska sträva mot.  

Miljökontoret har klassat området vid Västersjön som hög skyddsnivå eftersom sjön har ett högt 
skyddsvärde och för att det finns flera badplatser vid sjön. För att skydda sjön och bibehålla en 
bra badvattenkvalitet har miljönämnden endast tillåtit slutna tankar för avloppsvatten från wc i 
områdena runt Västersjön. 
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Del 2 – Plan för den allmänna anläggningen 

4 Beskrivning av funktion och kondition 

4.1 Vattenförsörjning 

4.1.1 Kapacitet 

Ur Tabell 1 kan utläsas att vattentillgången i de två kommunala täkterna, Brandsvig och Tollsjö, 
i drift är tillräcklig för att möta medeluttaget i dagsläget. Det maximala tillåtna uttaget från båda 
täkterna överstiger vattenverkets maximala beredningskapacitet. Det innebär att om kapaciteten 
i systemet måste ökas under en kort tidsperiod är det i dagsläget vattenverket som är den 
begränsande faktorn. Om däremot kapaciteten måste öka under en längre period är det 
vattentäkternas tillåtna medeluttag som är begränsande. 

I och med anslutning till Sydvattenledningen kommer pumparna i vattenverket vara den 
begränsande faktorn. 

Det som framförallt begränsar anslutning av nya områden är bristande kapacitet i vissa delar av 
ledningsnätet. Detta är något som kommunen har en plan för och arbetar med att åtgärda i 
projektet Stora VA-utbyggnaden, se 5.1. 

4.1.2 Driftstörningar 

I Ängelholms kommun har 130 vattenläckor och andra driftstörningar på dricksvattennätet 
rapporterats de senaste åtta åren. Av de 130 störningarna skedde 98 på huvudvattenledningar. 
Antalet driftstörningar på dricksvattennätet uppdelat per år sammanfattas i Tabell 3.  

Tabell 3. Antal vattenläckor och andra driftstörningar på dricksvattennätet 2006-okt 2013 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal 
driftstörningar 

12 6 5 11 33 18 26 19 

Av tabellen framgår att antalet rapporterade driftstörningar har ökat sedan 2009/2010. Enligt 
kommunens VA-avdelning beror detta troligtvis på att störningar rapporteras in mer frekvent till 
VA-banken än tidigare. Den ökande trenden är genomgående för alla ledningsslag vilket 
ytterligare styrker argumentet att ökningen beror på bättre rutiner för sammanställning än att 
läckfrekvensen skulle ha ökat.  

För att kunna jämföra med andra svenska kommuner brukar man använda sig av 
driftstörningsfrekvens eller läckfrekvens som är antalet läckor per km och år. I Ängelholm 
varierar den mellan 0,01–0,06 läckor per km och år med ett medel på 0,04 de senaste 4 åren. I 
Svenskt Vattens rapport 2011–12 ” Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar” anges att 
under 2008 hade de 20 % ”bästa kommunerna” 0–0,04 läckor/km ledning och år medan de 20–
40 % ”bästa” hade 0,04–0,06. Baserat på detta kan konstateras att Ängelholm har 
förhållandevis få läckor per km ledning. 

I Bilaga 3 visas driftstörningar för alla ledningsslag. I Figur 9 framgår var driftstörningarna på 
dricksvattennätet under perioden 2006–okt 2013 har skett. Huvuddelen av avbrotten (76 st.) är 
koncentrerade till Ängelholm men många avbrott (33 st.) har även skett längs med kusten och 
framförallt i Vejbystrand (23 st.).  
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Figur 9. Rapporterade driftstörningar på dricksvattennätet under perioden 2006–okt 2013. 

 

4.1.3 Vattenkvalitet 

Råvattnet från vattentäkterna i Brandsvig och Tollsjö pumpas till vattenverket i Ängelholm där 
det renas och behandlas med hjälp av luftning och filtrering för att avskilja järn och mangan. 
Dessutom sker desinfektion av vattnet. Ängelholms dricksvatten har pH-värde på 8 och en 
hårdhetsgrad på runt 6°dH. 

Vattenkvalitén är god och man har inte haft några problem med bristande vattenkvalitet. 

4.1.4 Förluster 

I Tabell 4 visas en sammanställning av data kring dricksvattenförsörjningen under perioden 
2010–2013. Förlusterna har beräknats genom att jämföra den mängd vatten som har 
producerats i vattenverket med den mängd som debiterats hos slutkonsumenten. I tabellen 
anges även hur mycket huvudledningar som anlagts för respektive år.  
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Tabell 4. Vattenbalans för dricksvatten 2010–2013 

m
3
/år 2010 2011 2012 2013 

Producerad mängd dricksvatten  2 748 000 2 806 000 2 838 075 2 822 974 

Debiterad mängd vatten 2 537 500 2 348 000 2 431 470 2 391 187 

Utläckage och omätt vatten 8 % 16 % 14 % 15 % 

     

Nyanlagda huvudledningar (m) 15 008 7 125 18 281  

Vattenläckor (st.) 33 18 26 19 

I tabellen ovan visas andelen dricksvatten som läcker ut från vattenledningsnätet eller som inte 
mäts samt antalet lokaliserade läckor. Dessa parametrar kan användas för att bedöma 
konditionen på vattenledningsnätet.  

I Svenskt Vattens rapport 2011–12 ” Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar” anges att 
de 20 % ”bästa kommunerna” har ett rörnätsläckage som ligger p  0–12 %, medan de 20–40 % 
”bästa” har 12–17%. Här står också att förluster mindre 15 % innebär mycket god uthållighet på 
systemen. Förlusterna (inklusive omätt vatten) i Ängelholm har de senaste åren legat på ca 10–
15% vilket är bra sett ur detta perspektiv. 

4.1.5 Leveranssäkerhet 

Bra tillförlitlig leveranssäkerhet innebär att hela vattenförsörjningssystemet fungerar väl. 
Systemet består av vattenverk, ledningar, reservoarer, vattentorn och tryckstegringsstationer. 
Ett mått på leveranssäkerhet är att det inte inträffar många stora driftstörningar. I Ängelholm 
inträffar förhållandevis få läckor och läckaget är litet. Dricksvattnet kontrolleras och analyseras 
noggrant i enlighet med ett egenkontrollprogram som följer livsmedelsverkets föreskrift 2001:30. 
Både mikrobiologisk och kemisk kvalitet kontrolleras 

Om det skulle inträffa en krissituation som innebär att hela eller delar av Ängelholms 
vattenförsörjning slås ut finns i dagsläget endast kapacitet att tillhandahålla reservvatten 
motsvarande 20 % av kommunens vattenbehov. En succesiv anslutning till Sydvattens 
vattenförsörjningssystem pågår. Detta kommer att innebära förbättrade möjligheter att få en 
tillräckligt god reservvattenförsörjning. 

Kommunen tog 2011 fram en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för dricksvattenhanteringen. 
Denna tar upp olika risker som kan relateras till vattenverket i Ängelholm samt vattentäkterna i 
Brandsvig och Tollsjö.  

År 2013 arbetade kommunen fram ett handlingsprogram som beskriver kommunens arbete 
enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO). I Bilaga 14 av programmet hanteras 
vattenförsörjningen av brandvatten/släckvatten. För att säkra vattenförsörjningen av 
brandvatten har ansvaret fördelats mellan Tekniska kontoret, räddningstjänsten och 
fastighetsägarna.  
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4.2 Avloppsvattenhantering 

4.2.1 Kapacitet 

Kapaciteten i Ängelholms avloppsreningsverk är tillräcklig idag men inte för att möta framtida 
behov. Uppskattningsvis finns en marginal på ca 10 %.  

Även spillvattenledningsnätet har kapacitetsproblem som måste åtgärdas för att kunna möta 
efterfrågan på anslutning av nya områden. Som nämnts tidigare är detta något som kommunen 
arbetar med.  

4.2.2 Driftstörningar 

I Ängelholms kommun har 73 driftstörningar på spillvattennätet rapporterats de senaste 8 åren. 
I de allra flesta fall har detta handlat om stopp i avloppsnätet på såväl huvudledningar som 
serviser.  

Motsvarande siffror för dagvattennätet är 13 inrapporterade driftstörningar.  

Antal driftstörningar, t.ex. avloppsstopp, uppdelat per år sammanfattas i Tabell 5. 

