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FÖRKLARINGAR  

Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har 

ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

Återkomsttid Tidsintervall i medeltal mellan regn med en viss intensitet och varaktighet. 

100-årsflöde Ett 100-årsflöde är det flöde som kan förväntas inträffa en gång per 

hundra år i en viss punkt, exempelvis ett flöde i ett vattendrag eller en viss 

nivå i en sjö. Detta är ett teoretiskt värde som är beräknat utifrån 

mätningar och/eller datamodeller. 

38-punkterslista Vattenmyndigheterna har i sina åtgärdsprogram för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för respektive vattenförekomst redovisat en 38-
punkterslista med åtgärder som myndigheter och/eller kommuner behöver 
genomföra 

 

FÖRKORTNINGAR 

ABVA Kommunens allmänna bestämmelser för användandet av kommunalt 

vatten och avlopp 

FSP Förvaltningen för Samhällsplanering i Alvesta kommun 

LIS  Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. Används bland annat för att ta 

hand om dagvatten genom infiltration på egen tomt. 

LOVA  Lokalt vattenvårdsprojekt 

RUP Regionalt utvecklingsprogram för Kronobergs län med namnet Mötesplats 

Södra Småland som länsstyrelsen och Regionförbundet södra Småland har 

utarbetat. 

SGU  Sveriges geologiska undersökning 

VA  Vatten och avlopp 

VISS Vatteninformationssystem Sverige är en databas med data om Sveriges 

vattenförekomster. 
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Styrgrupp Kommunstyrelsens presidium och nämnden för samhällsplanerings 

presidium bildar styrgrupp för VA-planeringen.  Kommunstyrelsen är 

ansvarig nämnd för VA-planeringen. 

 

Förankringsgrupp Nämnden för Samhällsplanering och nämnden för Myndighetsutövning 

fungerar som förankringsgrupper. 

 

Arbetsgrupp Arbetsgruppen består av tjänstemän från Förvaltningen för 

Samhällsplanering, FSP. Gruppen leds av en extern projektledare. 

Arbetsgruppen stöds av kommunala resurspersoner med kompetens inom 

vissa specialområden.  

 

Referensgrupper Referensgrupper i detta projekt är externa intressegrupper och interna 

resurser. Församråd kommer att hållas med dessa grupper. 
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förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg 

 
  



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 

5 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. VA-planering i Alvesta kommun……………………………………………………………………………………………......................... .. 7 

2. Frågeställningar i VA-planeringen .................................................................................................................... 9 

3. Omvärldsfaktorer, styrdokument och utredningsunderlag ............................................................................. 12 

3.1 De svenska miljömålen………………………………………………………………………………………………………. ....................... .12 

3.1.1 Generationsmålet ....................................................................................................................... 12 

3.1.2 Miljökvalitetsmål................................................................................................................................... 13 

3.1.3 Etappmål - stegen mot miljökvalitetsmålen  och generationsmålet ....................................................... 15 

3.2 EU:s Vattendirektiv ...................................................................................................................................... 15 

3.3 Lagstiftning och vattenförvaltning ................................................................................................................ 16 

3.3.1 Miljöbalken (1998:808) ......................................................................................................................... 16 

3.3.2 Plan- och bygglagen (2010:900) ............................................................................................................ 17 

3.3.3 Anläggningslagen (1973:1149) .............................................................................................................. 17 

3.3.4 Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) .......................................................................................... 18 

3.3.5 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten  (LIVSFS 2011:3) ........................................................... 18 

3.3.6 Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17) .......................... 18 

3.3.7 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660) .................................................... 19 

3.3.8 Förvaltningsplaner ................................................................................................................................ 19 

3.3.9 Miljökvalitetsnormer ............................................................................................................................. 20 

3.3.10 Åtgärdsprogram .................................................................................................................................. 21 

3.4 Regionala planer .......................................................................................................................................... 22 

3.4.1 Regional vattenförsörjningsplan ............................................................................................................ 22 

3.4.2 Översvämningskänsliga områden i Kronobergs län ................................................................................ 23 

3.4.3 Regional klimat och energistrategi ........................................................................................................ 23 

3.4.4 Regional utveckling ............................................................................................................................... 23 

3.4.5 Länstransportplan ................................................................................................................................. 24 

3.4.6 Lokala vattenvårdsprojekt ..................................................................................................................... 24 

3.5 Kommunala styrdokument, riktlinjer och utredningsunderlag ...................................................................... 25 

3.5.1 Översiktsplan med tillhörande vattenplan ............................................................................................. 25 

3.5.2 Fördjupad översiktsplan (tematiskt tillägg LIS) ...................................................................................... 27 

3.5.3 Landsbygdsprogrammet ........................................................................................................................ 28 

3.5.4 Miljöpolicy ............................................................................................................................................ 28 

3.5.5 Energi – och klimatstrategi .................................................................................................................... 28 

3.5.6 Klimat, Översvämningskartering och prognossystem ............................................................................ 29 

3.5.7 Utredning om VA-frågor i några områden (”Övergripande VA-utredning”)............................................ 30 

3.5.8 Kommunala verksamhetsområden ........................................................................................................ 31 

3.5.9 Förnyelseplan........................................................................................................................................ 31 

3.5.10 Riktvärdeslista för industrier ............................................................................................................... 31 

3.5.11 Riktlinjer för enskilda avlopp ............................................................................................................... 31 

3.5.12 Riktlinjer för dagvatten ....................................................................................................................... 32 

3.5.13 Riktlinjer för fordonstvätt .................................................................................................................... 32 

3.5.14 Rutin för åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet ......................................................................... 32 

3.5.15 Kvalitetsgarantier ................................................................................................................................ 32 

3.5.16 Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp ........................................... 33 

3.6 Motstående intressen .................................................................................................................................. 33 

4. Nuläge ........................................................................................................................................................... 34 

4.1 Allmänna anläggningar ................................................................................................................................. 34 

4.1.1 Avlopp................................................................................................................................................... 35 



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 6 

4.1.2 Vattenförsörjning .................................................................................................................................. 37 

4.2 Enskilda VA-anläggningar ............................................................................................................................. 45 

4.2.1 VA-inventering ...................................................................................................................................... 46 

4.2.2 VA-samfälligheter ................................................................................................................................. 52 

4.2.3 Enskild samverkan i andra former ......................................................................................................... 53 

4.2.4 Enskilda anläggningar i skolor, restauranger, slakteri med mera ........................................................... 54 

4.3 Regionala projekt ......................................................................................................................................... 54 

4.3.1 Bergaåsenprojektet ............................................................................................................................... 54 

4.3.2 FloodWatch .......................................................................................................................................... 55 

5. Framtida utveckling ....................................................................................................................................... 56 

5.1 Befolkningsprognoser .................................................................................................................................. 56 

5.2 Byggande på landsbygden ............................................................................................................................ 58 

5.2.1 LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge) .......................................................................... 58 

5.2.2 Mindre samhällen och randområden .................................................................................................... 58 

5.2.3 Sammanhållen bebyggelse .................................................................................................................... 59 

5.2.4 Exploateringsområden .......................................................................................................................... 59 

6. Behov av satsningar och ställningstaganden .................................................................................................. 60 

6.1 Behov i den allmänna VA-anläggningen ........................................................................................................ 60 

6.1.1 Vattenverk ............................................................................................................................................ 60 

6.1.2 Avloppsreningsverk ............................................................................................................................... 61 

6.1.3 Ledningsnät .......................................................................................................................................... 62 

6.2 Behov av ställningstaganden för områden med enskild VA-försörjning ........................................................ 63 

6.2.1 Områden med bristfällig VA-försörjning ................................................................................................ 64 

6.2.2 VA i omvandlingsområden .................................................................................................................... 64 

6.2.3 VA i form av allmän anläggning ............................................................................................................. 64 

6.2.4 VA i form av gemensamhetsanläggning ................................................................................................. 64 

6.2.5 I väntan på VA-försörjning..................................................................................................................... 65 

6.2.6 Åtgärder i enskilda VA-anläggningar ...................................................................................................... 65 

6.3 Vattenmyndigheternas krav på åtgärder ...................................................................................................... 66 

6.3.1 Åtgärder som kommunerna förväntas genomföra ................................................................................ 66 

6.3.2 Områden som riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2015 ..................................................... 66 

6.4 Regionalt samarbete eller samordning ......................................................................................................... 69 

6.5 Organisatoriska frågor .................................................................................................................................. 70 

 

BILAGOR: 

BILAGA A - Kort om VA-ekonomi ................................................................................................................ 1 

BILAGA B - Prioriterade vattentillgångar i Alvesta kommun. ....................................................................... 5 

BILAGA C - Vattenverk ................................................................................................................................ 8 

BILAGA D - Avloppsreningsanläggningar ................................................................................................... 24 

BILAGA E – Vattenmyndigheternas uppdrag till kommunerna .................................................................. 44 

  



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 

7 

1. VA-planering i Alvesta kommun 

VA-planeringen omfattar hela kommunen, både den allmänna anläggningen inom nuvarande 

verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger utanför verksamhetsområdet.  

Syftet är att åstadkomma en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning 

i Alvesta kommun. 

Arbetet med VA-planeringen bedrivs i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med en extern 

projektledare. 

Detta dokument, VA-översikt, är den första delen i Alvesta kommuns VA-planering. Syftet med VA-

översikten är att för vatten- och avloppssituationen i kommunen ge en nulägesbild, beskriva 

omvärldsfaktorer samt belysa behov av planering och åtgärder.  

 

Genomförande:

Investeringar i den allmänna 
VA-anläggningen

Investeringar för utbyggnad Resurser för genomförande Resurser för tillsyn

VA-plan - med 4 delplaner:

Plan för den allmänna VA-
anläggningen

VA-utbyggnadsplan
Handlingsplan i väntan på 

VA-utbyggnad
Handlingsplan för enskild 

VA-försörjning

VA-policy:

Strategiska vägval Riktlinjer Prioriteringsgrunder

VA-översikt (detta dokument):

Omvärldsfaktorer Befintliga planer Nuläge Förutsättningar
Framtida 

utveckling
Behov

Figur: VA-planeringens olika delar 

Med utgångspunkt från VA-översikten har en VA-policy tagits fram. Den innehåller strategiska 

ställningstaganden för VA-verksamheten. VA-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA- 

planen och med översiktsplanen som helhet.  

I VA-planen redovisas ställningstaganden avseende vilka VA-lösningar som ska tillämpas i kommunens 

olika delar.   VA-planen består av fyra delplaner som har en direkt geografisk koppling. VA-planen är ett 

styrmedel för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt 

Den sista delen i VA-planeringen är själva genomförandet som ska ske genom att de enskilda 

åtgärderna införlivas i kommunens löpande budgetprocess. Nödvändiga resurser behöver avsättas för 

att de åtgärder och den myndighetsutövning som är en förutsättning för genomförandet. Under varje 

mandatperiod ska en uppföljning av VA-planen göras.  

Det finns många olika skäl att genomföra en VA-planering: 
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Vi behöver VA-planeringen för att den… 

 ger en helhetsbild av VA-frågorna i kommunen, inom verksamhetsområde för VA, i närheten av 

dessa, i områden där det finns behov av samordnade VA-lösningar samt för enskilda fastigheter 

med bristande VA-anläggningar 

 beskriver hur VA-frågorna bör lösas inom LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 

och ger också underlag till den fortsatta planeringen för dessa områden 

 ger besked till boende, fastighetsägare och företagare i kommunen om vilka planer som finns 

beträffande VA-utbyggnad och utveckling av olika områden 

 blir ett verktyg vid handläggning av VA- och bygglovsärenden på FSP Bygg- och Miljö 

 klargör hur FSP Teknik ska agera gentemot nuvarande och tillkommande VA-abonnenterna i olika 

frågor 

 skapar en handlingsberedskap 

 ger förutsättningar att göra saker i rätt ordning vilket medför effektivitet och god ekonomi 

 reder ut de lokala förutsättningarna för VA-försörjning med avseende på demografi, topografi 

och hydrologi 

 pekar på problemställningar och ger ett samlat kunskapsunderlag om VA-frågorna 

 ger tillfälle till diskussion och ställningstaganden om hur vi kan hantera strängare miljökrav och 

hotande klimatförändringar 

EU och Sveriges riksdag kräver det… 

 eftersom vattenfrågorna inte är begränsade av nations- eller kommungränser 

 och vattenmyndigheterna har gett kommunerna i uppdrag att genomföra ett antal åtgärder enligt 

en ”38-punkterslista” där VA-planering är en viktig del. 
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2. Frågeställningar i VA-planeringen 
I detta kapitel lyfts ett antal frågeställningar fram, som behandlas mera utförligt på andra platser i 

dokumentet. Det finns klickbara länkar till dessa avsnitt.  

Nationella miljömål, EU-direktiv och Sveriges vattenförvaltning 

Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 

Hörnpelarna i vattenförvaltningen är förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. 

För att de nivåer som angetts i miljökvalitetsnormerna för respektive vattenförekomst ska uppnås, har 

vattenmyndigheterna i sina åtgärdsprogram redovisat åtgärder som myndigheter och/eller kommuner 

behöver genomföra. Dessa åtgärder förväntas vara vidtagna senast 22 december 2012. Senast den 28 

februari varje år ska kommunen rapportera till respektive vattenmyndighet vilka åtgärder som har 

genomförts under föregående år. Se avsnitten 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10 och 6.3 samt Bilaga B. 

Kommunens översiktsplan 

Översiktsplanen antogs den 28 oktober 2008 av kommunfullmäktige och aktualitetsförklarades den 19 

november 2013. Till denna är kopplad en vattenplan, antagen av kommunfullmäktige 2005-05-31. Se 

avsnitt 3.5.1.  I dessa planer finns politiska ställningstaganden som berör VA-planeringen: 

 Stor hänsyn ska tas till vattenförsörjningsintresset.  Mark- och 

vattenområden som är särskilt lämpliga för vattenförsörjning ska 

skyddas 

 Arbetet med att skilja dag/dräneringsvatten från spillvatten ska 

fortsätta för att minimera såväl belastningen på kommunens 

reningsverk som bräddningar och översvämningar 

 För att förhindra övergödning i sjön Salens vattensystem finns 

riktlinjer för avloppsanläggningar som inte är anslutna till det 

kommunala avloppsnätet 

 Vid planläggning och nyexploatering ska möjligheter till lokalt 

omhändertagande av dagvatten undersökas 

Fördjupad översiktsplan (LIS-plan) 

En ny strandskyddsplan har tagits fram, kallad LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). 