 
Tabell 5. Antal driftstörningar på spill- respektive dagvattennätet 2006–okt 2013 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spillvattennätet 2 0 0 3 15 20 17 16 

Dagvattennätet 1 0 0 0 0 2 4 6 

 
Som ett jämförande mått används antal stopp per km ledning. I Ängelholm varierar 
stoppfrekvensen mellan 0–0,05 stopp per kilometer. De senaste 4 åren ligger medelvärdet på 
0,04 stopp/km. I Svenskt Vattens rapport 2011–12 ” Handbok i förnyelseplanering av VA-
ledningar” anges att de 20 % ”bästa kommunerna” har 0–0,03 stopp/km ledning och år medan 
de 20–40 % ”bästa” har 0,03–0,06. I denna jämförelse kan man säga att det är förhållandevis få 
driftstörningar på spillvattensystemet i Ängelholm. 

I Bilaga 3 visas driftstörningar för alla ledningsslag. I Figur 10 visas var driftstörningarna på dag- 
och spillvattennätet under perioden 2006–okt 2013 har skett. Huvuddelen av avbrotten på spill- 
respektive dagvattennätet (49 st. resp. 8 st.) är koncentrerade till Ängelholm. Det är även här 
huvudelen av ledningsnätet återfinns. 
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Figur 10. Rapporterade driftstörningar på dag- och spillvattennätet under perioden 2006–okt 2013. 

  

4.2.3 Tillskottsvatten 

Ovidkommande vatten eller tillskottsvatten är ett samlingsnamn för det vatten som finns i 
spillvattennätet utöver förbrukat dricksvatten. Det kan vara vatten som läcker in via otäta 
ledningar och vatten som tillförs via anslutningar.  

Utspädningsgrad, USG, är den volym avloppsvatten som kommer till ett avloppsreningsverk 
dividerat med den debiterade volymen avloppsvatten. 

I Tabell 6 visas en sammanställning av data för spillvattenhanteringen under perioden 2010–
2013. Tillskottsvatten har beräknats genom att jämföra debiterad mängd dricksvatten med 
producerad mängd avloppsvatten i Ängelholms avloppsreningsverk. Även utspädningsgraden 
har beräknats som också är ett mått på tillskottsvatten till spillvattensystemet. 
Utspädningsgraden beräknas som volymen avloppsvatten till avloppsreningsverket dividerat 
med den debiterade vattenmängden. I tabellen listas även nyanlagda avloppsledningar under 
perioden.  
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Tabell 6. Vattenbalans för avloppsvatten 2010–2013 

m
3
/år 2010 2011 2012 2013 

Debiterad mängd vatten 2 537 500 2 348 000 2 431 470 2 391 187 

Renad mängd spillvatten 3 741 653 4 391 944 4 382 600 3 665 769 

Tillskottsvatten 32 % 47 % 45 % 35 % 

Utspädningsgrad 1,5 1,9 1,8 1,5 

Nyanlagd ledning spillvattenledning (m) 2 835 3 525 4 351  

Nyanlagd dagvattenledning (m) 4 397 4 414 5 181  

Utspädningsgraden ligger i medel p  1,7. I  venskt Vattens rapport anges att de 20 % ”bästa 
kommunerna” har en utspädningsgrad som ligger på 1–1,7, medan de 20–40 % ”bästa” har 
1,7–2. Tillskottsvattnet till avloppsreningsverken i Ängelholm är därmed nationellt sett relativt 
lågt. 

Under 2014 har nattmätningar genomförts vid tillfällen med hög grundvattennivå och låg/ingen 
nederbörd. Mätningarna visade på mycket litet inläckage. Det tyder på att den främsta 
anledningen till mängden tillskottsvatten beror på felkopplade ytor och dränering.  

4.2.4 Översvämningar 

Under perioden 2010–2013 rapporterades 17 st. källaröversvämningar, se Figur 11 och Bilaga 
5.  

4.2.5 Nödavledning 

Vid avloppsreningsverket i Ängelholm finns en regnvädersbassäng dit eventuellt 
överskottsvatten leds vid för stora inflöden. Bassängen rymmer 1 500 m

3
 och fungerar som 

utjämningsmagasin vid kortvariga flödestoppar vilket minskar risken för nödavledning till Rönne 
å. 

Under 2012 skedde nödavledningar vid avloppsreningsverket i Starby som totalt uppgick till ca 
388 m

3
. Nödavledningar sker i stort sätt årligen vid reningsverket i Starby. Arbete pågår med att 

utreda ledningsnätet med felkopplingar, läckage m.m. för att minska risken för att orenat 
avloppsvatten måste nödavledas. 

4.2.6 Utsläpp till recipienter 

Det renade avloppsvattnet från Ängelholms ARV släpps ut i den närliggande recipienten Rönne 
å i höjd med avloppsreningsverket. I Tabell 7 redovisas inkommande föroreningsmängder, 
utgående mängder, reningseffekt och dygnsbelastningen på avloppsreningsverket under 2012 
och 2013. Reningseffekten för BOD7, fosfor och COD ligger mellan 95–99% och reningseffekten 
för kväve ligger på 73–76%. Ängelholms AVR klarade alla utsatta rikt- och gränsvärden för 
fosfor, kväve och BOD7 under 2012 och 2013. 
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Tabell 7. Föroreningsmängder, reningseffekt och dygnsbelastning på Ängelholms avloppsreningsverk, år 
2012 (Ängelholms kommun, 2012a) 

 Inkommande 
(ton/år) 

Utgående 
(ton/år) 

Rening (%) Dygnsbelastning 
(kg/dygn) 

Flöde (m
3
/dygn) 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

BOD7 905 867 9,0 <11 99 >99 2 479 2 375 

12 067 10 043 
Fosfor 26 24 1,4 1,1 95 95 71 65 

Kväve 188 170 50 41 73 76 515 466 

COD 2 142 2 125 85 <110 96 >95 5 868 5 822 

Det renade avloppsvattnet från Starby ARV släpps också ut i den närliggande recipienten 
Rönne å i höjd med avloppsreningsverket. 

Belastning på recipienter sker även från dagvattenutlopp samt vid nödbräddavlopp från 
spillvattennätet. I Figur 11 och Bilaga 5 visas dagvattenutlopp samt nödavledningspunkter för 
spillvatten i kommunen. Nödavledningspunkterna ligger framförallt utmed Rönne å, Vege å 
samt Skälderviken. I figuren och bilagan framgår även källaröversvämningar som rapporterats 
mellan 2010–2013. 

 
Figur 11. Dagvattenutlopp, nödavledningspunkter för spillvatten samt källaröversvämningar under 
perioden 2010–2013. 
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4.3 Sammanfattande problembeskrivning 

Dricksvattenkvalitén är bra och det finns inga återkommande problem. Det är inte många 
vattenläckor och läckaget är litet.  

I och med att kommunen kommer att ansluta till Sydvatten kommer dricksvattenförsörjningen att 
säkras upp. I samband med det bör även frågan om reservvatten lösas för att få en långsiktigt 
hållbar vattenförsörjning. Förutsättningarna för det är goda. Beroende på vilka vattentäkter som 
kommer att nyttjas framöver kan det finnas behov av att inrätta/se över vattenskyddsområden 
för Tollsjö, Skälderviken och Magnarp/Vejbystrand.  

När det gäller spillvattensystemet så visar de utredningar och mätningar som gjorts avseende 
tillskottsvatten och driftstörningar att ledningsnätet i Ängelholm har god uthållighet i ett nationellt 
perspektiv. 

Det finns ett visst renoveringsbehov på ledningsnätet som kommunen är medveten om och 
arbetar med. Det finns en saneringsplan för spillvattensystemet som sträcker sig åtta år framåt i 
tiden. 

De problem som framförallt har identifierats är att det finns kapacitetsproblem i vissa delar av 
systemet. Det har inneburit att i samband med att kommunen ska expandera enligt de 
detaljplaner som genomförts så måste vattensystemet, spillvattensystemet och 
avloppsreningsverket förstärkas. Kommunen har utarbetat en åtgärdsplan som omfattar 
utbyggnad och förstärkning av befintligt system för delar av den befintliga allmänna 
anläggningen, vilken benämns Stora VA-utbyggnaden. 
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5 Handlingsplan 

5.1 Allmänt 

Parallellt med att utöka befintligt verksamhetsområde enligt denna VA-plan pågår även andra 
utbyggnader inom det kommunala ledningsnätet i Ängelholms kommun. 

Arbetet med en övergripande plan för utbyggnaden av VA-systemen i Ängelholms kommun är 
sedan tidigare startad med syfte att tillgodose behovet av VA-försörjningen för planerade 
exploateringar. Arbetsnamnet för projektet är ” tora VA-utbyggnaden”. Tekniska kontoret har i 
initialskedet av Stora VA-utbyggnaden inventerat vilka befintliga ledningssträckor som har 
kapacitetsbrist och som måste läggas om och var helt nya ledningssträckor och vilka VA-
anläggningar som måste byggas ut. Denna utbyggnad genomförs för att skapa förutsättningar 
och möta det kommande behov av utbyggnader med avseende på nya bostäder och 
verksamheter. Inventeringen har även visat att det finns ett reinvesteringsbehov inom det 
befintliga ledningsnätet och vissa VA-anläggningar. Såväl vattensystemet som 
spillvattensystemet kommer att byggas ut och förstärkas.  

I projektet Stora VA-utbyggnaden kommer utbyggand av delsträckorna och VA-anläggningar 
ske enligt en utbyggnadsplan. Det är viktigt att ha förståelse för att byggnation av vissa 
delsträckor är beroende av varandra och trots att vissa delsträckor byggs i ett tidigt skede 
kommer de nödvändigtvis inte att tas i drift omedelbart. I vissa fall måste man invänta 
byggnation av andra delsträckor och VA-anläggningar innan hela ledningssträckan kan tas i 
drift. Detta är även viktigt att beakta vid planeringen av detaljplanerna.  

Arbetet innebär omfattande investeringar på ca 800 miljoner som görs under de närmaste tio 
åren för att förbättra VA-hanteringen i kommunen. Den planerade VA-utbyggnaden innebär att 
ca 500 miljoner ska nyinvesteras i ledningar och anläggningar och 300 miljoner går till 
renoveringar av den befintliga allmänna anläggningen. Totalt blir det ca 100 km ny 
ledningsdragning.  

5.2 Vattenförsörjning 

För att säkra upp framtida dricksvattenförsörjning ska Ängelholms vattenförsörjning anslutas till 
Sydvattens ledning från Höganäs. För att kunna ansluta till denna krävs att det befintliga 
systemet förstärks med en ny huvudvattenledning mellan Kulltorp och vattenverket. Det är en 
sträcka på knappt 8 km. Vattenledningssystemet kompletteras också med nya ledningar för att 
kunna ansluta nya områden. 

Vattenförsörjningen till Hjärnarp och Margretetorp förstärktes nyligen genom att en ny 
vattenledning med dimension 315 mm lades från vattenverket till Hjärnarp. Total 
ledningssträcka är ca 7 km. För att få tillräckligt tryck i ledningsnätet höjs trycket i hela 
ledningssystemet via en ny tryckstegringsstation söder om Hjärnarp.  

5.3 Avloppshantering 

Avloppsreningsverket kommer också att behöva byggas ut eftersom det idag drivs nära dess 
maximala kapacitet. En tillståndsansökan har skickats till Länsstyrelsen för att öka verkets 
kapacitet från 37 000 personekvivalenter (pe) till 62 000 pe. Förbättringar och utbyggnad 
kommer göras på i princip alla reningssteg, både utifrån förväntad belastningsökning och 
framtida höjda krav på rening. 

Utbyggnadsplanen innehåller även utbyggnad och förstärkning av spillvattenledningar för att 
kunna ansluta nya områden. Dessutom finns en plan för nybyggnad, alternativt renovering, av 
ett antal pumpstationer. 

En dagvattenpolicy finns beslutad 2011-02-02. I samband med arbetet med VA-planen pågår 
arbete med att se över dagvattenpolicyn viket innebär att den kommer att kompletteras med 
riktlinjer för hur föroreningsutsläpp från dagvattnet ska hanteras.  
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Del 3 - Plan för VA-försörjning utanför nuvarande 
verksamhetsområde 

6 Metod för prioritering och val av områden 

Utgångspunkt i arbetet har varit att definiera ett antal delområden som ska utredas med 
avseende på en framtida utbyggnad av den allmänna anläggningen. För att kunna utreda 
områdena har en behovsanalys genomförts. För varje område har olika nyckeltal tagits fram för 
att beskriva behov och möjligheter med avseende på långsiktigt hållbar VA-försörjning. Baserat 
på nyckeltalen har den kommunala arbetsgruppen och den politiska styrgruppen värderat behov 
och möjlighet för alla delområden. Därefter har en behovsanalys genomförts som ska ligga till 
grund för prioritering av vilka områden som ska ingå i den allmänna anläggningen. För områden 
med stort behov har en framtida VA-utbyggnad kostnadsberäknats för att kunna göra en 
prioritering till VA-utbyggnadsplanen.  

6.1 Områdesindelning 

Enligt vattentjänstlagen gäller att om det finns ett behov av vattenförsörjning och avlopp för 
befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang, så ska kommunen, med hänsyn till 
hälsoskyddet och skyddet för miljön, sörja för eller tillse att en allmän VA-anläggning kommer till 
stånd så snart som möjligt. 

I propositionen till vattentjänstlagen definieras ”större sammanhang” som 20–30  fastigheter i 
samlad bebyggelse, dvs. fastigheterna ska ligga i stort sett bredvid varandra. 

Utifrån de höjddata som erhållits från Lantmäteriets nya nationella höjddatabas har en 
områdesindelning genomförts. En analys har genomförts i GIS för att definiera områden inom 
kommunen där fastigheterna ligger samlat. Avståndet mellan fastigheterna har analyserats för 
att kunna definiera grupper av bostäder som ligger i kluster. I Figur 12 och Bilaga 6 visas 
resultatet från GIS-analysen samt områdesindelningen med tillhörande numrering som har 
använts i behovsanalysen.  

Områdena är stora och fastigheternas placering har inte studerats i detalj. Efter 
behovsanalysen görs en mer detaljerad områdesindelning av de områden som utreds för VA-
utbyggnadsplanen.  
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Figur 12. Områdesindelning från GIS-analysen baserat på bostäder som ligger samlat. 

 

6.2 Behov 

Behovet av gemensamma åtgärder för att lösa VA-försörjningen på lång sikt varierar i de olika 
områdena. Behovet har bedömts utifrån miljö- och hälsoaspekter. Det som analyserats för att få 
fram behovet är: 

 Recipientens känslighet  

 Närhet till recipient 

 Belastning från enskilda avlopp 

 Problem med enskild vattenförsörjning 

 Planer på förändring av området 

I Figur 13 redovisas behovet för varje område där 1 är litet behov och 5 är stort behov. 
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Figur 13. Värdering av behov för långsiktigt hållbar VA-försörjning, där 1 är litet behov och 5 är stort behov. 

6.3 Möjlighet 

Möjligheterna att ansluta ett område till den allmänna anläggningen varierar. Det som 
analyserats för att få fram möjligheten är: 

• Avstånd till verksamhetsområde 

• Svårighet att lägga ledning (topografi) 

Om bedömningen är att det är enkelt att ansluta avrinningsområdet till den allmänna 
anläggningen har området fått höga poäng och om det är svårt låga poäng. 

I Figur 14 visas områdenas möjlighet att ansluta till den allmänna anläggningen. 
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Figur 14. Värdering av möjlighet att ansluta till den allmänna anläggningen, där 1 är svårt och 5 är möjligt. 

6.4 Behovsanalys  

För att prioritera vilka områden som eventuellt ska ingå i en allmän VA-försörjning och vilka 
områden som ska ha enskild VA-försörjning har en behovsanalys genomförts. I behovsanalysen 
görs en sammanvägning av behov och möjlighet genom att resultatet från varje område plottas 
in i ett diagram, se Figur 15. 

 
Figur 15. Varje område representeras av en punkt i diagrammet. 
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6.5 Områdestyper 

Baserat på behovsanalysen delas alla områden in i fem olika klasser utifrån behov av VA-
lösning och möjlighet att ansluta området till den allmänna VA-anläggningen. För varje 
områdestyp presenteras en kortfattad principiell handlingsplan. Den kan fungera som 
vägledning men behöver givetvis anpassas till förhållandena i det aktuella området. 

Totalt är det fem olika klasser som beror av vilket behovet är och vilka möjligheter det finns för 
att ansluta till den allmänna anläggningen. Principen visas i Figur 16.  

 
Figur 16. Beskrivning av principer för klassindelning av avrinningsområdena. 