Planen innebär att kommunen har angett grunddragen för var lättnader i strandskyddet kan ges, under 

förutsättning att en långsiktigt hållbar VA-lösning är möjlig. Se avsnitt 3.5.2. 

Översvämningskartering och prognossystem 

Alvesta kommun har i samarbete med Växjö kommun gjort en hydraulisk/hydrologisk modell för delar 

av Lekarydsån. Med denna som underlag har översvämningsytor tagits fram för översvämningen i  juli 

2004, samt för ett beräknat 100-årsflöde och beräknat högsta flöde.  

Dessa uppgifter utgör underlag vid planering och bygglovgivning. Se avsnitten 3.4.2 och 3.4.3 

VA-utredning 

Kommunen har genomfört en övergripande utredning för några områden där VA-problem finns eller 

risk för VA-problem föreligger.  Det är ett mycket viktigt att kommunen tar ställning till 

prioriteringsordning mellan områdena. Se avsnitt 3.5.7. 

Bild: Kommunens översiktsplan 
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Riktlinjer för dagvatten 

Rening och fördröjning av dagvatten behöver få tydligare fokus. Ett arbete med upprättande av riktlinjer 

för dagvatten har påbörjats. Detta arbete måste fullföljas och beslut om riktlinjer tas som en del i den 

fortsatta VA-planeringen. Se avsnitten 3.5.12 samt 6.1.3. 

Behov inom kommunens verksamhetsområde 

Enligt Lag om allmänna vattentjänster är det kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 

(vattenförsörjning och avlopp) ”när det måste ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till 

människors hälsa och miljön”, se avsnitt 3.3.4. 

I lagen regleras också hur denna verksamhet ska finansieras och redovisas, se Bilaga A – Kort om VA-

ekonomi  

Det är av stor vikt att underhåll och investeringar sker på ett kunskapsbaserat och planerat sätt. Ett 

stort problem som inte får underskattas är nyrekryteringen. Idag har både den privata och den 

offentliga sidan svårt att hitta kompetent personal. 

Vatten- och avloppsreningsverk, se avsnitten 6.1.1 och 6.1.2 

 Skyddsföreskrifterna för kommunens vattentäkter är i stort behov av uppdatering. Idag saknas 

reservvattentäkter till alla samhällena i kommunen. En riskanalys bör göras för att se om några 

åtgärder behövs 

 Alvesta avloppsverks tillstånd enligt Miljöskyddslagen måste omprövas, ansökan måste lämnas 

in senast 2014 

 I nuläget råder delade meningar i Sverige om hur slam från avloppsreningsverk bör hanteras. Ett 

ställningstagande för hur Alvesta kommun ska hantera sitt avloppsslam måste tas inom den 

närmaste tiden 

 Avloppsverken börjar bli slitna och behöver alla en modernisering. Detta innebär många 

kostnadskrävande investeringar inom de närmaste åren. Ombyggnaden gäller i första hand 

datorisering och i samband med det en ombyggnad av elsystem. 

Ledningsnät, se avsnitt 6.1.3. 

 Verksamhetsområdenas nuvarande 

gränser är i starkt behov av 

genomgång 

 Förnyelsetakten på spillvattennätet är 

väldigt låg och måste öka 

 Utjämning av dagvattenflöden måste 

ske för att möta den förväntade 

klimatförändringen 

 Rening av dagvatten genom 

exempelvis översilning. Det är av 

största vikt att vi upprättar riktlinjer 

för dagvattenhanteringen 

 Nyexploateringen har ökat vilket 

medför ökade kostnader för VA-kollektivet. Det är viktigt att riktlinjerna är tydliga för hur 

finansiering, genomföranden mm ska ske och att nyexploateringen inte sker på bekostnad av 

underhållet på befintliga ledningsnät och anläggningar 

Bild: Dagvattenledning Bild: Dagvattenledning 
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 Verksamhetsområden kan förväntas bli utökade och nya tillkommer. Denna utbyggnad kommer 

ofta att ske i glesare bebyggda områden än tidigare. I vissa fall kan LTA-system användas. LTA-

system (lätt trycksatta avloppssystem) innebär i princip att varje fastighet har en separat 

pumpstation som pumpar avloppsvattnet till kommunens självfallsystem. Systemet kräver en 

särskild serviceorganisation. För att kunna ta ställning till om LTA-system är intressant för 

Alvesta kommun måste detta utredas omgående 

Behov i områden med enskild VA-försörjning 

VA-anläggningar som inte är allmänna, är enskilda. Detta innebär att det är respektive fastighetsägare 

som har ansvaret för att anordna vatten- och avloppsförsörjning, se avsnitten 4.2 och 6.2. 

Myndighetsnämnden har antagit riktlinjer för vad som gäller vid anläggandet av enskilda avlopp. Hög 

skyddsnivå krävs i vissa lägen med högre reningskrav. Det är nödvändigt att riktlinjerna för detta blir 

tydligare i det fortsatta arbetet med VA-policy och VA-plan. 

När det inte är möjligt att ordna vatten och avlopp på varje fastighet för sig, uppstår frågan om det kan 

ordnas genom samverkan med grannar i form av en gemensamhetsanläggning eller genom utbyggnad 

av det kommunala nätet. 

 I följande typer av områden kan det vara nödvändigt med samordnad VA-försörjning, och för detta kan 

det krävas olika typer av kommunala beslut: 

 Områden med risk för avloppspåverkan, se avsnitt 4.2.1.1 

 Bebyggelse i närheten av verksamhetsområde eller gemensamhetsanläggning, se avsnitt 4.2.1.2 

 Bebyggelse inom vattenskyddsområde, se avsnitt 4.2.1.3 

 Bebyggelse nära vatten, se avsnitt 

4.2.1.4 

 Områden som är på väg att bli 

verksamhetsområden, se avsnitt 

4.2.1.5 

 Områden med större 

bebyggelsegrupper, se avsnitt 

4.2.1.6 

 Områden som i framtiden kan bli 

verksamhetsområde eller 

gemensamhetsanläggningar, se 

avsnitt 4.2.1.7 

Utöver dessa områden bör riktlinjer tas fram för hantering av VA-frågor för bebyggelse i närheten av 

befintliga verksamhetsområden. 

I det fortsatta arbetet med avloppsinventeringen är det viktigt att samordning sker med andra 

avdelningar inom FSP.  

Bild: Bebyggelse nära vatten 
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3. Omvärldsfaktorer, styrdokument och utredningsunderlag 

3.1 De svenska miljömålen 

Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser. 

Miljöarbetet i Sverige är strukturerat med: 

 Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom 

en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 

 Miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 

 Etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet. 

3.1.1 Generationsmålet 

I propositionen Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete (Prop. 2009/10:155) föreslår 

regeringen en ny struktur för miljöarbetet. Generationsmålet är ett övergripande mål som ska visa på 

inriktningen för samhällets omställning och som ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 

samhället. 

Förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation enligt följande: 

 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg 

att återhämta sig, och att deras förmåga att 

långsiktigt generera ekosystemtjänster är 

säkrad.  

 Den biologiska mångfalden och natur- och 

kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 

hållbart. 

 Människors hälsa utsätts för minimal negativ 

miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 

inverkan på människors hälsa främjas. 

 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som 

möjligt fria från farliga ämnen. 

 En god hushållning sker med naturresurserna. 

 Andelen förnybar energi ökar och 

energianvändningen är effektiv med minimal 

påverkan på miljön. 

 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. 

Bild: Ett generationsmål anger inriktningen för den 
samhällsomställning som behöver ske inom en 
generation för att nå miljökvalitetsmålen. 



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 

13 

3.1.2 Miljökvalitetsmål 

Det finns 16 nationella1 miljömål som har fastställts av riksdagen. Miljömålen ska vara uppnådda senast 

år 2020. Ett syfte med miljömålen är att precisera miljöbalkens portalparagraf avseende hållbar 

utveckling. Begreppet hållbar utveckling definieras i Brundtlandrapporten2, definitionen lyder: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Hållbar utveckling förutsätter att sådana samhällsförändringar 

genomförs som krävs i ett långsiktigt och globalt perspektiv och 

som innefattar såväl sociala aspekter som miljö och ekonomi. 

Ur ett VA-perspektiv är följande miljömål särskilt viktiga eftersom 

de berör vatten och bebyggelse: 

1. Giftfri miljö 

2. Ingen övergödning 

3. Levande sjöar och vattendrag 

4. Grundvatten av god kvalitet 

5. God bebyggd miljö 

3.1.2.1 Giftfri miljö 

Sett i ett generationsperspektiv innebär detta miljökvalitetsmål att halterna av ämnen som förekommer 

naturligt i miljön ska vara nära bakgrundsnivåerna, vilket innebär ett tillstånd som är nästan opåverkat 

av föroreningar. Vidare ska halterna av naturfrämmande ämnen vara nära noll och deras påverkan på 

ekosystemen försumbar. All fisk i Sveriges hav, sjöar och vattendrag ska vara tjänlig som människoföda 

med avseende på innehållet av naturfrämmande ämnen. 

Ett delmål för Kronobergs län är att slammet från de kommunala reningsverken i länet ska ha halter av 

långlivade och bioackumulerande kemiska ämnen som ligger på en betryggande marginal (50 procent) 

under gällande rekommendationer/gränsvärden senast år 2010. Detta gäller bland annat metallerna 

bly, kadmium och kvicksilver.  

Enligt Länsstyrelsens uppföljning som gjordes för perioden 2007 till 2010 är halterna av kemiska ämnen 

i slam ofta på en nivå som har stabiliserats under 2000-talet med god marginal till målnivån. Halten av 

kvicksilver tenderar att ha minskat ytterligare under perioden. Målet bedöms vara uppnått. 

3.1.2.2 Ingen övergödning 

De näringsämnen som sprids i naturen är framförallt fosfor, kalium och kväve. Fosfor är för det mesta 

svårrörligt i mark och utgör därför sällan något problem i grundvatten. Kalium används i 

växtnäringssyfte framförallt på vallodling, men utgör heller inget problem i vatten. Kväve förekommer i 

princip alltid i form av nitrat vilket är extremt lättlösligt i vatten. Problem med höga nitrathalter 

                                                             
1 Naturvårdsverket har en miljömålsportal www.miljomal.se där de nationella och regionala miljömålen beskrivs. De 

regionala miljömålen beskrivs även på länsstyrelsens i Kronobergs län hemsida, Regionala miljömål. 

2 Brundtlandrapporten är en FN-rapport med det officiella namnet Report of the World Commission on Environment 

and Development: Our common Future, Annex to document A/42/427. 

Figur: Hållbar utveckling består av tre 
delar; Social utveckling, ekologisk 
utveckling och ekonomisk utveckling. 

http://www.miljomal.se/
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Pages/regionala_miljomal.aspx
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uppkommer nästan undantagslöst i grundvatten i områden med lättgenomsläppliga jordar och ett 

intensivt jordbruk. Höga halter av kväveföreningar begränsar vattnets användbarhet som dricksvatten 

på grund av risk för negativa hälsoeffekter. Naturliga halter av kväveföreningar i grundvattnet är mycket 

låga eftersom kväve naturligt är ett bristämne som tas upp av vegetationen. 

Kvävemängderna som transporteras ut i havet har enligt miljömålsportalen inte minskat under fyra 

decennier trots omfattande åtgärder i industrin och i allmänna avloppsanläggningar. Delvis kan det 

förklaras med att vattenföringen har ökat de senaste åren. Uttransporten av fosfor via vattendrag till 

Västerhavet har minskat med mer än 10 procent sedan 1995 och avloppsreningsverkens utsläpp har 

under samma tid minskat med 20 procent enligt miljömålsportalen.  

3.1.2.3 Levande sjöar och 

vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara 

ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk 

mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska 

bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv 

värnas. 

 

 

3.1.2.4 Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 

växter och djur i sjöar och vattendrag. 

3.1.2.5 God bebyggd miljö 

Det nationella miljömålet innehåller bland annat följande: ”Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 

och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas”. 

I Kronobergs län har omkring dubbelt så många nyuppförda byggnader tillkommit inom 100 meter från 

sjöar eller vattendrag under åren 2006 till 2009, som motsvarande period dessförinnan. De flesta av 

dessa ligger närmare än 75 meter från annan bebyggelse, men en del ligger fristående och medför på så 

sätt en viss privatisering av ytor som tidigare varit tillgängliga för allmänheten. 

De förändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen som genomfördes 2010 medförde skärpningar 

och förtydliganden avseende byggande inom strandskyddet. Men också lättnader genom att 

strandskyddet differentierades så att det på vissa ställen blir möjligt att få dispens under förutsättning 

att området pekats ut som ett område för landsbygdsutveckling i kommunens översiktsplan. 

Bild: Mohedaån 
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3.1.3 Etappmål - stegen mot miljökvalitetsmålen  

och generationsmålet 

Regeringen föreslår att utifrån miljöpolitiska prioriteringar ska strategier med etappmål utvecklas. De 

nuvarande så kallade delmålen övergår till etappmål som ska vara delar i de strategier som behövs för 

att lösa miljöproblemen inom en generation. De nu gällande delmålen upphör att gälla när nya 

etappmål finns. Nya etappmål kan föreslås när det finns underlag med samhällsekonomiska 

konsekvensbedömningar. 

Etappmålen fastställs av regeringen eller om det finns särskilda skäl av riksdagen. En parlamentariskt 

sammansatt beredning har utsetts med uppgift att lämna förslag till regeringen om hur 

miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Beredningens övergripande uppdrag ska vara att 

utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom områden som prioriteras av 

regeringen. 