I Figur 17 visas återigen behovsanalysen för Ängelholm med den klassindelning som har gjorts. 
I Figur 18 redovisas resultaten från behovsanalysen det vill säga klass för varje område. 

 

 
Figur 17. Varje område representeras av en punkt i diagrammet. 
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Figur 18. Områdenas indelning i olika klasser. 

Det fullständiga resultatet från behovsanalysen med Möjlighet, Behov och Klass redovisas i Tabell 8. 
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Tabell 8. Resultat från behovsanalysen. 

Område 
 

Möjlighet Behov KLASS 

3 Nedre Århult 2,3 4,3 1 

7 Äspenäs 2,2 3,9 1 

8 Ljungabolet 2,7 3,9 1 

9a Boarpsvägen mfl 3,7 3,6 1 

1 Margretetorp 3,5 3,0 2 

4 Tullstorp Norra 3,8 2,6 2 

11 Västra Kollebäckstorp 2,2 3,0 2 

18 Skälderhus 3,3 3,3 2 

23 Bankvägen Strövelstorp 3,8 2,9 2 

15a Munka Ljungby Norra 3,0 3,0 2 

15b Munka Ljungby Västra sidan 2,8 2,9 2 

9b Hjärnarp sydost 2,5 3,0 2 

2 Stavershult 1,0 3,3 3 

6 Lärkeröd 1,0 3,0 3 

5 Vejby Byaväg 4,2 2,0 4 

12 Barkåkra 4,8 2,0 4 

13 Tåstarps Backaväg Södra 4,2 2,4 4 

10 Östra Kollebäckstorp 1,5 2,3 5 

14 Södra Spång 2,0 2,0 5 

16 Bassholma 1,0 2,3 5 

17 Aggarp/Hunseröd 1,8 2,3 5 

19 Boarp 2,3 2,3 5 

20 Gångvad 3,3 2,5 5 

21 Mardal 2,8 2,3 5 

22 Starbyvägen 2,8 2,2 5 

24 Humlarp 2,8 2,3 5 

25 Ingelstorp 3,2 2,4 5 

26 Tåstarps Backaväg Norra 1,8 2,3 5 
 

6.6 Handlingsplaner för olika områdestyper 

För de olika områdestyperna gäller följande handlingsplaner: 

Klass 1 – Områden med mycket stort behov  

Om fastigheterna ligger samlade på ett sådant sätt att det innebär ett större sammanhang bör 
kommunalt VA anordnas. En översiktlig kostnadsberäkning genomförs och därefter görs en 
värdering och prioritering till VA-utbyggnadsplanen. En nära dialog bör föras med berörda 
fastighetsägare för att underlätta för dem och skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
utbyggnaden. 

Klass 2 – Områden med stort behov/vissa möjligheter 

Områden där det finns ett stort behov av åtgärder för en långsiktigt hållbar VA-försörjning och 
där det finns vissa möjligheter att ansluta fastigheterna till den befintliga VA-anläggningen. En 
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översiktlig kostnadsberäkning genomförs och därefter görs en värdering och prioritering till VA-
utbyggnadsplanen. Områden som inte kommer att ingå i VA-utbyggnadsplanen ska ha hög 
prioritet för hållbar VA-försörjning. Kontinuerlig uppföljning i kommunens VA-planeringsgrupp för 
att uppmärksamma om området utvecklas i riktning mot typ 1. 

Klass 3 – Områden med stort behov/små möjligheter 

I dessa avrinningsområden finns ett stort behov av åtgärder för en långsiktigt hållbar VA-
försörjning men det bedöms vara svårt att ansluta till den befintliga VA-anläggningen. En 
översiktlig kostnadsberäkning genomförs och därefter görs en värdering och prioritering till VA-
utbyggnadsplanen. Områden som inte kommer att ingå i VA-utbyggnadsplanen ska ha hög 
prioritet för hållbar VA-försörjning. Kontinuerlig uppföljning i kommunens VA-planeringsgrupp för 
att uppmärksamma om området utvecklas i riktning mot typ 1. 

Klass 4 – Områden stora möjligheter 

I dessa områden är bedömningen att det är relativt ”lätt” att ansluta till den allmänna 
anläggningen. Behovet av åtgärder varierar. Här studeras möjligheten att ansluta enstaka 
fastigheter eller grupper av fastigheter om behov finns. 

Klass 5 – Områden med litet behov  

I dessa områden finns det i nuläget ett litet behov av större åtgärder för VA-försörjningen. Här 
sker planering för fortsatt försörjning genom enskilda VA-anläggningar och en fungerande 
tillsyn. Områdena delas in efter normal respektive hög prioritet för hållbar VA-försörjning. 
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7 Prioritering av områden för VA-utbyggnad 

7.1 Reviderad områdesindelning 

För att få en mer realistisk beskrivning av fastigheter som kan bli aktuella för utbyggnad och 
inkluderas i den allmänna anläggningen reviderade arbetsgruppen den områdesindelning som 
togs fram inför behovsanalysen. Det var endast områdesgränserna för områden inom klass 1–3 
som sågs över. I områdena Tullstorps Norra, Västra Kollebäckstorp och Bankvägen i 
Strövelstorp har arbetsgruppen bedömt att fastigheterna ligger väldigt utspridda och att det 
därför inte är någon idé att jobba vidare med områdesindelning och kostnadsberäkning. De 
kommer således inte att ingå i VA-utbyggnadsplanen.  

Resultatet av den reviderade indelningen med tillhörande klassning visas i Figur 19. 

 
Figur 19. Reviderade områdesgränser för områden inom klass 1-3. 

 

7.2 Kostnadsberäkning 

För att kunna bedöma investeringskostnaden för att ansluta områden med klass 1, 2 och 3 till 
den allmänna anläggningen har en GIS-beräkning genomförts av möjlig lösning. 

Förslag på ledningstråk och placering av pumpstationer har tagits fram med hjälp av GIS-
analyser för de områden som prioriterats för att ingå i den allmänna anläggningen. 
Arbetsprocessen har delvis varit automatiserad i GIS-miljö och syftet har inte varit att ta fram ett 
underlag som visar val av tekniska lösningar i detalj t.ex. val mellan självfallsledningar och 
trycksatta ledningar eller val av stråk för ledningsdragningar. Underlaget och de figurer som 
presenteras i detta kapitel ska därför bara ses som ett arbetsmaterial för att kunna bedöma 
kostnaderna och för det fortsatta utredningsarbetet. 
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De förslag på ledningsstråk och pumpstationer som genererats av GIS-analysen har legat till 
grund för en grov bedömning av investeringskostnaden. VA-avdelningen på Ängelholms 
kommun har tagit fram schablonkostnader för att anlägga ledningar och pumpstationer enligt 
Tabell 9. Kostnader för utredningar, projektering och eventuella tillstånd är inte medräknat. 
Kostnadsberäkningarna inkluderar inte heller några påslag för oförutsedda kostnader. 

 
Tabell 9. Schablonkostnader som legat till grund för bedömning av investeringskostnaden, exklusive 
moms. 

Anläggning Kostnad  

Spill självfallsledning + vatten 5 800 kr/m 

Spill självfallsledning 5 500 kr/m 

Spill tryckledning/LTA + vatten 3 800 kr/m 

Spill tryckledning/LTA 3 500 kr/m 

Servisanslutning spill+vatten 10 000 kr/st. 

Servisanslutning spill 7 000 kr/st. 

Överföringsledning Spill självfall + vatten 6 500 kr/m 

Överföringsledning spill självfall 5 500 kr/m 

Överföringsledning spill tryck + vatten 4 500 kr/m 

Överföringsledning spill tryck 3 500 kr/m 

Stor pumpstation/tryckstegring 1 500 000 kr/st. 

Liten lokal pumpstation/tryckstegring 1 000 000 kr/st. 

LTA pump inkl montering 35 000 kr/st. 

 

I Bilaga 7 redovisas resultaten från kostnadsberäkningen i tabellform. Kostnader har beräknats 
för spillvatten- och vattensystem inom området samt för överföringsledningar fram till 
verksamhetsområde. Det är viktigt att poängtera att kostnader kan tillkomma för att förstärka 
befintligt system. Alla kostnader är exklusive moms. I Figur 20 och Bilaga 8 visas en 
översiktskarta över alla områden som kostnadsberäknats; där visas även beräknade 
överföringsledningar. I Bilaga 9–18 visas detaljerade kartor från kostnadsberäkningen för 
respektive område. I Tabell 10 visas en sammanställning över de områden som 
kostnadsberäknats. En sammanställning av investeringskostnaden för utbyggnad av enbart 
spillvatten respektive utbyggnad av både vattenförsörjning och spillvatten redovisas i Tabell 11.  
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Figur 20. Översiktskarta över kostnadsberäkningen. 

 

Baserat på behovsanalysen, kostnadsberäkningen och egen kunskap om områdena som 
exempelvis exploateringstryck, efterfrågan på bättre VA och problem med enskilda avlopp har 
allt material analyserats och diskuterats av arbetsgrupp, styrgrupp och politiker. Detta har gjorts 
på möten och i workshops. Därefter har en värdering och prioritering genomförts av vilka 
områden som ska omfattas av VA-utbyggnadsplanen. I Tabell 11 har områden som ska 
omfattas av VA-utbyggnadsplanen markerats med rött. Två områden är markerade med grönt 
och för dem gäller att anslutning kan göras om efterfrågan uppstår. De områden som är 
vitmarkerade har högre prioritetet för hållbar enskild VA-försörjning. Här är det prioriterat att 
arbeta med VA-rådgivning och verka för anläggande av gemensamhetsanläggningar där det är 
lämpligt, se vidare kapitel 10 Plan för enskild VA-försörjning. 
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Tabell 10. Uppgifter om områden som kostnadsberäknats. 

 Område Klass 

Enligt 
tabell 8 

Antal 
Fastigheter 

(st) 

9a Boarpsvägen m.fl. 1 11 (9) 

8 Ljungabolet 1 84 (33) 

8b Ljungabolet syd 1 7 (6) 

3b Nedre Århult 1 5 (2) 

3b Nedre Århult 1 4 (0) 

3 Nedre Århult 1 49 (10) 

7 Äspenäs 1 93 (20) 

9b Hjärnarp sydost (Ryets väg) 2 6 (4) 

1 Margretetorp 2 23 (17) 

15a3 Munka Ljungby Norra 2 9 (5) 

15a1 Munka Ljungby Norra 2 30 (23) 

15a2 Munka Ljungby Norra 2 13 (11) 

15b Munka Ljungby Västra sidan 2 3 (3) 

18b Skälderhus 2 5 (4) 

18 Skälderhus 2 23 (15) 

2 Stavershult 2 30 (23) 

2b Stavershult 3 20 (5) 

6 Lärkeröd 3 16 (13) 

    

 * Permanentboende inom parentes 
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Tabell 11. Kostnadsbedömning för utbyggnad av spillvatten samt utbyggnad av både vatten och spill med 
anslutning till befintligt verksamhetsområde, exklusive moms. 

 Investeringskostnad  

spillvatten 

Investeringskostnad  

spillvatten och vatten 

Område Inom 
området 

Över- 
föring 

Totalt Inom 
området 

Över- 
föring 

Totalt  

 Mkr Mkr Mkr Kr/fastighet Mkr Mkr Mkr Kr/fastighet 

Boarpsvägen m.fl. 
(9a) 

2,6  2,6 240 000 3,8  3,8 450 000 

Ljungabolet (8) 20,0 5,0 25,0 300 000 21,3 14,6 35,9 430 000 

Ljungabolet syd 
(8b) 

2,2 0,4 2,6 380 000 2,4 1,2 3,6 510 000 

Nedre Århult (3b) 3,1 0,7 3,8 750 000 3,3 1,4 4,7 940 000 

Nedre Århult (3b) 3,0 0,5 3,5 900 000 3,3 1,2 4,5 1 120 000 

Nedre Århult (3) 12,8 6,5 19,3 400 000 13,7 13,6 27,3 560 000 

Äspenäs (7) 23,3 12,0 35,3 380 000 24,7 23,9 48,6 520 000 

Hjärnarp sydost 
(Ryets väg) (9b) 

5,1  5,1 850 000 6,4  6,4 1 070 000 

Margretetorp (1) 11,3  11,3 500 000 13,0  13,0 560 000 

Munka Ljungby 
Norra (15a3) 

2,4  2,4 260 000 2,7  2,7 310 000 

Munka Ljungby 
Norra (15a1) 

13,0  13,0 430 000 14,0  14,0 470 000 

Munka Ljungby 
Norra (15a2) 

5,3  5,3 410 000 5,9  5,9 450 000 

Munka Ljungby 
Västra sidan 
(15B9) 

1,1  1,1 370 000 1,2  1,2 400 000 

Skälderhus (18b) 0,7  0,7 150 000 0,8  0,8 160 000 

Skälderhus (18) 8,3  8,3 360 000 9,8  9,8 430 000 

Stavershult (2) 13,0 31,9 44,9 1 500 000 13,9 40,0 53,9 1 800 000 

Stavershult (2b) 3,9 28,2 32,1 1 600 000 5,2 34,6 39,8 1 990 000 

Lärkeröd (6) 4,6 13,2 17,8 1 110 000 4,9 16,3 21,2 1 330 000 

Rödmarkerade områden har prioriterats för VA-utbyggnad. 

Grönmarkerade områden kan VA-utbyggnad göras om efterfrågan/behov finns. 

I Bilaga 7 redovisas en mer detaljerad kostnadsberäkning. 
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8 VA-utbyggnadsplan 

Baserat på behovsanalysen och prioriteringen som genomförts har en plan för utbyggnad av 
den allmänna anläggningen tagits fram.  

8.1 Tidplan och kostnadsbedömning för utbyggnad av den allmänna 
anläggningen 

En grov indelning av de områden som prioriterats för anslutning till den allmänna anläggningen. 
Den bedömda tidplanen och kostnadsberäkning redovisas i Tabell 12 och Tabell 13. 
Kostnaderna i tabellerna gäller endast för utbyggnad, och inkluderar således inte utredningar, 
projektering, projektledning, eventuella tillstånd etc. 

 
Tabell 12. Bedömd tidplan och kostnad för områden i VA-utbyggnadsplanenid vid utbyggnad av endast 
spillvatten. 

Bör anslutas  

inom 0–5 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Bör anslutas  

inom 5–10 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Bör anslutas  

inom 10–20 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Boarpsvägen 
m.fl.  

2,6 Nedre Århult 26,6 Margretetorp 11,3 

Ljungabolet 27,6 Munka 
Ljungby Norra 

15,4   

Äspenäs 35,3     

Summa 65,5 Summa 42,0 Summa 11,3 

 
Tabell 13. Bedömd tidplan och kostnad för områden i VA-utbyggnadsplanen vid utbyggnad av både 
spillvatten och vatten. 

Bör anslutas  

inom 0–5 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Bör anslutas  

inom 5–10 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Bör anslutas  

inom 10–20 år 

Kostnad 

miljoner kr 

Boarpsvägen 
m.fl.  

3,8 Nedre Århult 36,5 Margretetorp 13,0 

Ljungabolet 39,5 Munka 
Ljungby Norra 

16,7   

Äspenäs 48,6     

Summa 91,9 Summa 53,2 Summa 13,0 

 

Det blir betydligt dyrare att ansluta områdena vid Västersjön både till spillvatten och vatten än 
om de bara ansluts till spillvattensystemet. Det beror på att en ny överföringsledning för vatten 
måste läggas hela vägen från Hjärnarp – ca 6 km. Det är en kostnad på ca 22 miljoner.  

I det fortsatta arbetet måste vattenförsörjningssituationen i områdena runt Västersjön utredas 
och en rimlighetsbedömning ska genomföras vad gäller utbyggnad av vattenförsörjningen. Flera 
fastigheter har vatten via samfällighetsförening. 



 

 

 

 
Uppdrag: 250213, VA-plan Ängelholm 2014-09-09 

Beställare: Ängelholms kommun  
 
 

46(58) 

8.2 VA-utbyggnadsplan 

I Figur 21 visas det slutliga förslaget på VA-utbyggnadsplan för Ängelholms kommun avseende 
vattenförsörjning och spillvattenhantering. I Bilaga 19–22 visas mer detaljerade kartor för 
respektive område. 

 

 
Figur 21. Prioritering av områden inom utbyggnadsplanen. 

 

8.3 Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen 

Områden som ska ingå i den allmänna anläggningen kan lösas på olika sätt. Antingen ansluts 
fastigheterna till befintlig allmän anläggning eller också inrättar kommunen ett lokalt 
reningsverk. I båda fallen ska området läggas inom verksamhetsområde.  