3.2 EU:s Vattendirektiv 

I och med Sveriges medlemskap i EU infördes EG-rätten som en del av den svenska rätten. Följande EU-

direktiv rörande vattenkvalitet har införlivats i den svenska lagstiftningen genom Förordning (2004:660) 

om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön: 

 Vattendirektivet (Direktiv 2000/60/EG) eller ramdirektivet för vatten är en viktig förutsättning 

för VA-planeringen. För Sveriges del innebär det att lagstiftningen har förändrats och att nya 

myndigheter har bildats (fem vattenmyndigheter). Målet med ramdirektivet är att alla vatten i 

Europa ska ha uppnått god ekologisk och kemisk status år 2015. Kravet avser hela vattenmiljön 

och ekosystemen i våra vattendrag. Dricksvattenförekomster definieras i direktivet som 

”skyddade områden”, vilket är avsett att markera deras betydelse, men ger inte automatiskt 

något formellt skydd. Som drickvattenförekomst räknas vattentäkter som ger mer än 10 m3 per 

dygn, är avsedd för fler än 50 personer, eller som är avsedda för framtida användning 

 Direktiv om miljökvalitetsnormer (Direktiv 2008/105/EG) är ett dotterdirektiv till ramdirektivet 

för vatten. Direktivet reglerar gränsvärden för ett antal farliga ämnen, så kallade prioriterade 

ämnen. Vid tillämpningen av detta sker ingen avvägning mellan nytta och kostnad vilket är en 

stor principiell förändring gentemot vår tidigare lagstiftning i miljöbalken och plan- och 

bygglagen 

 Grundvattendirektivet (Direktiv 2006/118/EG) är också ett dotterdirektiv till ramdirektivet för 

vatten. Syftet med detta är bland annat att hindra och reglera förorening av grundvattnet med 

hjälp av olika kriterier för att bedöma kemisk status i grundvatten 
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 Avloppsvattendirektivet (Direktiv 91/271/EEG) syftar till att skydda miljön från inverkan från 

avloppsvatten från tätbebyggelse samt ställer krav på bland annat rening av utsläppen. Normalt 

krävs minst biologisk rening, dessutom finns krav på kvaliteten hos det renade vattnet 

3.3 Lagstiftning och vattenförvaltning 

Flera lagstiftningar har stor betydelse för VA-verksamheten: 

 Miljöbalken 

 Plan- och bygglagen 

 Anläggningslagen 

 Lag om allmänna vattentjänster (har ersatt VA-lagen) 

 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.  

3.3.1 Miljöbalken (1998:808) 

Syftet med miljöbalken är enligt dess första paragraf ”att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling 

bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka 

naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl”. 

 
                            Figur: Miljöbalken styr var och hur utsläpp får ske. 

Figur: Vattendirektivet och dess dotterdirektiv samspelar med svenska 
 myndigheters arbete utifrån miljöbalken och plan- och bygglagen. 

https://lagen.nu/1998:808
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Utsläpp av avloppsvatten, bland annat hushållsspillvatten och dagvatten från detaljplanerat område, 

betraktas som miljöfarlig verksamhet.  

I miljöbalken med tillhörande förordningar anges när miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd eller 

anmälan. Utifrån regelverket ska en bedömning göras i varje enskilt fall om verksamheten är tillåtlig och  

vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas. Med stöd av vattendirektivet, se avsnitt 3.3, har 

miljökvalitetsnormer införts som medför ett förändrat synsätt när det gäller bedömning av vad som 

kan tillåtas i fråga om miljöpåverkan. 

I miljöbalken anges vad som betraktas som vattenverksamhet, exempelvis uttag av yt- eller 

grundvatten för dricksvattenändamål, och anger när tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet krävs. 

3.3.2 Plan- och bygglagen (2010:900) 

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och vatten och om byggande. 

Syftet är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 

och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Plan- och bygglagen innehåller ett antal verktyg för planering och byggande. Ett av de viktigaste är 

kommunens översiktsplan, som ska redovisa hur kommunen planerar att använda mark- och 

vattenområden. Hittills har fokus i översiktsplaneringen mest riktats mot markanvändningen. 

3.3.3 Anläggningslagen (1973:1149) 

Det är den enskilde fastighetsägarens skyldighet att anordna vattenförsörjning och avlopp för sin 

fastighet om den inte är belägen inom verksamhetsområde med allmän VA-anläggning. För det mesta 

anordnas detta som enskilt avlopp för den egna fastigheten. Om det inte är möjligt kan närbelägna 

fastigheter slå sig samman och lösa sina VA-behov tillsammans.  

Detta kräver någon form av överenskommelse mellan fastigheterna. Ofta inrättas därför en 

gemensamhetsanläggning genom ett beslut med stöd av anläggningslagen. Gemensamhets-

anläggningen förvaltas i allmänhet av en samfällighetsförening med stöd av Lag (1973:1150) om 

förvaltning av samfälligheter. Dessa båda lagar styr alltså endast den organisatoriska formen för 

verksamheten medan andra lagar som nämns i detta kapitel reglerar tekniska och miljömässiga 

aspekter på VA-verksamhet. 

Följande villkor gäller för att en gemensamhetsanläggning ska kunna bildas: 

 Väsentlighetsvillkoret, innebär att en gemensamhetsanläggning bara får inrättas för sådana 

fastigheter som anses ha ett väsentligt intresse av att ha del i anläggningen 

 Båtnadsvillkoret, innebär att en gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna, 

ekonomiska eller andra, som anläggningen medför är större än de kostnader och olägenheter 

som anläggningen medför 

 Opinionsvillkoret, innebär att en gemensamhetsanläggning inte får inrättas om fastighetsägarna 

allmänt motsätter sig åtgärden och verkligen har goda skäl för detta 

Det är inte möjligt för kommunen att tvinga fastighetsägare att slå sig samman för att bilda en 

gemensamhetsanläggning. 

https://lagen.nu/2010:900
https://lagen.nu/1973:1149


VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 18 

3.3.4 Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 

Denna lag ersatte år 2007 den tidigare VA-lagen. Enligt denna nya lag är det kommunens skyldighet att 

ordna vattentjänster, vattenförsörjning eller avlopp när det måste ordnas i ett större sammanhang med 

hänsyn till människors hälsa eller miljön.  

Några viktiga delar i lagen om allmänna vattentjänster är: 

 Det är kommunen som bestämmer om 

inrättande och förändring av 

verksamhetsområde 

 Kommunen utfärdar Allmänna 

bestämmelser för brukandet av den 

allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen (ABVA) 

 Kommunen har ingen skyldighet att låta 

en anläggning kopplas in om 

installationen har väsentliga brister 

 Pengar får fonderas för planerade 

investeringar om ändamålet är tydligt 

angivet 

 VA-verksamhetens ska ha separat ekonomi och redovisning (särredovisningsprincipen) 

 VA-verksamheten får inte gå med vinst (självkostnadsprincipen) 
 

3.3.4.1 VA-ekonomi 

I Bilaga A finns en kort beskrivning av finansieringen av 

VA-verksamheten och vad som gäller för användning av 

de avgifter som VA-kollektivet betalar till kommunen.  

 

 

3.3.5 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten  

(LIVSFS 2011:3) 

Dricksvattenföreskrifterna reglerar hantering och kvalitet på dricksvatten i anläggningar som 

tillhandahåller mer än 10 m3 per dygn, försörjer mer än 50 personer eller används som en del av en 

kommersiell eller offentlig verksamhet. Det gäller både allmänna och enskilda anläggningar.  

3.3.6 Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 

2003:17) 

Dessa allmänna råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda 

dricksvattenanläggningar som tillhandahåller mindre än 10 m3 per dygn eller försörjer mindre än 50 

personer. 

  

Bild: Ledningsarbete 

Bild: Avgifter - inte skatt! 

https://lagen.nu/2006:412
http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2011/2011_3_dricksvatten_omtryck.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2003-17
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2003-17
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3.3.7 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660) 

Denna förordning innebär att EU:s vattendirektiv, se avsnitt 3.3, införlivas i den svenska lagstiftningen. 

Förordningen beskriver hur den svenska vattenförvaltningen ska organiseras och hur och genomföras. 

Den ställer också krav på åtgärder till 

myndigheter och kommuner. 

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt där 

en länsstyrelse i varje distrikt är 

vattenmyndighet. Huvuddelen av Alvesta 

kommun ligger inom Helge ås och 

Mörrumsåns avrinningsområden som  

tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt, där 

Länsstyrelsen i Kalmar län är 

vattenmyndighet. En mindre del av 

kommunen ligger inom Lagans 

avrinningsområde som tillhör Västerhavets 

vattendistrikt där Länsstyrelsen i Halland 

är vattenmyndighet. 

Hörnpelarna i vattenförvaltningen är 

förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer 

och åtgärdsprogram. Vattenförvaltningen 

ska genomföras av vattenmyndigheterna1) 

enligt en sexårig planeringscykel. 

Alla vatten i Sverige är klassificerade med 

avseende på status, påverkan och risk för 

försämring. Förvaltningsplaner är 

fastställda för perioden 2009 – 2015. 

 

3.3.8 Förvaltningsplaner 

Förvaltningsplanerna för 

vattendistriktens vattenförekomster är 

dels en sammanfattning av kunskapen 

om vattnen i vattendistriktet och dels en 

analys av vad som behöver göras för att 

nå målet om god vattenstatus. 

I förvaltningsplanen beskrivs tillstånd, 

användning, påverkan, 

miljökvalitetsnormer, behov av åtgärder 

med mera och ger en övergripande bild 

av tillståndet för distriktets vatten. 

Planen pekar ut riktningen för det 

fortsatta arbetet för myndigheter och 

Figur: De olika stegen i den sexåriga förvaltningscykeln 

Karta: Inom kommunen finns tre avrinningsområden: 
Helgeå, Lagan och Mörrumsån 

http://www.lagen.nu/2004:660
http://www.vattenmyndigheterna.se/


VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 20 

kommuner. Det är tänkt att förvaltningsplanen ska vara en form av planeringsunderlag för myndigheter 

och kommuner i deras arbete med vattenfrågor. 

Förvaltningsplanen ska revideras vart sjätte år. 

Förvaltningsplanen för Södra Östersjöns vattenområde, inklusive Mörrumsåns och Helgeås 

avrinningsområden, klicka här. 

Förvaltningsplanen för Västerhavets vattenområde inklusive Lagans avrinningsområde, klicka här. 

3.3.9 Miljökvalitetsnormer 

I december 2009 beslutade vattendelegationerna i respektive vattendistrikt om miljökvalitetsnormer för 

yt- och grundvatten. Miljökvalitetsnormerna grundar sig på de statusklassningar som tidigare har gjorts. 

Hur framtagandet av miljökvalitetsnormerna 

skedde beskrivs i figuren här bredvid. 

Information om vattenförekomsterna, 

statusklassningen, och miljökvalitetsnormerna 

finns i databasen VISS3. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska 

uppnå normen god status till år 2015 och att 

statusen inte får försämras. 

I vissa fall finns det skäl att acceptera en 

mindre sträng miljökvalitetsnorm i en 

vattenförekomst, eller att tidpunkten för när 

god vattenstatus ska vara uppnådd skjuts fram. 

Tidsfrist kan ges till 2021 eller som längst till 

2027. Att tidpunkten flyttas fram innebär dock 

inte att det går att vänta med att vidta 

åtgärder för att förbättra kvaliteten. 

Ett undantag från regeln är motiverat om det 

är tekniskt omöjligt eller orimligt dyrt att vidta 

de åtgärder som krävs för att nå god status till 2015. Undantag kan också motiveras om det av naturliga 

skäl inte är möjligt för vattenmiljön att återhämta sig trots att åtgärder sätts in. 

Miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns Vattenområde inklusive Mörrumsåns och Helge ås 

avrinningsområde, klicka här. 

Miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattenområde inklusive Lagans avrinningsområde, klicka här. 

I avsnitt 6.3 redovisas statusklassningen och miljökvalitetsnormen för sjöar och vattendrag i Alvesta 

kommun som inte fick klassningen god ekologisk status. 

                                                             
3 VatteninformationsSystem Sverige är en databas med data om Sveriges vattenförekomster, (www.viss.lst.se). 

 

Figur: Miljökvalitetsnormer 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/sodra-ostersjon/beslut-fp
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/beslut-fp/Pages/index.aspx
http://www.viss.lst.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/sodra-ostersjon/beslutsdokument/Pages/miljokvalitetsnormer-sodra-ostersjons-vattendistrikt-2009.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/vasterhavet/beslutsdokument/Pages/miljokvalitetsnormer-vasterhavets-vattendistrikt-2009.aspx
http://www.viss.lst.se/
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3.3.10 Åtgärdsprogram 

För att de nivåer som angetts i miljökvalitetsnormerna för respektive vattenförekomst ska uppnås, har 

vattenmyndigheterna i sina åtgärdsprogram redovisat en ”38-punkterslista” med åtgärder som 

myndigheter och/eller kommuner behöver genomföra. Dessa åtgärder förväntas vara vidtagna senast 

22 december 2012. Åtgärderna är huvudsakligen av typ utredning, faktainsamling, framtagande av 

föreskrifter, rådgivning, övervakning och tillsyn. Senast den 28 februari varje år ska kommunen 

rapportera till respektive vattenmyndighet vilka åtgärder som har genomförts under föregående år. 

I Bilaga D Vattenmyndigheternas uppdrag till kommunerna redovisas de åtgärder som kommunerna 

förväntas genomföra, vad åtgärden innebär och vilken typ av kostnad den medför. 

Åtgärderna som kommunerna ansvarar för utgör punkterna 32 – 38 på en 38-punkterslista och är i 

korthet följande: 

32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som 

kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som 

inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.  

33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en 

vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.  

34. Kommunerna behöver inrätta 

vattenskyddsområden med föreskrifter för 

kommunala dricksvattentäkter som behövs 

för dricksvattenförsörjningen, så att 

dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller 

en god kemisk status och god kvantitativ 

status.  

35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter 

som inte är kommunala, men som försörjer 

fler än 50 personer eller där vattenuttaget 

är mer än 10 m3 per dag, har god kemisk 

status, god kvantitativ status och ett 

långsiktigt skydd.  

36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för 

vatten uppnås och inte överträds.  

37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och 

avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar 

att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. 

38. Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och genomföra 

åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet, exempelvis båtturism, 

som kan ha en negativ inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som 

inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk eller god kemisk status. 