Det är viktigt att vara noggrann vid utvidgning av verksamhetsområdet. Om t.ex. en stor 
lantbruksfastighet inkluderas i sin helhet, kan huvudmannen bli skyldig att anordna VA på hela 
fastigheten vid eventuell ny avstyckning/exploatering. 

8.4 Minireningsverk 

Ett minireningsverk definieras som ett nedskalat större, kommunalt avloppsreningsverk. 
Behandlingsmetoden bygger på samma processer som finns i kommunala reningsverk. 
Sedimentering används för att avskilja partiklar ur avloppsvattnet, biologisk behandling för att ta 
bort organiskt material och kväve, och kemikalier används för utfällning av fosfor och små 
partiklar.  

Att anlägga ett minireningsverk kan vara ett alternativ till att bygga långa överföringsledningar 
och då istället inrätta en verksamhetsö. Det kan också vara ett alternativ utanför 
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verksamhetsområdet i områden där det finns intresse och behov av att inrätta 
gemensamhetsanläggning för avloppsvattenrening.  

Den som vill driva en avloppsanordning som är dimensionerad för maximalt 200 
personekvivalenter måste ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos den kommunala 
miljönämnden, som också i detta fall är tillsynsmyndighet för verksamheten.   

Minireningsverk fungerar bäst vid kontinuerlig belastning, i betydelsen att anläggningen tillförs 
avloppsvatten varje, eller nästan varje dag (dock kan själva behandlingen vara satsvis ändå). 
Detta betyder att det för minireningsverk är fördelaktigt när flera fastigheter är anslutna till 
anläggningen eftersom sannolikheten för kontinuerlig belastning då ökar. 

Minireningsverk är idag beprövade och kan fungera precis lika bra som större reningsverk, även 
vad kväveavskiljning beträffar. Driftkostnaderna per m

3
 behandlat vatten (eller per person om 

man så vill) blir dock högre för minireningsverk än för större reningsverk eftersom 
stordriftsfördelar saknas (givet att utsläppskraven är lika). I princip går det åt lika mycket 
kemikalier och el per m

3
 behandlat vatten oberoende av hur stor anläggningen är, men ju mer 

varierande belastningen är desto svårare är det att driva minireningsverket vid de olika 
utrustningarnas optimala driftpunkt. Dessutom blir det fler tillsynstimmar per m

3
 vatten för 

minireningsverk än för större reningsverk (om driftsäkerheten ska vara lika). Även 
investeringskostnaden per m

3
 behandlat vatten är högre för minireningsverk än för större 

reningsverk (givet att samma reningsresultat ska uppnås). 

Vid en jämförelse med alternativet överföringsledning måste de olika objektens 
investeringskostnader och avskrivningstider beaktas; minireningsverk å ena sidan mot 
överföringsledning och pumpstationer å den andra. Även tillkommande driftkostnaderna vid det 
större reningsverket och driftkostnader för själva överföringen måste beaktas. Andra viktiga 
aspekter är slamhantering och recipientsituation, där minireningsverk genererar mer transporter 
av slam och kemikalier samt har lägre driftsäkerhet. 

8.5 Principer för finansiering av utbyggnad 

8.5.1 Lagen om allmänna vattentjänster 

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster anger förutsättningarna för utbyggnad av den 
allmänna VA-anläggningen och finansieringen av detta. 

 

6 §: 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och  

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

30 §: 

Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för 
att ordna och driva va-anläggningen. 

31 §: 

Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är 
skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda 
omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter 
i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. 
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8.5.2 Vad är ”skäligt och rättvist”? 

En viktig grundprincip är att avgifterna inte får generera en vinst för huvudmannen och alltså 
inte användas för att t.ex. finansiera annan kommunal verksamhet. Det är däremot tillåtet att 
jämna ut resultatet mellan åren och bygga upp en vinst i verksamheten under några år för att 
finansiera en planerad investering.  

En annan viktig grundprincip är att avgifterna ska fördelas mellan kunderna på ett sätt som är 
”skäligt och rättvist”. Detta innefattar b de fördelning mellan olika brukare idag och mellan olika 
generationer av brukare. 

Det är inte alldeles självklart vad som menas med ”skäligt och rättvist”. Vi utg r ofta fr n 
nuvarande taxa som ”den rätta” och ifr gasätter alla förändringar utifr n det. Men det finns ofta 
skäl att ifrågasätta om nuvarande taxa är rättvis. Ett exempel på detta kan vara områden med 
många flerbostadshus jämfört med småhusområden. I många kommuner motsvarar avgifterna 
inte skillnaderna i kostnad mellan dessa områden.  

8.5.3 Särtaxa 

För utbyggnad av VA-anläggningen utanför nuvarande verksamhetsområde kommer det att 
krävas betydligt större investeringar, och dessa kommer inte att kunna täckas av de normala 
avgifterna. 

Särtaxa kan enligt 31§ LAV användas för brukningsavgift och/eller anläggningsavgift. Särtaxa 
för brukningsavgifter kan motiveras av högre drift- och underhållskostnader t.ex. på en ö utan 
fast förbindelse. Den är lite svårare att administrera men det går att genomföra. Särtaxa för 
anläggningsavgiften kan vara motiverad av stora investeringar vid utbyggnad. Denna modell är 
lättare att administrera eftersom det är en engångsavgift.  

Det är viktigt att kunna redovisa skälen till särtaxa. Detta har varit helt avgörande vid prövning i 
Statens VA-nämnd. Stora avstånd och överföringsledningar kan vara skäl till särtaxa. Men om 
det redan förekommer överföringsledningar till andra områden, dit man byggt ut utan att ta ut 
särtaxa, kan det bli svårt att vinna i en prövning. Om däremot befintliga överföringsledningar 
byggts i samband med nedläggning av lokala anläggningar är detta inget hinder för särtaxa vid 
utbyggnad av ett nytt område via en överföringsledning.  

Kommunikationen mellan tjänstemän och politiker är mycket viktig. Tjänstemännen har ett 
ansvar att ta fram ett bra underlag för att politikerna ska ha en chans att förstå konsekvenserna 
av de beslut som tas. Enligt vattentjänstlagen ska inte VA-kollektivet som helhet subventionera 
en dyr VA-utbyggnad, t.ex. p  en avlägsen ö, om skillnaderna är ”beaktansvärda” och beror p  
särskilda omständigheter.  

Det är också viktigt att bedöma avgifternas storlek ur brukarens perspektiv. Hur stor 
anläggningsavgift tål en fastighetsägare – i befintliga fastigheter och i nya fastigheter? Hur 
mycket ökar fastighetens värde i och med att den får kommunalt VA? En hög anläggningsavgift 
är därför enklare att införa i områden där efterfrågan på bostäder är hög. En fråga som kan 
undersökas är huruvida det är möjligt att finansiera anslutningsavgiften med ett bostadslån.   

8.5.4 Principer för finansiering 

Kommunal VA-utbyggnad finansieras normalt via anläggningsavgifter. Om dessa inte täcker 
hela investeringen måste den resterande delen täckas genom lån som sedan betalas via 
brukningsavgiften som räntor och avskrivningar (kapitaltjänstkostnader). Ska VA-kollektivet 
finansiera hela utbyggnaden måste anläggnings- och brukningstaxan anpassas så att detta blir 
möjligt. Vissa investeringar bör dock kunna skattefinansieras med motivet att det är en 
miljöinvestering. Detta minskar behovet av att anpassa VA-avgifterna. 

Vid kommunal utbyggnad av VA-anläggningen ska samtliga fastigheter inom berört område 
betala anläggningsavgift. Anläggningsavgiften ska vara skälig och rättvis. Det finns möjlighet att 
ta ut särtaxa d  det uppst r ”beaktansvärda” kostnadsskillnader för vissa fastigheter.  
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Det anges inte i Vattentjänstlagen hur stor del av de totala kostnaderna som ska täckas av 
anläggningsavgifter. Anläggningsavgiften ska i normalfallet täcka de genomsnittliga 
investeringskostnaderna för att ansluta en ny fastighet. Vattentjänstlagen öppnar också för att 
anläggningsavgiften ska bidra till att täcka kostnader för befintlig anläggning som nyttjas som 
renings/vattenverk och huvudledningar. Dessa investeringar kan vara gjorda sedan länge och 
därför redan avskrivna, men någon gång kommer ett behov av att göra stora investeringar och 
då ska ju det även täckas av VA-kollektivets pengar. 

Anläggningsavgifterna i Ängelholm bedöms ligga p  rätt niv  för ”normal” exploatering, vilket 
innebär små exploateringar i anslutning till befintliga ledningar. Det kommer inte att vara möjligt 
att få kostnadstäckning på de investeringar som finns i denna VA-utbyggnadsplan. För att 
bedöma vilken nivå på anläggningsavgifterna som krävs måste en långtidsanalys av VA-
verksamhetens ekonomi genomföras. I sådana analyser framgår även i vilken mån 
brukningsavgifterna lämnar ett bidrag till att finansiera utbyggnaden. 
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9 Strategi i väntan på utbyggnad 

Även om ett område har prioriterats för utbyggnad av den allmänna anläggningen kan det dröja 
många år innan det blir aktuellt. Under denna tid måste den befintliga VA-försörjningen fungera 
tillfredställande men den behöver inte vara långsiktigt hållbar. Föroreningsutsläpp från dåligt 
fungerande avloppsanläggningar måste begränsas, samtidigt som fastighetsägarna inte bör 
tvingas till stora investeringar som riskerar bli onyttiga när utbyggnaden genomförs.  

Det tillåts inga nya enskilda lösningar som kan påverka framtida möjligheter för hela området att 
lösa sina vatten- och avloppsfrågor på ett långsiktigt hållbart sätt.  

Varje ärende avgörs var för sig med en skälighetsbedömning. Tidbegränsade tillstånd kan ges 
vid nybyggnation eller vid särskilda skäl vid samtliga tidsintervall. Generellt gäller följande 
riktlinjer: 

 

Anslutning inom 5 år 

Normalt inga krav, skäl för att ställa krav kan ändå finnas vid t.ex. direktutsläpp till 
sjö/vattendrag eller om dricksvattenbrunnar riskerar att förorenas. Enklare åtgärder kan 
accepteras, t.ex. sluten tank till wc. 

 

Anslutning inom 5–10 år 

Avloppsanläggningar utan längre gående rening än slamavskiljning eller med enklare rening 
såsom stenkista eller sjunkbrunn ska åtgärdas. Enklare rening kan godtas om anläggningen 
endast belastas med BDT-vatten. 

 

Utbyggnad om tidigast 10 år 

Krav på åtgärder ställs i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd för normal respektive 
hög skyddsnivå. 
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10 Plan för enskild VA-försörjning 

De områden som inte kommer att beröras av VA-utbyggnadsplanerna kommer även 
fortsättningsvis att ha kvar sina enskilda eller gemensamma VA-lösningar. Ansvaret för 
anläggningarna ligger på fastighetsägaren enskilt eller samlat i en gemensamhetsanläggning.  

De områden som enligt VA-planen fortsatt kommer att ha enskild VA-försörjning redovisas i 
Tabell 14. Ryets väg, Stavershult och Lärkeröd är områden som har pekats ut som lämpliga för 
att arbeta för VA-rådgivning med fokus på gemensamhetsanläggningar. 

 
Tabell 14. Områden som fortsättningsvis kommer att ha enskild VA-försörjning. 

 Område klass 

4 Tullstorp Norra 2 

11 Västra Kollebäckstorp 2 

18 Skälderhus 2 

23 Bankvägen Strövelstorp 2 

9b Hjärnarp sydost (Ryets Väg) 2 

15b Munka Ljungby Västra sidan 2 

2 Stavershult 3 

6 Lärkerörd 3 

5 Vejby Byaväg 4 

13 Tåstarps Backaväg Södra 4 

10 Östra Kollebäckstorp 5 

14 Södra Spång 5 

16 Bassholma 5 

17 Aggarp/Hunseröd 5 

19 Boarp 5 

20 Gångvad 5 

21 Mardal 5 

22 Starbyvägen 5 

24 Humlarp 5 

25 Ingelstorp 5 

26 Tåstarps Backaväg Norra 5 

 

En tidplan för prioritering av områdesvis tillsyn har tagits fram och redovisas i Tabell 15.  

 

 

Prioriteringen av områden har i huvudsak gjorts utifrån områdets geologiska förutsättningar, 
vattendragens status och risk för olägenhet. Arbetet har påbörjats i den södra delen av 
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kommunen eftersom jordarterna i detta område generellt inte medger infiltration och att det 
därför är vanligare med direktutsläpp av orenat avloppsvatten. 

 
Tabell 15. Prioritering av tillsynsarbete för åtgärder enskilda avlopp. 

0–5 år 5–10 år 

6 Lärkeröd 1 Margretetorp 

17 Aggarp/Hunseröd 2 Stavershult 

18 Skälderhus 4 Tullstorp Norra 

19 Boarp 9b Hjärnarp sydost (Ryets Väg) 

20 Gångvad 10 Östra Kollebäckstorp 

21 Mardal 11 Västra Kollebäckstorp 

22 Starbyvägen 13 Tåstarps Backaväg Södra 

23 Bankvägen Strövelstorp 14 Södra Spång 

24 Humlarp 15b Munka Ljungby Västra sidan 

25 Ingelstorp 16 Bassholma 

  26 Tåstarps Backaväg Norra 

 

Om förutsättningarna för enskild VA-försörjning försämras kan prioriteringarna i VA-planen 
behöva ändras. Det kan t.ex. bero på ökad permanent boende eller ändrat beteende och 
konsekvenserna kan vara försämrad enskild vattenförsörjning (kvantitet och/eller kvalitet) eller 
försämrad vattenkvalitet i recipienten. I det fortsatta VA-planearbetet är det viktigt att identifiera 
försämrade förutsättningar för enskilt VA och göra nya prioriteringar av åtgärder. 

10.1 Tillsyn enligt miljöbalken 

I Miljöbalken (SFS 1998:808) samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(SFS 1998:899) finns bestämmelser om enskilda avlopp. Miljönämnden är tillsynsmyndighet för 
bl.a. enskilda avloppsanläggningar och ska se till att kraven enligt miljöbalken följs. 
Miljönämnden ställer krav på att avloppsanläggningar som inte uppfyller reningskraven ska 
åtgärdas. Detta arbete bedrivs i möjligaste mån områdesvis. Miljökontorets 
handläggningsrutiner framgår av Figur 22. 
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Figur 22. Arbetsmetodik med tillsynsarbetet för enskilda avlopp i kommunen. 

  

10.2 Information/rådgivning till fastighetsägare 

Ängelholms kommun arbetar idag med information till fastighetsägare bland annat genom lokala 
träffar dit utvalda fastighetsägare bjuds in via brev. På kommunens hemsida finns även 
information om enskilda avlopp. 

Många kommuner arbetar med VA-rådgivning i bemärkelsen att ge stöd som ligger utanför 
kommunens gängse tillsynsarbete. Målgruppen är fastighetsägare där ingen anslutning till 
verksamhetsområde finns. Målsättningen kan variera. Det kan exempelvis vara att få till 
åtgärder på undermåliga små enskilda avlopp, att få till gemensamhetslösningar i 
omvandlingsområden (20-50 fastigheter) eller införande av kommunalt VA. 

I områden som har bristfälliga avloppsanläggningar som behöver utvecklas och förnyas för att 
uppfylla funktionskraven behöver tillsynen kompletteras med VA-rådgivning. Det kan också vara 
lämpligt med information till lokala entreprenörer som utför VA-anläggningar.  
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I Ängelholms kommun arbetar man inte med VA-rådgivning idag. Det finns dock en avsikt att 
arbeta med VA-rådgivning med fokus på gemensamhetsanläggningar för mer än två hushåll. I 
de områden som inte ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen har fastighetsägarna 
behov av rådgivning och stöd för att fatta beslut som bidrar till en långsiktigt hållbar lösning. 
Vissa områden har hög prioritet för långsiktigt hållbar VA-försörjning och här är det prioriterat 
med information och rådgivning.  

Mål för denna typ av VA-rådgivning kan vara att ge stöd för fastighetsägare att hitta lämplig VA-
lösning och skapa förutsättningar för gemensamhetsanläggningar i områden med hög prioritet 
för långsiktigt hållbar VA-försörjning och minst två hushåll. Målgrupp är fastighetsägare i dessa 
områden. VA-rådgivningen kan omfatta möten med fastighetsägarna, hjälp med att ta fram 
principlösningar, hjälp med projektering, stöd vid upphandling av entreprenör och stöd till de 
boende att organisera sig.  