 

Åtgärdsprogrammet för Mörrumsån och Helgeå (Södra Östersjön), klicka här 

Åtgärdsprogrammet för Lagan (Västerhavet), klicka här 

Bild: Skyddsområde för vattentäkt 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/sodra-ostersjon/beslut-ap
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/vasterhavet/beslutsdokument/Pages/atgardsprogram-vasterhavets-vattendistrikt-2009-2015.aspx
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3.4 Regionala planer 

Den regionala planeringen är viktig för kommunen. Regionala planer ger uttryck för statens vilja inom 

olika områden och i vissa fall är de normerande för kommunens egen planering och verksamhet. 

Planerna är ofta en kunskapskälla i form av rapporter och utredningar som kan utgöra viktiga 

planeringsunderlag för kommunen. För kommunens VA-planering finns det olika typer av regionala 

planer, utredningar och projekt som är relevanta. 

3.4.1 Regional vattenförsörjningsplan 

Länsstyrelsen har i samverkan med kommunerna tagit fram en vattenförsörjningsplan med namnet 

Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län. Meddelande 2012:16, som beskriver den nuvarande 

vattenförsörjningen samt identifierar och beskriver vattentillgångar av nuvarande och framtida intresse 

för den allmänna dricksvattenförsörjningen. 

Planen innehåller information om vattentillgångar i berg, jord och ytvatten samt beskriver risker och 

skyddsnivåer. På kartor, i text och tabeller redovisas uppgifter om respektive område inklusive 

statusbedömning, miljökvalitetsnormer med mera. 

På kartan här intill redovisas de prioriterade 

dricksvattentillgångarna. Motiv för 

prioritering anges i BILAGA B – Prioriterade 

vattentillgångar. Kartan och tabellen är 

hämtade från Vattenförsörjningsplan för 

Kronobergs län. 

I vattenförsörjningsplanen uppmanar 

länsstyrelsen varje kommun att ta fram en 

egen kommunal vattenförsörjningsplan som 

bör innehålla en mer detaljerad beskrivning 

av risk- och skyddsnivåer för de prioriterade 

vattentillgångarna och av eventuella brister i 

nuvarande vattenförsörjning. 

Se även Bilaga B, tabellerna 11, 14 och 23. 

 

  

Karta: Prioriterade dricksvattentillgångar 
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3.4.2 Översvämningskänsliga områden i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län hade under hösten 2010 i uppdrag av myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap att kartlägga allvarliga översvämningar som orsakat ogynnsamma konsekvenser på 

miljön och samhället. Få översvämningar var av sådan karaktär att de var av intresse för myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, däremot var de översvämningskänsliga områdena intressanta ur ett 

regionalt och lokalt perspektiv. Länsstyrelsen sammanställde därför alla kända översvämningskänsliga 

områden i rapporten Översvämningskänsliga områden i Kronobergs län. Flera av områdena som 

presenteras i rapporten är hämtade från den dokumentation av översvämningskänsliga områden som 

SMHI utförde 1990. Även nya områden har identifierades i den nya rapporten. 

3.4.3 Regional klimat och energistrategi 

En Regional klimat- och energistrategi antogs 2010 av Regionförbundet Södra Småland och 

Länsstyrelsen Kronoberg. Strategin innebär en bred satsning på åtgärder med inriktning på att minska 

transporternas utsläpp, fortsätta energieffektivisera, öka andelen förnybar energi samt att utveckla 

klimat- och miljödrivet näringsliv. 

Rapporten En uppföljning av miljömål i Kronobergs län. Når vi miljömålen? 2011 – Halvtid – hög tid att 

kavla upp ärmarna presenterades i början på 2011. I utvärderingen görs en avstämning inför den ”andra 

halvleken” och förutsättningarna för att nå målen bedöms. De regionala och nationella miljömålen ska 

vara uppnådda senast år 2020. 

Utvärderingen görs för ett flertal parametrar per miljömål. Resultatet är blandat och många parametrar 

kommer troligen inte att nå uppsatta mål, även om åtgärder sätts in. 

Länsstyrelsens ambition har varit att kommentera alla mål som vi berörs av här i Kronobergs län. De nu 

gällande regionala målen gick ut 2010 och en översyn pågår. De delmål som är uppnådda kan komma 

att tas bort och nya behövs för att styra arbetet ännu tydligare mot miljökvalitetsmålet. Om ett 

regionalt mål inte definierats gäller det nationella målet fullt ut och följs upp med regionala data. 

3.4.4 Regional utveckling 

Länsstyrelsen och Regionförbundet Södra Småland har utarbetat ett Regionalt utvecklingsprogram 

(RUP) med namnet Mötesplats Södra Småland, som antogs 2006.  

Utvecklingsprogrammet ligger i linje med Sveriges och EU:s 

övergripande strategier och ska vara ett verktyg för att 

diskutera och prioritera olika utvecklingsinsatser som främjar 

länet. RUP:ens strategier, mål och perspektiv ska ligga till 

grund för beslut, regionala sektorsplaner och program samt 

kommunala översiktsplaner och lokala utvecklingsprogram.  

Avsikten är att åtgärdsprogram i olika frågor ska utformas 

utifrån prioriteringarna i RUP:en. Ett sådant åtgärdsprogram 

är Landsbygdsprogram 2007 – 2013, en 

genomförandestrategi, Kronobergs län, som har de tre 

fokusområdena: 

 utveckla resurserna på ett hållbart sätt 

 god livsmiljö 

Bild: Regionala utvecklingsprogrammet 
Mötesplats Södra Småland 
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 företagsförverkligande 

Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2010 – 2013 analyserar problem och 

möjligheter för att en god service avseende butiker och drivmedelsanläggningar ska kunna uppnås. 

EU:s Socialfond och Integrationsfond förvaltas av ESF-rådet. ESF är en förkortning för Europeiska 

Socialfonden. Alvesta kommun tillhör regionen Småland & Öarna. Socialfonden ger bidrag till regional 

utveckling där Leader är ett ramprojekt. 

Leader Linné är ett pågående landsbygdsutvecklingsprojekt som finansieras av ESF och som Alvesta 

kommun är engagerad i. Målsättningen är att skapa partnerskap för samverkan för att effektivt kunna 

utnyttja tillgängliga resurser. 

3.4.5 Länstransportplan 

Regionförbundet Södra Småland har tagit fram en Länstransportplan för Kronobergs län   

2010 – 20214 för den regionala transportinfrastrukturen. Den präglas av ett transportslagsövergripande 

tankesätt med regionala stråkanalyser som utgångspunkt där länets och regionens viktigaste 

transportstråk pekats ut. De prioriterade investeringsåtgärderna är sedan en följd av den analys som är 

gjord både avseende de 

betydelsefulla stråken och det 

transportslagsövergripande 

arbetssättet. 

Det kan finnas en inbyggd 

konflikt mellan vägar och 

järnvägar å ena sidan och 

skydd av vattentäkter å andra 

sidan. 

 

3.4.6 Lokala vattenvårdsprojekt 

Staten har inrättat ett bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Syftet med bidraget är att 

stimulera till kostnadseffektiva åtgärder som minskar transporten av kväve och fosfor till havet. Även 

om Kronobergs län är ett inlandslän, så har åtgärder här i inlandet en effekt på havet. 

Kommuner och ideella sammanslutningar utan vinstintresse kan hos 

länsstyrelsen ansöka om medel för lokala vattenvårdsprojekt. Arbetet 

med denna VA-planering finansieras delvis med LOVA-bidrag. 

 

  

                                                             
4 Länstransportplan för Kronobergs län 2010 – 2021, fastställd av Regionförbundet södra Smålands 

förbundsfullmäktige 28 maj 2010. 

Bild: Resande med Krösatåg, Foto: Trafikveket 
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3.5 Kommunala styrdokument, riktlinjer och utredningsunderlag 

3.5.1 Översiktsplan med tillhörande vattenplan 

Den aktuella översiktsplanen antogs den 28 oktober 2008 av kommunfullmäktige och 

aktualitetsförklarades den 19 november 2013. Till översiktsplanen är kopplad en vattenplan, antagen av 

kommunfullmäktige 2005-05-31. Översiktsplanen (ÖP) är vägledande 

för kommunens planering av mark- och vattenanvändning men är inte 

juridiskt bindande. Tidsperioden som planen behandlar är tio till 

femton år framåt. 

I översiktsplanen presenteras bakgrundsfakta om kommunen och 

politiska ställningstaganden som berör mark- och vattenanvändning 

och därmed kommunal vatten- och avloppsplanering.  

I översiktsplanen från 2008 ingår de ställningstaganden som gjordes i 

vattenplanen 2005 samt de lokalt prioriterade miljömålen 2008. 

De ställningstaganden och riktlinjer som är relevanta för VA-

planeringen redovisas nedan och är hämtade ur kapitlen Grundvatten 

och vattenförsörjning, Avloppshantering samt Kommunala miljömål från 

översiktsplanen samt Mål och riktlinjer för sjön Salen från ÖP, 

vattendelen.  

 Grundvatten och vattenförsörjning 

Stor hänsyn ska tas till vattenförsörjningsintresset. Enligt miljöbalken ska mark- och 

vattenområden som är särskilt lämpliga för vattenförsörjning skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av sådan anläggning. Med detta som 

utgångspunkt skyddas kommunens grundvattentillgångar. Vattenskyddsområden ska inrättas 

för samtliga allmänna vattentäkter samt större enskilda vattentäkter. Föråldrade föreskrifter för 

befintliga skyddsområden ska ses över och revideras. Vid all fysisk planering undviks hot mot 

grundvattnets framtida nytta och kvalitet. Vid detaljplanering för bebyggelse och andra 

exploateringsföretag inom influensområde för vattentäkt skall gällande skyddsbestämmelser 

och andra erforderliga förhållningsregler uppmärksammas i planhandlingarna. 

 Avloppshantering 

Kommunala avloppsanläggningar 

I princip ska allt avloppsvatten inom tätort ledas till reningsverk för behandling. 

Arbetet med att skilja dag/dräneringsvatten från spillvatten kommer att pågå kontinuerligt med 

målsättning att på ett kostnadseffektivt sätt minimera såväl belastningen på kommunens 

reningsverk som bräddningar och översvämningar. 

I anslutning till planering av bebyggelse i tätortsnära landsbygdsområden ska kommunen 

undersöka möjligheterna att utveckla verksamhetsområden för avlopp. Utredningarna ska 

belysa olika alternativ med sikte på val av långsiktigt hållbara lösningar. 

Enskilda avloppsanläggningar 

Med hänvisning till det av kommunen prioriterade miljömålet att förhindra övergödning i sjön 

Salens vattensystem har myndighetsnämnden fastställt riktlinjer för avloppsanläggningar vid 

bebyggelse utanför kommunalt avloppsnät. Riktlinjerna anger funktionskrav och generella 

Bild: Alvesta kommuns 
översiktsplan 
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riktlinjer för enskilda avlopp med hänsyn till olika typer av boende, närhet till sjöar och 

vattendrag, markförhållanden mm. 

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom känsliga områden prioriteras. 

För gemensamhetsanläggningar för vatten och/eller avlopp för näraliggande fastigheter kan 

arbetssättet i Benestad fungera som modell (sammanföring av flera fastigheters avlopp i 

gemensamhetsanläggning till en gemensam anslutningspunkt på kommunal ledning, bred 

samverkan mellan berörda och kommunen, som vägleder projektet). 

Kommunen ska verka för att fler enskilda fastigheter ansluts till överföringsledningen Blädinge-

Alvesta. 

 

 Lokalt omhändertagande av dagvatten 

Vid planläggning och nyexploatering ska möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten 

undersökas. Huvudprincipen är att anordna infiltrationsmöjligheter och fördröjningsdammar i 

närområdet. Därefter avleds överskottsvatten till kommunens dagvattenledningar. 

 

Ett lokalt omhändertagande av dagvatten, genom översilning eller i t ex dammar och våtmarker, 

införs såväl i befintliga bostads- och industriområden som vid nyetablering av områden och i 

samband med vägprojekt. Så kallade gröna tak kan vara ett alternativ för lokalt 

omhändertagande av dagvatten. 

 

 Lokala miljömål / hänsyn till miljömålen 

Miljömålen ska vara vägledande i olika projekt och i kommunens planarbete. I de lokala 

miljömålen som antogs av kommunfullmäktige 2008 anges bland annat följande mål: 

 Ingen övergödning: Inventering av enskilda avlopp och krav på åtgärdande av brister 

 Grundvatten av god kvalitet: Översyn av samtliga vattenskyddsområden och information 

om dessa samt information om dricksvatten i enskilda vattenbrunnar 

 God bebyggd miljö: Ta fram en strategi för dagvattenhantering i kommunen 

 

 ÖP, vattendelen / Riktlinjer och förslag för sjön Salen     

Eftersom sjön Salens övergödning beror på att fosforbelastningen överskrider den kritiska nivån 

för sjöns ekologiska balans, inriktas åtgärderna på fosforproblematiken. I vattenplanen föreslås 

fyra åtgärder för att minska sjöns fosforbelastning vilka ska genomföras stegvis. Belastningen 

ska minskas till 15 – 20 % av dagens belastning. 

 

Cirka 35 % av fosforbelastningen kommer från befolkningen, d v s dagvatten, landsbygdens 

enskilda avlopp och tätorternas avloppsreningsverk. Därför är en effektivare behandling av 

avloppsvattnet mycket angelägen.  

 

Med samma grad av fosforavskiljning för de enskilda avloppen som i de kommunala 

avloppsreningsverken (95 %) skulle sjön Salen kunna avlastas med två ton fosfor per år (dagens 

utsläpp från Alvesta tätorts avloppsreningsverk är 250 kg).  

 

Som ett första steg i en sådan strävan genomförs en inventering av enskilda avlopp. Storleken 

på kvävereduktionen genom ovan nämnda åtgärder är ett par ton. 
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Om dagvattnet i alla tätorter kunde genomgå en 50-procentig reduktion i våtmarksanläggningar 

eller biologiska dammar skulle ytterligare ett par hundra kilo fosfor kunna omhändertas. 

Åtgärden bedöms också kunna ge ett halvt ton i kvävereduktion.  

 

Fosforinnehållet i dräneringsvatten från åker och annan odlad jord skulle genom optimerade 

odlingsförhållanden och kompletteringar med våtmarksanläggningar kunna reduceras med 25 

%. Om skogsmarken kunde behandlas på liknande sätt skulle fosforurlakningen kunna minskas 

med ytterligare 10 %. 