10.3 Reningskrav för enskilda avlopp 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS 
2006:7) ska anläggningar bedömas utifrån funktion snarare än konstruktion. Tillstånds- och 
tillsynsmyndigheterna bör bedöma när det räcker med normal skyddsnivå och när man bör 
ställa högre krav på reningseffekten i avloppsanordningarna. Hänsyn ska även tas till 
Miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Hög skyddsnivå kan t.ex. gälla tätbebyggda fritidsområden 
där det finns risk för förorening av vattentäkter eller när känsliga vattendrag eller sjöar kan 
påverkas.  

I Ängelholms kommun är principen varit att en fastighet som har en känslig recipient eller som 
ligger i ett skyddsvärt område, exempelvis nära ett vattenområde, badplats eller naturområde, 
har högre reningskrav än en fastighet som ligger ute i skogen långt från andra hus, 
naturområden eller vattendrag. Miljönämnden håller på med att ta fram en bedömningsgrund 
med utpekade områden för hög- och normalskyddsnivå. En individuell bedömning av 
skyddsnivå måste dock göras i varje enskilt ärende. I bedömningen bör man ta hänsyn till om 
anläggningen befinner sig inom ett särskilt utsatt område och hur påverkan på recipienten är 
från den aktuella anläggningen. Vid bedömning av skyddsnivå tittar man även på recipientens 
ekologiska status. Enligt åtgärdsprogrammet till vattendirektivet ska kommunen ställa krav på 
hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 

Det finns ett antal grundkrav på en enskild avloppsanläggning (vilka således gäller både normal 
och hög skyddsnivå), exempelvis att dag- och dräneringsvatten inte får ledas till 
avloppsanläggningen och att det ska finnas möjlighet provtagning och slamtömning.  

Skyddsnivåerna, hög respektive normal, är satta med hänsyn till både miljö- och hälsoskydd. 
För att uppnå hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt ställs högre krav på fosfor- och 
kväverening. Hög skyddsnivå från hälsoskyddssynpunkt ställer högre krav på bakteriereningen 
för att minska risken för vattenburen smitta. 

Skyddsnivå med hänsyn till hälsoskydd 

Vid normal skyddsnivå får utsläpp av avloppsvatten inte medföra en ökad risk för smitta eller 
annan olägenhet, t.ex. lukt, förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.  

Krav på hög skyddsnivå ställs i områden där mer omfattande bakteriereducering krävs för att 
säkra människors hälsa. Det gäller framförallt i områden nära dricksvatten eller där människor 
riskerar att komma i nära kontakt med avloppsvatten, t.ex. vid badplatser. Syftet med den höga 
skyddsnivån är att minska risken för vattenburen smitta i form av virus, bakterier eller parasiter. 
Ofta innebär en hög skyddsniv   för hälsoskydd även att höga krav ställs på skyddsniv   för 
miljöskydd, eftersom näringsämnesbelastningen bör hållas låg i dessa områden.  
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Skyddsnivå med hänsyn till miljöskydd 

Normal skyddsnivå med hänsyn till miljöskydd innebär bland annat att avloppsanläggningen ska 
uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7) och minst 70 % reduktion av fosfor 
(tot-P).  

Krav på hög skyddsnivå för miljöskydd ställs främst vid sjöar och vattendrag samt andra 
skyddsvärda områden, exempelvis Natura 2000 område och naturreservat. Vid hög skyddsnivå 
ska avloppsanläggningen förutom kraven vid normal skyddsnivå klara att reducera minst 90 % 
av fosfor och minst 50 % av kväve (tot-N).  

10.4 Områden utanför kommunal utbyggnadsplan 

I områden som inte ingår i utbyggnadsplanen kommer olika typer av enskilda 
avloppsanläggningar bli aktuella för att uppnå en hållbar VA-försörjning. Det kan antingen bli 
fråga om gemensamma lösningar eller enskilda anläggningar. I vissa fall där fastigheten ligger 
nära en kommunal spillvattenledning kan det finnas möjlighet att ansluta fastigheten till 
kommunalt avlopp även utanför verksamhetsområdet.  

10.4.1 Gemensamma lösningar 

Med en gemensam VA-lösning avses en anläggning som försörjer ett flertal fastigheter inom ett 
område, alternativt ett antal hus inom en och samma fastighet, t.ex. fritidshus på ofri grund. En 
gemensam VA-lösning ska vara långsiktigt hållbar, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt, 
samt i ett tekniskt och organisatoriskt/juridiskt perspektiv. När det är fråga om en anläggning 
som är gemensam för ett större antal fastigheter är det lämpligast att bilda en 
gemensamhetsanläggning. Det finns andra möjligheter, t.ex. ekonomisk förening, men de ger 
inte samma fastighetsrättsliga och ekonomiska fördelar och långsiktighet. En viktig förutsättning 
är att det finns en grupp fastighetsägare som är intresserade, drivande och kan ta ansvar för det 
inledande arbetet med att utreda en lämplig VA-lösning.  

En annan förutsättning är att det är ekonomiskt fördelaktigt med en gemensam VA-lösning, 
jämfört med alternativen dvs. kommunalt verksamhetsområde med eventuell särtaxa eller helt 
enskild anläggning. Även andra incitament påverkar fastighetsägarnas intresse, t.ex. 
planläggning och ökad byggrätt. 

En gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen och 
ska förvaltas enligt lag om förvaltning av samfälligheter. Delägarfastigheterna bildar ofta en 
samfällighetsförening för att kunna sköta förvaltningen på ett bra sätt. En 
gemensamhetsanläggning kan vara ett ledningssystem som sedan är anslutet till det allmänna 
ledningsnätet eller ett ledningsnät med egna anläggningar för avloppsvattenrening och/eller 
vattenförsörjning. För anslutning av en enskild fastighet eller en gemensamhetsanläggning 
utanför verksamhetsområdet ska avtal tecknas med huvudmannen. 

I många kommuner används gemensamhetsanläggningar som en medveten metod att 
genomföra och påskynda utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen. Om en grupp 
fastighetsägare vill ansluta sina fastigheter till den allmänna anläggningen, kan de anordna en 
gemensamhetsanläggning som sedan får en anslutningspunkt på det kommunala 
ledningsnätet. 

Detta anses ibland strida mot Vattentjänstlagen. Om det finns ett behov enligt 6 § LAV är 
kommunen skyldig att inrätta ett verksamhetsområde och en allmän VA-anläggning. Däremot 
kan kommunen förhindra att behovet uppstår genom att ge fastighetsägarna rådgivning och 
stöd för att inrätta en gemensamhetsanläggning. Men om gemensamhetsanläggningen sedan 
inte fungerar som den ska, uppstår behovet och kommunen måste överta ansvaret. Kommunen 
kan dock inte förelägga fastighetsägarna i ett område att bilda en gemensamhetsanläggning för 
vatten eller avlopp även om det bedöms finnas behov av detta. 
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En gemensamhetsanläggning kan också vara en lämplig lösning i avvaktan på utbyggnad av 
den allmänna anläggningen. Den bör då planeras så att investeringar inte blir onyttiga i förtid. 
Men en markbädd, som i regel har betydligt kortare livslängd än VA-ledningar, skulle kunna 
vara en tillfällig lösning i avvaktan på att hela området ansluts. 

10.4.2 Enskilda anläggningar 

För områden där gemensam lösning inte är möjlig till en rimlig kostnad och det inte finns behov 
enligt vattentjänstlagen, kommer VA-försörjningen även fortsättningsvis att ske via enskilda 
anläggningar. 

Det är viktigt att komma ihåg att förhållandena kan komma att ändras under 
avloppsanläggningens livstid. Exempelvis kan fritidsboende komma att övergå i 
permanentboende och antalet personer som belastar anläggningen kan komma att ändras.  

Vissa typer av avloppsanläggningar som t.ex. infiltrationer och markbäddar har en livslängd på 
ca 20 år. Reglerna för vilka reningskrav som gäller kan ändras under en anläggnings livstid 
vilket innebär att ytterligare krav kan ställas.  

Normalt dimensioneras avloppsanläggningar för minst fem personer. Vissa typer av 
anläggningar är mer anpassade för fritidsboende och kan vara olämpliga om boendet övergår 
till permanentboende. Exempelvis kan en sluten tank som dimensionerats för fritidsboende eller 
en förbränningstoalett bli väldigt kostsamma om de används för permanentboende. 

En del avloppsanläggningar kräver mer skötsel och underhåll av fastighetsägaren än andra. Vid 
försäljning av fastigheter är det viktigt att den nya ägaren sätter sig in i anläggningsens funktion 
och skötsel för att reningen ska fungera optimalt. 
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