 

Senast 2010 skulle fosforhalterna i sjön Salen ha minskat väsentligt jämfört med 2001 och inte 

överskrida 50 mikrogram per liter säsongsmedelvärde för året, d v s högst klass 3 (höga halter).  

Recipientkontrollen för Mörrumsån visar att halterna växlar ganska mycket mellan åren. Under 

perioden 2004 till 2010 uppmättes halter mellan 30 och drygt 40 mikrogram per liter. Under 

2011 var årsmedelvärdet nästan 50 mikrogram per liter.  

 

På längre sikt skall sjön Salens näringstillstånd beträffande fosfor nå högst 30 mikrogram 

totalfosfor per liter säsongsmedelvärde för året, dvs i den nedre delen av klass 3. 

3.5.2 Fördjupad översiktsplan (tematiskt tillägg LIS) 

En ny strandskyddsplan har tagits fram, här 

kallad LIS-plan (landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen). Planen innebär att 

kommunen har angett grunddragen för var 

lättnader i strandskyddet kan ges. Syftet 

med LIS-planen är att genom att tillåta 

bostäder, anläggningar eller andra 

åtgärder, främja och stimulera utveckling av 

landsbygden.  

Sådana åtgärder som ger långsiktigt 

positiva sysselsättningseffekter ger 

underlag för offentlig och kommersiell 

service och stimulerar besöksnäringen.  

LIS-planen är inte juridiskt bindande, utan 

varje upphävande av eller dispens från 

strandskyddet ska prövas i varje enskilt fall 

och kan överprövas av länsstyrelsen. 

LIS-planen har pekat ut 13 olika områden 

fördelat på 11 platser i kommunen. För 

varje delområde beskriver planen områdets 

förutsättningar, utvecklingsmöjligheter och 

vilka hänsyn som måste tas vid 

exploatering. Även om ett område inte är 

utpekat kan LIS användas som särskilt skäl i Karta: LIS-områden - landsbygdsutveckling I strandnära lägen 
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enskilda fall. Utgångspunken är då att samma kriterier ska gälla som för de utpekade LIS-områdena. 

Åtgärden ska alltså vara förenlig med strandskyddets syften, lagstiftningens urvalskriterier och 

kommunens riktlinjer/planeringsförutsättningar.  

Som riktlinjer för teknisk försörjning inom LIS anges: 

 För att ett område eller en åtgärd ska kunna klassas som LIS ska det kunna redovisas att en 

långsiktigt hållbar VA-lösning är möjlig. I tätortsnära lägen är utgångspunkten att anslutning ska ske 

till det kommunala nätet. Där detta inte är möjligt krävs att det finns ett fackmässigt underlag som 

visar vilken VA-lösning som är mest lämplig. 

 Etablering av bebyggelse eller anläggningar som bidrar till ett påtagligt ökat underlag för kommunal 

service i form av vatten och avlopp mm ska ses som utvecklande för landsbygden. 

 För att ett område eller en åtgärd ska kunna klassas som LIS krävs att det inte ligger inom 

vattenskyddsområde då sådana är skyddade enligt 7 kap miljöbalken. 

3.5.3 Landsbygdsprogrammet 

Landsbygdsprogrammet omfattar tiden 2012 – 2016. De mål som antagits av fullmäktige handlar bl a 

om delaktighet och inflytande, boendemiljö och service, mötesplatser och social gemenskap, 

marknadsföring och information, kommunikationer och infrastruktur samt näringslivsutveckling. 

Landsbygdsprogrammet anger inom angivna fokusområden följande mål som är tillämpliga för VA-

planeringen. 

 Fler permanentboende 

 Bibehålla mindre tätorternas roll som service- och stödjepunkter för sitt omland 

 Aktivt marknadsföra landsbygden som bostadsort 

 Fler VA-etableringar på landsbygden 

 Verka för att turistverksamheter utvecklas på landsbygden 

3.5.4 Miljöpolicy 

Kommunens miljöpolicy är antagen av kommunfullmäktige 2008-10-28 och anger bland annat följande 

mål som berör va-planering 

 Vid all planering och vid alla beslut ingår miljöhänsyn som en naturlig del 

När vi planerar verksamheter, bygger och utvecklar påverkas under lång tid boendeförhållanden, sociala 

villkor och system för transporter, energi, VA och avfallshantering. Såväl byggnadsmaterial som 

energianvändning ska väljas så att minsta möjliga belastning på miljön sker. 

3.5.5 Energi – och klimatstrategi 

Kommunen har antaget energi- och klimatstrategi genom beslut i fullmäktige 2011-04-27. I strategin 

finns i en bilagd antagen handlingsplan följande mål som berör VA-planering: 

 Energieffektivisera VA-verken 

 Vid all planering arbeta för att minska utsläppen från transporter 

 Information och planering för att minska utsläppen från transporter i tätorterna 

 Öka användningen av spillvärme 
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3.5.6 Klimat, översvämningskartering och prognossystem 

Klimatförändringar 

De studier som gjorts för att förutse de klimatförändringar som förväntas visar generellt på större 

årsnederbördsmängder och en högre medeltemperatur i Sverige de närmaste 100 åren. Dessutom är 

det högst sannolikt att extremvädersituationer kommer att bli vanligare. 

Dagens samhälle behöver anpassa sig till dessa förändringar. För dricksvattenförsörjningen kan det 

innebära att säkra tillgången av råvatten trots långa perioder av torka. De intensivare 

nederbördsmängderna kommer att ställa nya krav på utformningen av dagvattensystemet. 

Alvesta kommuns översvämningskartering redovisas nedan. Vattenverkens och avloppsverkens ev 

påverkan av översvämningshot redovisas på respektive anläggningskort. 

Översvämningskartering 

Kommunen har genom DHI Water & 

Environment AB och i samarbete med Växjö 

kommun byggt upp en  hydrologisk och 

hydraulisk modell för Lekarydsån, sträckan 

Stråken – Huseby (Stråken, Furen, 

Mohedaån, Lekarydsån med biflöden). Med 

modellen som underlag har 

översvämningsytor för ett historiskt 

nederbördstillfälle, juli 2004, samt 

översvämningsytor för 100-årsflöde och 

beräknat högsta flöde tagits fram. 

Genom utredningen har kommunen fått 

ökade kunskaper kring hur situationer med 

stora flödes- och vattenståndsvariationer bör 

hanteras. Vattendrag i närheten av bebyggelse har många positiva 

aspekter, men kan också utgöra ett hot vid höga flöden och höga 

vattennivåer. Det är därför viktigt att ha ett bra 

planeringsunderlag. 

Ett syfte med modelleringen är att kunna få svar på frågor om hur 

höga vattennivåerna kan bli i vattendragen kring Alvesta och 

Moheda samt vilka områden som riskerar att översvämmas vid 

olika flöden. 

Karteringen med översvämningsytorna vid 100-års-flöde och 

beräknat högsta flöde utgör ett nödvändigt underlag för 

översiktsplanering, detaljplaner och bygglovhantering samt 

teknisk åtgärdsplanering. Modelleringen medför också att 

kommunen bör kunna få svar på vilka tänkbara åtgärder som 

finns.  

Bild: Översvämning? – På väg till arbetet! Foto: Nils-
Gunnar Ljung 

Bild: Översvämning – 
“ovidkommande vatten” ? Foto: 
Jokaim Karlsson, Växjö kommun 
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Prognossystem 

För att kunna arbeta med de senare frågorna etablerar kommunen också varningssystemet 

FloodWatch, ett prognossystem för att kunna simulera olika tänkbara situationer och åtgärder vid t ex 

en krissituation. Systemet innebär att några mätstationer har etablerats, där data skall kunna hämtas 

automatiskt och sparas för hantering av kommande kritiska flödessituationer. Modellverktyget 

uppdaterar i systemet med anledning av uppmätta värden. FloodWatch ger möjligheter att varna, ge 

snabb information, simulera olika scenarier och planera åtgärder. Vattendragsmodellen har även 

kopplats till Växjö kommuns FloodWatch-system. Växjö kommun har gjort motsvarande utredning för 

Helige ås (Mörrumsån) vattensystem. Lekarydsån och Obyån sammanstrålar i sjön Salen. En 

representant från Växjös tekniska förvaltning har specialiserat sig på metodiken och kommunerna 

kommer att jobba tillsammans med prognossystemet. 

Det samlade kunskapsunderlaget blir till stor nytta för:  

 Kommunens planering, såväl fysisk planering som planering av miljöåtgärder   

 Beredskapsplanering och åtgärder 

 Hantering av händelser med översvämning 

 Information och utbildning 

I Alvesta kommun används enbart grundvatten för dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförsörjning är 

helt beroende av kringliggande mark och att inte markanvändningen äventyrar grundvattenuttaget och 

därmed vattenförsörjningen. Med risk för fler och intensivare regn med ökade översvämningar, 

föranledda av klimatförändringar, kan ytavrinningen också komma att öka. Därmed finns ökad risk för 

förorening av vattentäkterna eftersom översvämningar ökar föroreningars rörlighet i marken 

3.5.7 Utredning om VA-frågor i några områden  

Kommunen har genom PEHRSCO, Växjö, 2011-02-15, genomfört en utredning avseende några områden 

där det fordrades djupare underlag för att kunna göra fortsatta ställningstaganden. Utredningen är 

benämnd Övergripande VA-utredning.  I utredningen ingår områden där VA-problem eller risk för VA-

problem föreligger och där det därför kan vara angeläget med att lösa VA-frågorna genom anslutning till 

kommunal vatten- och avloppsförsörjning.  Utredningen omfattar också studier om olika tekniska 

lösningar och ekonomiska beräkningar om flyttning av avloppsreningsverk bland annat med hänsyn till 

samhällsutveckling. Utredningen är ett underlag för fortsatta kommunala ställningstaganden och i ett 

par fall har beslut redan tagits om kommunala verksamhetsområden för vatten och spillavlopp.  

Områdena som ingår i Översiktlig VA-utredning är följande:   

 Sjöatorp (utredning om överföringsledning till Hjortsberga, Alvesta avloppsverk) 

Beslut finns om verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Sjöatorps fritidsområde samt 

ett detaljplanelagt område för bostäder på före detta campingplatsen 

 Hulevik (utredning om olika tekniska lösningar för flyttning av reningsverket) 

 Torne samt Silkesnäs (utredning om att lösa VA-frågan för Silkesnäs samt belysa en VA-

anslutning av områden söder om Torne. Flyttning av avloppsverk alt överföringsledning för att 

möjliggöra bebyggelse). Beslut finns om verksamhetsområde för detaljplanelagt område för 

bostäder i Silkesnäs, 

 Lekaryd (anslutning till kommunalt nät). Beslut finns om kommunalt verksamhetsområde. 

 Sjöanäs – Härlöv (utredning om olika ledningsdragningar till Moheda VA-nät) 
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 Överföringsledning Moheda – Alvesta (principstudie om alternativa ledningsdragningar från 

Moheda  till Alvesta VA-nät) 

 Hjärtenholm – Hjärtanäs (utredning om ledningsdragning till Alvesta VA-nät) 

Utredningen är ett mycket viktigt underlag för VA-planeringen, framförallt för VA-policy och VA-

plan/Handlingsprogram, där kommunen har att ta ställning till prioriteringsordning av fortsatta 

åtgärder.  

3.5.8 Kommunala verksamhetsområden 

För följande tätorter/områden finns av kommunfullmäktige fastställda kommunala 

verksamhetsområden.  

 Moheda 

 Alvesta  

 Vislanda 

 Grimslöv 

 Torsåsby (endast spillavlopp) 

 Torne 

 Hulevik 

 Lönashult 

Verksamhetsområdena är närmare beskrivna i kapitel 4. 

3.5.9 Förnyelseplan  

Det finns ingen övergripande förnyelseplan i Alvesta kommun. Förnyelse av ledningsnätet sker i 

samband med att gatorna behöver förnyas, vid akuta åtgärder, för att koppla bort dagvattnet från 

spillvattenledningarna och för att bygga bort överläckage. Med hänsyn till bland annat regelverk om 

långsiktig hållbar utveckling bör en enkel strategi för förnyelse av ledningsnät upprättas och  ingå i VA-

planen. 

I avsnitt 6.1 är närmare beskrivet vilka behov av åtgärder som finns i befintliga VA-anläggningar. 

3.5.10 Riktvärdeslista för industrier  

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter i Alvesta 

kommun utgår från Svenska vatten- och avloppsverksföreningens gränsvärdelista för industriavlopp5. 

Riktvärdeslistan har anpassats något till lokala förhållanden. Den innehåller riktlinjer för såväl fysikaliska 

parametrar som koncentration av oorganiska och organiska ämnen. Att ett ämne inte finns med i listan 

betyder inte att det får släppas ut vare sig till spill- eller dagvattenledning. 

3.5.11 Riktlinjer för enskilda avlopp 

Riktlinjer för tillsyn och inventering av enskilda VA-anläggningar har antagits av Miljönämnden  
2006-03-27. Alla enskilda VA-anläggningar inventeras och krav ställs på att de ska uppfylla dagens 
lagkrav. Enligt riktlinjerna ska 80 % av kommunens enskilda avloppsanläggningar vara inventerade och 
vid behov vara åtgärdade till 2015. 

                                                             
5 Svenskt Vatten, P95, mars 2009 
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3.5.12 Riktlinjer för dagvatten 

Arbete med upprättande av riktlinjer för dagvatten har påbörjats av FSP Teknik i samverkan med FSP 

Plan och FSP Bygg och miljö. Utkast till riktlinjer innehåller bl a: 

 Mål/övergripande riktlinjer för dagvattenhanteringen 

 Prioriteringsordning 

 Strategier för avledning av dagvatten från nya planområden/exploateringsområden 

 Strategier för befintliga bebyggda områden samt för park, gator, parkeringar och torg 

 Ansvar och roller 

 

Policyn innehåller dessutom många bra och talande exempel på utformning av olika dagvattenlösningar. 

Det är av största vikt att arbetet med policyn fortsätter för att så småningom kunna antas av 

kommunstyrelsen. Fortsatt inriktning på arbetet med dagvattenpolicy blir en självklar punkt i va-planen. 

3.5.13 Riktlinjer för fordonstvätt 

Miljönämnden har 2004-12-09 (reviderad 2006-12-09) antagit 

Riktlinjer för fordonstvätt i Alvesta kommun. Riktlinjerna grundar 

sig på den policy för krav på verksamheter med fordonstvätt som 

har utarbetats gemensamt av kommunerna i Kronobergs län. I 

dessa anges riktlinjer både för tvättanläggningar och för tvätt på 

andra platser. För tvättanläggningar finns riktlinjer för 

reningsteknik, utsläppsmängder samt en tidplan för 

genomförandet (kraven i policyn skulle varit uppfyllda senast år 

2008). För tvätt utanför tvättanläggning anges vad som godtas 

respektive inte godtas för både privat och yrkesmässig 

verksamhet. Riktlinjerna håller på att omarbetas av FSP Bygg- och 

Miljö tillsammans med FSP Teknik.   

3.5.14 Rutin för åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet  

Det finns rutiner för hur kommunen ska agera vid en försämrad dricksvattenkvalitet. Rutinens syfte är 

att få till stånd ett snabbt beslut om åtgärd. I rutinen finns det dels mer allmänt hållna åtgärder som ska 

vidtas vid otjänligt vatten och dels åtgärder som ska vidtas baserade på hur vattenkvaliteten är 

försämrad. Rutinen finns dokumenterad i kontrollprogram för respektive enhet. Rutinen innehåller även 

en exempellista på omständigheter som ensamma eller i kombination bör resultera i en 

rekommendation om kokning av dricksvattnet. Rutinen innehåller även riktlinjer för hur omprov ska tas.  

3.5.15 Kvalitetsgarantier 

Medborgare har rätt att förvänta sig att Vattenverket, vid stopp av vattenleverans som varar längre än 

åtta timmar, försörjer abonnenterna med vatten från tank eller liknande. 

  

 

Figur: Tvätt bör ske i bilvårds-
anläggning (Smedjebackens 
kommun) 
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3.5.16 Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp 

I ett samarbete mellan kommunerna i Kronobergs län, Miljösamverkan i Kronoberg-Blekinge och 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har dokumentet Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå 
hos enskilda avlopp tagits fram. 
Dokumentet baseras på Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten (NFS 2006:7) och är avsett att användas för att göra en bedömning om hög eller 
normal skyddsnivå ska gälla.  

Dessa bedömningsgrunder har antagits av Nämnden för Myndighetsutövning under slutet av 2010. 

3.6 Motstående intressen  

Det är vanligt att vattenförsörjningsintresset kommer i konflikt med andra intressen i samhället. 

Intressekonflikter uppstår ofta kring de geologiska formationer som håller vattentäkterna eftersom de 

är gynnsamma att använda till flera andra verksamheter. Exempel på motstående intressen kan vara: 

 jordbruk (gödsel och bekämpningsmedel) 

 skogsbruk (avvattning av mark) 

 vägar som ligger i eller nära 

vattenskyddsområden (trafikolyckor 

och saltning av vägar) 

 järnvägar  

 förorenad mark 

 grustäktverksamheter (förändra 

grundvattenmiljön) 

 exploatering för bostäder eller 

verksamheter (kan ta bort möjligheten 

till vattenuttag) 

 friluftsliv (båtliv och nedskräpning) 

I kommunen finns flera motstående intressen. Bland annat är pågående utredning och sanering av 

föroreningar i området vid Klintaberget en viktig intressekonflikt att observera i detta sammanhang. Där 

har oljeföroreningar påvisats i bland annat dagvatten och ledningsgravar för vatten och avlopp. 

 

  

Bild: Motstående intressen? 
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4. Nuläge 

4.1 Allmänna anläggningar 

En VA-anläggning är allmän enligt Lag om allmänna vattentjänster, om kommunen har ett rättsligt 

bestämmande inflytande över anläggningen. Det innebär inte att kommunen måste äga anläggningen 

eller vara huvudman för den. I Alvesta kommun är kommunen huvudman för samtliga allmänna 

anläggningar. 

Kommunfullmäktige antog den 27 oktober 2009 Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna 

VA-anläggningen i kommuner i Kronobergs län (ABVA). 

I Alvesta kommun har det inrättats verksamhetsområde för dricksvatten, spillavlopp och i vissa fall 

dagvatten i följande orter:  

 Alvesta inklusive 

o Hjortsberga 
o Blädinge stationssamhälle 
o Lekaryd 

 Moheda – Torpsbruk inklusive 
o Lidnäs 

 Vislanda inklusive 
o Kojtet 

 Grimslöv inklusive 
o Grimslövs by 

 Torne 

 Lönashult 

 Hulevik 

 Torsåsby (endast spillavlopp) 

Verksamhetsområden för dricksvatten och spillavlopp redovisas på kartor, se avsnitt 4.1.2.6. Där 

redovisas även viktigare överföringsledningar för dricksvatten och spillavlopp.  Mellan Lidnäs och 

Torpsbruk pågår utbyte av överföringsledningen för avlopp samt komplettering med ledning för 

dricksvatten. 

Inom verksamhetsområde har VA-

verket en skyldighet att ansluta 

fastigheter till den allmänna 

anläggningen och fastighetsägarna har 

motsvarande rättighet.  

Om det är tekniskt möjligt kan även 

fastigheter utanför 

verksamhetsområdet anslutas. För att 

reglera rättigheter och skyldigheter, 

behöver då avtal tecknas mellan 

fastighetsägarna och VA-verket. Enligt 

ett kommunalt beslut tillämpas samma 

brukningstaxa för dessa som för 

abonnenterna inom 

verksamhetsområdet. 
Bild: Allmän anläggning eller gemensamhetsanläggning? 



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 

35 

Praxis är att fastighetsägarna själva har fått bygga anslutningsledningarna fram till den de kommunala 

ledningarna. Härutöver får de betala anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa.  

I bilaga C och D finns beskrivningar av alla kommunens vattenverk och anläggningar för 

spillvattenrening. 

4.1.1 Avlopp 

Avlopp kan vara av olika slag och måste i de flesta fall hanteras på olika sätt: 

 Spillvatten består av hushållsspillvatten eller industrispillvatten 

 Dagvatten är ytvatten som leds bort från tak, gator och mark inom detaljplanerat område och i 

samlad bebyggelse  

 Dränvatten som är vatten från husgrundsdränering eller grundvattenreglering inom 

detaljplanerat område och i samlad bebyggelse 

 Kylvatten kommer från industriella processer och klimatanläggningar i större fastigheter 

           

Figur: Duplikatsystem för spillvatten och dagvatten. Vänstra figuren visar alternativ där dränvattnet pumpas 
upp till dagvattenledning. Högra bilden visar alternativ där dränering är kopplad till spillvatten. (Svenskt vatten 
M134, sept. 2007). 

 

Till allra största delen är avloppsledningarna separerade i två olika ledningssystem (spillvatten och 

dagvatten), ett så kallat duplikatsystem. Dränvatten bör avledas till dagvattennätet, men anslutning till 

spillavloppsnätet förekommer tämligen ofta. Kylvatten är inte så vanligt förekommande i Alvesta 

kommun, anslutning till dagvattennätet är vanligast. Ett duplikatsystem medför att avloppsvattnet kan 

behandlas på ett effektivare sätt och en bättre reningseffekt kan uppnås.  

Det renade avloppsvattnet leds till en recipient som kan vara mark eller vatten. Om recipienten är mark 

genom en infiltrationsanläggning eller en markbädd, når vattnet grundvattnet efter filtrering i luftad 

friktionsjord. Större avloppsanläggningar behöver recipienter med större kapacitet i form av åar med 

tillräckligt höga minimiflöden eller sjöar med tillräcklig storlek eller tillräcklig vattenomsättning, så de tål 

att ta emot det renade avloppsvattnet. I nedan tabell redovisas de recipienter som används för det 

kommunala avloppsvattnet och typ av anläggning på respektive ort. 
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Tabell: Anläggningar för spillavloppsrening i Alvesta kommun.  

Förklaringar: MS – Mekanisk rening FS – Försedimentering, BA – Biologisk rening, KF – Kemisk fällning, ES – 
Eftersedimentering, SF – Sandfilter, SA – Slamavskiljning, BD – Biologisk damm, IA – Infiltrationsanläggning, MB – 
markbädd, ÖL – Överföringsledning 

Ort Typ Byggd Ombyggd 
Dimensionerad 
kapacitet i 
personer 

Ansluten 
belastning 
i personer 

Recipient 

Alvesta MS, FS, BA, KF, ES, SF 1954 1971, 1981 30 000 8 800 Salen 

Hjortsberga ÖL till Alvesta 1977     

Blädinge ÖL till Alvesta 2002     

Lekaryd ÖL till Alvesta 2011     

Moheda MS, BA, KF, ES 1967 1974 4 500 2 250 Mohedaån 

Torpsbruk ÖL till Moheda 1967     

Lidnäs ÖL till Torpsbruk 1975     

Vislanda MS, BA, KF, ES 1968 1974 4 500 2 800 Kojtasjön 

Grimslöv ÖL till Vislanda 1974     

Torne FS, KF, SF, (MB/IA) 
Början av 
1970-talet 

1991, 2003 250 130 Åsnen 

Lönashult BD, IA 1969 1999 150 80 Grundvatten 

Hulevik SA, MB/IA 1972 1996 100 30 
Åsnen / 
Grundvatten 

Torsåsby SA, MB/IA 1993  150 30 
Spjällsjön / 
Grundvatten 

 

4.1.1.1 Spillvatten 

Spillvattnet rinner i självfallsledningar eller pumpas i tryckledningar till avloppsreningsanläggningar. 

Sammanlaga ledningslängden i Alvesta kommun är cirka 146 km. För att inte riskera att dränka 

fastigheters källare vid strömavbrott finns det inbyggda så kallade nödavlopp vilka leder ut vattnet till 

ett dike, en å, eller en dagvattenledning i närheten. Några pumpstationer har utrustats med stationära 

reservelverk, andra pumpstationer är förberedda för inkoppling av mobila reservelverk. 

Det är viktigt att dagvattnet inte är kopplat till spillvattennätet av olika skäl. Dels innebär detta en 

spädning av spillvattnet vilket medför att större vattenvolymer måste behandlas i reningsverket och 

sedan släppas ut. Detta innebär att totala mängden föroreningar i det renade vattnet ökar. Dessutom är 

reningsanläggningarna ofta känsliga för flödesvariationer. Det är orimligt att dimensionera 

reningsanläggningarna för en flerdubbelt högre kapacitet än vad som krävs för att hantera spillvattnet. 
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4.1.1.2 Dagvatten 

Dagvattnet bildas av nederbörd i form av regn och snösmältning. Det som speciellt karaktäriserar 

dagvatten är dess ojämna flöden. Nollflöden kan plötsligt förbytas i häftiga flöden. Detta kan ske både i 

samband med snösmältning eller vid kraftiga regn under andra årstider. 

Dagvattnet leds i allmänhet via ledningar eller diken till en lämplig recipient (sjö eller vattendrag). För 

att åstadkomma en reningseffekt är det vanligt att utforma diken så att flödet blir lugnt och 

uppehållstiden lång för att fånga upp partiklar och näringsämnen i den växtlighet som etablerar sig i 

diket. Föroreningshalterna är i allmänhet låga i dagvattnet men innehåller bland annat vissa halter av 

tungmetaller, kolväten, sot, stoft och mineralpartiklar. 

Intensiva regn skapar idag ett behov av stora dagvattenledningar. Det medför kostnader men även 

problem att få plats med överdimensionerade ledningar. I de flesta fall är det därför nödvändigt med 

lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

Enligt Alvesta kommuns ABVA är det inte tillåtet att ansluta dagvattenförande ledning till 

spillvattennätet. I några samhällen i kommunen finns det inget dagvattensystem. Sammanlagda 

dagvattenledningslängden i Alvesta kommun är cirka 114 km. 

4.1.1.3 Dränvatten 

Dränvatten från fastigheter ska normalt vara kopplat till dagvattennätet. Det förekommer att 

dränvattenledningar är felkopplade och i vissa undantagsfall har kommunen medgett att inkoppling fått 

ske till spillvattennätet. 

4.1.1.4 Kylvatten 

För att använda dricksvatten för kylning eller att släppa ut kylt eller varmt vatten i spill- eller 

dagvattennäten krävs kommunens medgivande. 

4.1.1.5 Överföringsledningar för spillvatten 

Alvesta kommun har satsat förhållandevis tidigt och mycket på överföringsledningar för både 

dricksvatten och spillvatten. Till Alvesta avloppsreningsverk leds spillvatten via överföringsledningar 

från Hjortsberga, Blädinge och Lekaryd till Alvesta, Lidnäs och Torpsbruk till Moheda samt från 

Grimslövs by, Grimslöv och Kojtet till Vislanda.  

Flera av överföringsledningarnas pumpstationer, dock inte alla, har stationär reservkraft eller är 

förberedd för anslutning av mobilt reservkraftaggregat. 

Det förekommer driftproblem med överföringsledningarna till följd av långa uppehållstider i 

ledningarna (luktproblem och frätskador) och låga hastigheter (igenslamning). 

4.1.2 Vattenförsörjning 

Nedan redovisas vattenförsörjningen som tillhandahålls av Alvesta kommun och som är allmän 

anläggning. I tabell längre fram finns det en kort beskrivning av alla vattenverk i Alvesta kommun. 

4.1.2.1 Råvatten 

I Alvesta kommun används endast grundvatten som råvatten i de allmänna anläggningarna. Det är 

fördelaktigt att använda grundvatten i stället för ytvatten eftersom:  

 Råvattnets temperatur är jämnare 

 Råvattnet är mindre föroreningskänsligt 
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 Råvattnet är filtrerat 

 Råvattnet håller en jämnare kvalitet 

De brunnar och de skyddsområden för vattentäkter som finns har ett mycket högt ekonomiskt och 

brukningsmässigt värde. 

Vid ett plötsligt bortfall av en kommunal vattentäkt blir konsekvenserna mycket stora. Det är därför 

mycket viktigt att de befintliga vattentäkterna skyddas från påverkan och förorening från trafik, olyckor, 

jordbruk, skogsbruk, grustäkter, avfallsanläggningar och andra faktorer som kan påverka 

råvattenkvaliteten eller vattentäktens kapacitet och därigenom hota dricksvattnet.  

Vid samtliga Alvesta kommuns vattenverk utnyttjas enbart naturligt grundvatten.  

I allmänhet ligger vattenverken på vattentäkten. Enda undantaget i Alvesta kommun är Grimslövs 

vattenverk som ligger i samhället medan vattentäkten är belägen i Gottåsa. 

Alvesta tätort inklusive Hjortsberga, Blädinge och Lekaryd får sedan 2009-03-30 sitt dricksvatten från 

Växjö kommuns vattentäkt Bergaåsen, vars huvudvattenledningar passerar Alvesta gamla vattentäkt. 

Alvesta kommun är abonnent hos Växjö 

och har sin anslutningspunkt vid Växjös 

tryckstegringsstation i Lekaryd. 

Inga särskilda reservvattentäkter finns i 

Alvesta kommun.  

Samtliga anläggningsdelar som är 

kopplade till Växjös 

vattenförsörjningsanläggning i Bergaåsen 

och alla vattenverk i Alvesta kommun 

utom Vislanda vattenverk, har stationär 

reservkraft. I Vislanda vattenverk är 

anslutning av mobilt reservkraftaggregat 

förbered och bufferten i högreservoaren 

normalt sett betydande. 

4.1.2.2 Dricksvatten 

Dricksvattnet som är ett livsmedel pumpas ut i dricksvattennätet till abonnenterna. Beroende på 

råvattenkvaliteten och identifierade risker genomgår vattnet dessförinnan passande beredningssteg i 

vattenverket. 

De mikrobiologiska organismerna som kan förorena vårt dricksvatten här i Sverige kan delas upp i tre 

grupper: 

 Bakterier som exempelvis Campylobacter jejuni, Eschericia coli och Legionella spp. 

 Protozoer som exempelvis Cryptosporidium och Giardia intestinalis. 

 Virus som exempelvis Norovirus och Sapovirus. 

Traditionellt är de svenska reningsverken konstruerade för att avskilja eller inaktivera bakterier. Sedan 

reningsverken byggdes har det skett en förändring av hotbilden och idag anses risken från protozoer 

och virus vara det största hotet. I slutet av 2010 inträffade det ett utbrott av Cryptosporidium, som är en 

Bild: Det är gott med vatten, Foto: Växjö kommun 
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parasitär protozo, i Östersund. Bara några månader senare inträffade ytterligare ett till utbrott av 

Cryptosporidium, men denna gång i Skellefteå. En trolig utveckling i samband med klimatförändringarna 

är att risken för utbrott av protozoer och virus kommer fortsätta öka. 

För ytvattentäkter är ovanstående risker påtaliga, däremot inte för grundvattentäkter. I Alvesta 

kommun används enbart grundvatten för dricksvattenproduktion. Som en extra säkerhetsåtgärd är 

emellertid samtliga kommunala vattenverk utrustade med UV-ljus. 

Tillväxt av icke sjukdomsalstrande bakterier kan förekomma vid långa uppehållstider i vattenlednings-

nätet. Uppehållstiden ökar om ledningsnätet är överdimensionerat. Sådana problem med bakterier 

uppkommer ibland i Torpsbruks samhälle.  

 

Tabell: Information om vattenverk i Alvesta kommun. 

Ort 
Anslutna 
personer 

Reservoar-
volym (m3) 

Kapacitet 
(m3/dygn) 

Medel-
förbrukning 
(m3/dygn) 

Maximal 
förbrukning 
(m3/dygn) 

Rå-
vatten-
täkt 

Alvesta 1) 9 000 500 + 500 5 500 2 038 2 471 Jord 

Moheda 2 100 95 1 000 480 854 Jord 

Lidnäs 2) 200 20 -- 31 42 Berg 

Vislanda 1 800 305 1 100 481 814 Jord 

Grimslöv 600 60 + 230 500 205 283 Jord 

Torne 130 85 60 19 35 Jord 

Lönashult 80 125 175 22 36 Berg 

Hulevik 30 20 115 8 20 Berg 

1) Alvesta vattenverk är taget ur produktion 2009-03-30. 
2) Utbyggnad av överföringsledning för dricksvatten från Torpsbruk pågår. 

 

4.1.2.3 Vattenverksamhet och skyddsföreskrifter 

Vattentäkt för dricksvatten är vattenverksamhet som kräver tillstånd om det inte endast är för 

husbehov i en- och tvåfamiljshus eller för jordbruksfastighet. 

Vattentäkter som försörjer allmänna anläggningar får av kommun eller länsstyrelse förklaras som 

vattenskyddsområde och förses med föreskrifter som behövs för att tillgodose syftet med området 

enligt miljöbalken kapitel 7 §§ 21 och 22. 
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Tabell: Information om vattentäkter och vattenverk i Alvesta kommun. 

Allmänt 
vattenverk 

Vatten-
täkt 

Utformning 
vattentäkt 

Vattendom Anslutna 
orter 

Tillstånds-
givet 
medeluttag 
(m3/dygn) 

Tillstånds-
givet 
maxuttag 
(m3/dygn) 

Skydds-
bestämmelser 

Alvesta 1) Hjärtanäs 

Konstgjord 
infiltration + 
5 grusfilter-
brunnar 

Dom 
A92/1965 

Alvesta 
Hjortsberga 
Blädinge 
Benestad 
Lekaryd  

-- 8 415 

Söderbygdens 
vattendomstol 
1957-06-08 
1965-12-21 

Moheda Moheda 
3 grusfilter-
brunnar 

Dom 
DVA 12/1989 
A87/1958 

Moheda 
Torpsbruk 

600 1 700 
Länsstyrelsen 
1988-03-24 

Lidnäs 2) Lidnäs 1 bergbrunn Saknas Lidnäs -- -- -- 

Vislanda Kojtet 
3 grusfilter-
brunnar 

Dom 
A 11/1966 

Vislanda 700 1 100 
Länsstyrelsen 
1966-05-25 

Grimslöv Gottåsa 
3 grusfilter-
brunnar 

Dom 
DVA 64/1974 

Grimslöv 
Grimslövs by 
Huseby bruk 

440 700 
Länsstyrelsen 
1974-01-16 

Torne Hunna 
1 grusfilter-
brunn 

Saknas Torne -- -- 
Länsstyrelsen 
1994-03-28 

Lönashult Lönashult 1 bergbrunn Saknas Lönashult -- -- 
Länsstyrelsen 
1973-01-29 

Hulevik Hulevik 1 bergbrunn Saknas Hulevik -- -- 
Länsstyrelsen 
1974-01-24 

1) Alvesta vattenverk är taget ur produktion 2009-03-30. Ersatt med dricksvatten från Växjös vattentäkt i 
Bergaåsen. 
2) Utbyggnad av överföringsledning för dricksvatten från Torpsbruk pågår. 

4.1.2.4 Ledningsnät 

Sammanlaga ledningslängden i dricksvattennätet i Alvesta 

kommun är cirka 180 kilometer. Medelåldern på 

ledningsnätet i Alvesta är ca 40 – 50 år, vanligtvis är 

ledningsnätet något yngre i de mindre tätorterna än i de 

större tätorterna. Livslängden på en ledning varierar 

beroende på materialet samt i vilken typ av mark den ligger. 

4.1.2.5 Reservoarer 

För att inte behöva dimensionera vattenverk och ledningar 

större än nödvändigt byggs högreservoarer (vattentorn) för 

att jämna ut dygnsvariationerna i förbrukningen. 

Högreservoarerna fungerar dessutom som reserv vid 

driftsavbrott och brandbekämpning. I samtliga vattenverk 

finns dessutom lågreservoarer. 

För att minska risken för bakterietillväxt i reservoarer är det 
viktigt att den är rätt dimensionerad för att få bra 
omsättning på vattenflödet. Figur: Med hjälp av reservoarer utjämnas 

dygnsvariationerna i förbrukningen. 
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Tabell: Reservoarer i Alvesta kommun 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1.2.6 Överföringsledningar för dricksvatten 

Hjortsberga, Blädinge och Lekaryd får sitt dricksvatten via överföringsledningar från Alvesta tätort. 

Tidigare distribuerades dricksvatten från Alvesta vattenverk men sedan 2009-03-30 har det ersatts med  

dricksvatten från Växjö kommuns vattentäkt Bergaåsen. 

Vattenförsörjningsanläggningen för Moheda och Torpsbruk är integrerad, vattenverket ligger i Moheda 

och högreservoaren i Torpsbruk. I samband med pågående utbyte av överföringsledningen för avlopp 

mellan Lidnäs och Torpsbruk utförs nu komplettering med överföringsledning för dricksvatten.  

Plats 
Reservoar-

volym (m3) 

Bräddnivå 

(möh) 

Max reserv 

(dygn) 

Alvesta 882 +201,60 0,4 

Torpsbruk (Moheda) 801 +217,50 1,7 

Lindås (Vislanda) 1 113 +200,50 2,3 
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           Karta: Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten samt överföringsledningar 
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            Karta: Avloppsanläggningar 
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           Karta: Vattenförsörjningsanläggningar 
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4.2 Enskilda VA-anläggningar 

Alla anläggningar som inte är allmänna kallas enskilda.  

Enlig Lag om allmänna vattentjänster har kommunen skyldighet att inrätta verksamhetsområde för VA 

om det behöver anordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 

miljön.  

Där verksamhetsområde inte är inrättat är det fastighetsägarens skyldighet att ordna VA-försörjningen. 

Det vanligaste är att enskilt avlopp 

anordnas för endast en fastighet, men det 

förekommer samordnade lösningar av 

olika modeller. I Alvesta kommun finns det 

ett antal gemensamhetsanläggningar, varv 

en del har anslutning till den kommunala 

VA-anläggningen. 

När en eller flera fastigheter ska ansluts 

utan att tillhöra ett verksamhetsområde 

upprättas ett avtal mellan 

fastighetsägaren och kommunen, som 

reglerar villkoren för anslutning till, och 

brukande av VA-anläggningen. 

Grundläggande bestämmelser för uttag av vatten, utsläpp av avloppsvatten, ansökan och prövning finns 

i miljöbalken. Lag om allmänna vattentjänster gäller inte för enskilda VA-anläggningar. 

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från fosfor och kväve bidrar till övergödning. 

Övergödning innebär en ökad tillförsel eller tillgänglighet av växtnäringsämnen, särskilt fosfor och 

ibland även kväve, i vatten. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan också leda till smittspridning. I 

avloppsvattnet från hushåll finns mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter. De flesta 

mikroorganismer är ofarliga för människor, men vissa kan ge upphov till sjukdomar. Överskott av kväve 

till sjöar och hav ger större algblomning samt ökar övergödningen och igenväxningen.  

Höga nitrathalter i grundvattnet och i dricksvattenbrunnar förekommer i jordbruksområden, orsakade 

av läckage från kvävegödsling, men kan även bero på inläckage från en avloppsanläggning i närheten av 

brunnen. Nitrat kan, särskilt hos spädbarn, störa syresättningen av blodet. 

Kommunala riktlinjer för bedömning av avloppen togs fram under 2006. Dessa riktlinjer baseras på 

Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 (AR 87:6).  

För att en avloppsanläggning ska vara godkänd krävs att det finns ett beslut/tillstånd från kommunen 

samt att den är byggd enligt anvisningarna som gavs i beslutet. Anläggningen ska dessutom fungera som 

det ursprungligen var avsett. Vid normal skyddsnivå krävs att avloppsvattnet släpps ut minst 1 meter 

över högsta grundvattennivån.  

Där hög skyddsnivå ska tillämpas gäller högre krav på anläggningens konstruktion och utformning. 

 

Bild: Många enskilda anläggningar är inte godkända, Foto: 
Sveriges Radio 
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Figur: Konventionell avloppsanläggning enligt riktlinjer som är fastställda i Miljönämnden i Alvesta kommun.  

Nämnden för Myndighetsutövning fastställde 2011 Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå 

hos enskilda avlopp, som tagits fram av Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge, klicka här för att se 

dokumentet. 

Enskilda anläggningar för dricksvatten 

Vattentäkt för dricksvatten till en-och tvåfamiljshus eller jordbruksfastighet kräver inget tillstånd. 

Ansvaret för att det finns tillräckligt med friskt vatten ligger hos fastighetsägaren.  I de flesta fall har 

man löst det med en egen grävd eller borrad brunn.  I en del fall har flera fastigheter gemensam 

vattentäkt. 

Överlag är vattenkvalitén i kommunen ganska bra. Största problemet för grävda brunnar är surt vatten.  

Det åtgärdas relativt enkelt genom att fastighetsägaren installerar ett pH-filter.  Höga järn -och 

manganhalter är också relativt vanligt, främst i de djupborrade brunnarna.  Det finns vattenfilter för att 

åtgärda även detta. 

Förhöjda värden av nitrat förekommer i en del grävda brunnar, främst i jordbruksområden. Orsaken är 

vanligen läckage från kvävegödsling. 

Fluoridhalten är låg i kommunen.  Otjänligt vatten beroende på höga radonhalter är ovanligt i 

kommunen. 

Större områden som har problem med otjänligt vatten förekommer egentligen inte.  

 

4.2.1 VA-inventering  

I Alvesta kommun finns det ca 3 200 fastigheter med enskilt avlopp. De flesta har egna vattentäkter 

men i vissa områden finns en kombination av enskilda avlopp och kommunalt vatten.  

De enskilda avloppen i Alvesta kommun började inventeras 2006. Målsättningen är att 80 procent av de 

enskilda avloppen ska vara inventerade, och vid behov åtgärdade till 2015.  

Vid ingången av 2012 var närmare 1 500 avlopp inventerade. Vissa år har inventeringen medfinansierats 

med LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt). 

Huvuddelen av avloppen består av någon form av slamavskiljning samt en infiltration.  Det finns också 

ett antal slutna tankar vid sjönära lägen och vid fritidsbostäder.  

http://www.mskb.se/documents/mskb/documents/aktuella%20projekt/bedomningsgrunder-anl-sma-avlopp.pdf
http://www.mskb.se/documents/mskb/documents/aktuella%20projekt/bedomningsgrunder-anl-sma-avlopp.pdf
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Figur: Endast 27 procent av hittills inventerade avlopp är godkända 

Statusen på anläggningarna i kommunen varierar. Generellt är anläggningarna något sämre i den södra 

kommundelen. 

Cirka 70 procent av de enskilda avloppen i kommunen bedöms inte uppfylla lagens krav på rening av 

avloppsvatten.  En enskild avloppsanläggning består normalt av två delar. Den första är slamavskiljning 

och den andra är den efterföljande reningen. Slamavskiljare skall vara av typen trekammarbrunn, ha 

tillräckligt stor volym samt vara tät. När spillvattnet lämnar trekammarbrunnen så ska alla fasta 

partiklar/slam vara borta.  Den efterföljande reningen är oftast en infiltrationsbädd bestående av 

plaströr liggandes i makadam. Andra former av efterföljande rening är rening via kompaktfilter, vilket är 

en komprimerad version av infiltrationsbädd samt minireningsverk. Många reningsverk klarar idag 

gränsvärdena för hög skyddsnivå om de kontrolleras och underhålls regelbundet. 

Den vanligaste orsaken till att en reningsanläggning underkänns är att den endast består av en 

stenkista. En stenkista är en enkel form av infiltration, byggd med grus, makadam och sten och där 

oftast ingen hänsyn till grundvattennivån togs vid anläggandet. På äldre fastigheter finns det också en 

del en- och tvåkammarbrunnar, vilka underkänns när fastigheterna inventeras. 

Inventeringen genomförs områdesvis och koncentrerades från början till Salens omland. Därefter har 

inventeringen fortsatt till de kommunala vattenskyddsområdena samt tillflödena till Salen (Obyån, 

Opparyrdsbäcken, Tvärån samt delar av Lekarydån). De områden som är inventerade illustreras på karta 

på nästa sida. 

 

Godkända; 27%
Stenkistor; 47%

Direktutsläpp; 12%

Gamla 
infiltrationer; 8%

Annat; 6%

Ej godkända avlopp
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4.2.1.1 Områden med risk för avloppspåverkan 

I följande områden med 

sammanhållen bebyggelse 

finns risk för att 

infiltrationsanläggningar inte 

har tillräcklig säkerhet mot 

påverkan på dricksvattnet: 

I norra delen av kommunen 

ligger Åboda, Skövelåkra 

samt Tolestorp. De enskilda 

avloppen i Skövelåkra och 

Tolestorp inventerades under 

2012 medan Åboda ligger 

längre fram i tiden. 

Agnaryd och Mistelås har 

avrinning till Skaddeån. Det är 

relativt små byar men där det 

på vissa platser är mycket tätt 

mellan bostadshusen. 

Områdena är ej inventerade.  

Sälhyltan inventerades 2010.  

De flesta fastigheterna hade 

ett underkänt avlopp och 

fråga om kommunal lösning 

för VA diskuterades. 

Fastighetsägarna ansåg att 

anslutning till det kommunala 

nätet i Vislanda var för dyr 

och nu har några byggt 

enskilda anläggningar. I något 

fall har fastighetsägarna gått 

ihop och byggt en gemensam 

infiltration. 

På östra sidan av Åsnen ligger Skäggalösa, Odensjö och Vrankunge. Områdena består både av tät och 

glesare bebyggelse samt gårdar och sommarstugor. Området inventerades 2011-2012 och enstaka nya 

anläggningar är redan byggda. Både materialet i marken och topografin varierar vilket ger olika 

förutsättningar för att bygga enskilda anläggningar. 

Väster om Alvesta ligger Sköldstad, Transjö och Forsa med avrinning till Skaddeån. Områdena är 

inventerade och de flesta av bostadshusen har eller kommer inom en snar tid ha nya enskilda 

avloppsanläggningar. Mellan Alvesta och Vislanda ligger Blädingeås som har höga naturvärden och 

bitvis har tät bebyggelse. Området är inventerat och flertalet av fastigheterna har nya 

avloppsanläggningar. 

Karta: Områden där avloppsanläggningar inventerats till och med 2012 



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 

49 

Längs med riksväg 126, söder om Gottåsakrysset ligger Kull med bebyggelse längs med den gamla 

byvägens sträckning. Området är inventerat och ombyggnad av befintliga avloppsanläggningar pågår. 

4.2.1.2 Bebyggelse i närheten av verksamhetsområde eller gemensamhetsanläggning 

Vegby ligger strax norr om verksamhetsområdet för spillvatten och avlopp för Moheda tätort. Området 

omfattar ett tjugotal bostadshus som ligger utmed utfarten till riksväg 126.  

Aplamon ligger nära verksamhetsområdet i Vislanda. Området är inventerat och enstaka nya 

anläggningar är redan byggda. Avstånden mellan vattenbrunnarna är litet och det är knappast möjligt 

att lösa avloppsförsörjningen med enskilda avloppsanläggningar på sikt. I ett överklagat ärende inom 

detta område har Länsstyrelsen ansett att bebyggelsen direkt väster om Vislanda samhälle längs med 

väg 610 skall förses med kommunalt vatten- och avlopp genom utökning av verksamhetsområdet för 

vatten och avlopp i Vislanda samhälle. 

Söder om Torne finns ett flertal strandnära tomter vilka kan få svårigheter att anlägga ordinära enskilda 

avloppsanläggningar. Tvetaryd är relativt tätbebyggt med främst fritidsbostäder. Endast området direkt 

söder om Torne är inventerat och någon fastighet är redan ansluten till det kommunala reningsverket. 

Lindås söder om Vislanda kyrka har bebyggelse runt byväg. Trakten är inventerad och de flesta 

fastigheter har fått nya avlopp.  

I Högaberg utanför verksamhetsområdet i Grimslöv har det funnits ett visst intresse för anslutning till 

det kommunala nätet. Detta genomfördes dock inte utan flera fastighetsägare har valt att bygga om 

sina enskilda avlopp. 

Torsåsby har idag ett mindre verksamhetsområde för spillvatten. Det ligger fler bostadshus i närheten, 

bland annat längs med vägen mot Hunna. 

4.2.1.3 Bebyggelse inom vattenskyddsområde 

Granhyltan ligger delvis inom vattenskyddsområde. Området är inventerat och flertalet nya 

avloppsanläggningar är redan byggda. Vattentäkten i Gottåsa hade skyddats bättre om avloppsvattnet 

kunde samlats ihop och pumpats bort från skyddsområdet. Materialet i marken är grusigt vilket gör att 

avloppsvatten riskerar att snabbt nå ner till grundvattnet. 

4.2.1.4 Bebyggelse nära vatten 

Både Lyåsa och Sjuhult ligger strandnära i den norra kommundelen. Det finns gott om skyddsvärd natur 

samt en del fornlämningar att ta hänsyn till vid byggandet av nya anläggningar. Bostadshusen ligger 

främst längs med byvägen men det finns även nära sjöarna Lyen och Rymmen. Områdena som tillhör 

Lagans vattenområde är ännu inte inventerade. 

Hynnenäs är inventerat och flertalet avloppsanläggningar är redan ombyggda. Området ligger vid 

Opparydsbäcken vilken enligt Länsstyrelsens klassning har måttlig ekologisk status, se tabell i avsnitt 

6.3.2. Extra skyddsavstånd till grundvattnet krävs vid byggandet av nya avloppsanläggningar. För att 

klara avstånd till bäcken och vattenbrunnar krävs samverkan mellan grannar. 

Skövelåkra och Tolestorp ligger i direkt närhet till Tvärån samt Sörsjön som även har en badplats. 

Bostadshusen ligger inte helt samlat men bland annat närheten till sjön har betydelse vid anläggandet 

av nya anläggningar. Områdena inventerades under 2012.  
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Mo/Sjöatorp ligger strax väster om Hjortsberga vid södra stranden av Sjöatorpasjön. Området är 

inventerat och de flesta bostadshusen har renoverade eller nybyggda avloppsanläggningar. 

Grännaforsa och Dansjö ligger mellan 

verksamhetsområdena i Moheda och Alvesta. Om 

en överföringsledning byggs mellan Moheda och 

Alvesta kan orterna ansluta till denna. Områdena 

är inte inventerade. 

Blädinge-Näs består både av fastboende och av 

fritidsbebyggelse nere vid sjön Salen.  Området är 

inventerat och flertalet av de fastboende har 

redan åtgärdat sina avlopp. Dock återstår 

uppföljning på många av de fastigheter som 

endast har BDT-avlopp. Till denna kategori kan 

också räknas stugområdet i Bohult i södra delen av 

kommunen och andra liknande områden.  

I södra kommundelen ligger flera samhällen 

utmed Åsnens västra strandkant. I Hunna finns 

både fritidshus och fastboende och länge söderut 

ligger Ulvö.  

4.2.1.5 Områden som är på väg att bli verksamhetsområden 

Sjöatorp, fritidsområdet och den gamla campingen kommer att bli verksamhetsområde enligt beslut i 

Kommunstyrelsen § 57, 2012-04-03 från och med 2017-05-01. Det gäller både planerat bostadsområde 

enligt detaljplan, laga kraftvunnen 2012-06-01 (den gamla campingen), samt det befintliga stugområdet 

norr därom. 

Silkesnäs kommer att ingå i det utökade verksamhetsområdet för Torne enligt laga kraftvunnen 

detaljplan 2012-10-19. 

4.2.1.6 Områden med större bebyggelsegrupper 

I den övergripande VA-utredningen har områden med större bebyggelsegrupper identifierats. Ett av 

dessa områden är Härlöv. Avloppen där är inte inventerade. 

4.2.1.7 Områden som i framtiden kan bli verksamhetsområden eller 

gemensamhetsanläggning 

Horda, Boatorp och Ryd ligger öster om verksamhetsområdet i Moheda. Dessa områden kan vara 

intressanta att ansluta antingen direkt till det befintliga verksamhetsområdet eller till en eventuell 

framtida överföringsledning från Härlöv eller Ör. Områdena är inte inventerade. 

4.2.1.8 Sammanställning över områden med bristfälliga VA-anläggningar 

I följande tabell har områdena som redovisats under 4.2.1.1 till 4.2.1.7 sammanställts. Denna 

sammanställning kan senare komma att kompletteras med ytterligare områden med bebyggelse som 

kan bli aktuella att ta med.  

  

Bild: Det finns många sjöar I kommunen 
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 Tabell: Bebyggelse enligt 4.2.1.1 till 4.2.1.7 ovan. 

Nr Områden Recipient 
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1 Lyåsa Lagan 16 Nej        

2 Åboda Rymmen 17 Nej        

3 Sjuhult Lagan 36 Nej        

4 Klasentorp Lekarydsån 23 Nej        

5 Skövelåkra/Tolestorp Tvärån 17 Ja        

6 Agnaryd Skaddeån 19 Nej        

7 Mistelås Skaddeån 8 Nej        

8 Vegby Lekarydsån 27 Nej        

9 Boatorp/Ryd Lekarydsån 28 Nej        

10 Horda Lekarydsån 17 Nej        

11 Grännaforsa Lekarydsån 20 Nej        

12 Sjöanäs Lekarydsån 13 Nej        

13 Härlöv Lekarydsån 43 Nej        

14 Dansjö Lekarydsån 16 Nej        

15 Sköldstad Skaddeån 25 Ja        

16 Transjö Skaddeån 14 Ja        

17 Hult Skaddeån 18 Ja        

18 Forsdala Skaddeån 21 Ja        

19 Sjöatorp Skaddeån 33 Nej        

20 Mo/Sjöatorp Skaddeån 24 Ja        

21 Forsa Skaddeån 18 Ja        

22 Blädingeås Obyån 20 Ja        

23 Näs-Lissbro Salen 30 Ja        

24 Sälhyltan Obyån 13 Ja        

25 Aplamon Obyån 12 Ja        

26 Lindås Obyån 19 Ja        

27 Huseby bruk Åsnen 18 Nej        

28 Odensjö Åsnen 30 Ja        

29 Skäggalösa Åsnen 43 Ja        

30 Granhyltan Opparydsbäcken 16 Ja        

31 Högaberg Opparydsbäcken 20 Nej        

32 Kull Opparydsbäcken 13 Ja        

33 Hunna Opparydsbäcken 14 Ja/Nej        

34 Torsåsby Åsnen 30 Nej        

35 Vrankunge Åsnen 13 Ja        

36 Silkesnäs Åsnen 8 Ja        

37 Hynnenäs Opparydsbäcken 15 Ja        

38 Tvetaryd Åsnen 19 Nej        

39 Ulvön Åsnen 11 Nej        

40 Bohult Femlingen 9 Ja        
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         Karta: Bebyggelsegrupper enligt tabell ovan. 

4.2.2 VA-samfälligheter 

Inom kommunen finns ett flertal rättsligt bildade gemensamhetsanläggningar. Flertalet av dessa är 

anslutna till kommunens VA-nät. Eftersom dessa gemensamhetsanläggningar inte ligger inom 

kommunens verksamhetsområde är de enskilda och tillhör inte VA-kollektivet. Villkoren för deras 

anslutning regleras i ett avtal som träffats mellan VA-verket och respektive samfällighet. 
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Praxis är att samfälligheterna själva får bygga anslutningsledningarna fram till den de kommunala 

ledningarna. Härutöver får de betala anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa. Dessa samfälligheters 

VA-ledningar har i flera fall stor omfattning.  

Tabell: Större VA-samfälligheter anslutna till allmänna VA-ledningar.  

Förklaringar: S – Spillvatten, V – Dricksvatten 

Nr Samfällighet Ort Tjänst 
Deltagande 
fastigheter 

Ledningslängd 
(km) 

1 Långhult GA:2 Lönashult V + S 3+3 0,5 + 0,5 

2 Långhult GA:4 Lönashult V + S 4+7 1 + 1 

3 Sjöby  Grimslöv V + S 10+9 1,5 + 1,5 

4 
Anläggningssamfällighet  
Skatelövs Prästgård 1:1 m.fl. 

Grimslöv V + S 7 + 3 4,2 + 1,5 

5 Skatelövs-Torp VA samfällighet Grimslöv V + S 26 + 26 6,3 + 6,3 

6 Högaberg Grimslöv V 10 1,5 

7 Grimslövs by Grimslöv V + S 23 + 17 4 + 4 

8 Blendabadet Alvesta V + S 37+33 2 

9 Benestad Alvesta V + S 27+29 1,5 

10 Norra Benestad Alvesta V + S 7+7 0,5 + 0,5 

11 Dansjö Alvesta V 8 1 

12 Oljeberget Moheda V 4 0,5 

 

I kommunen finns även ett antal samfälligheter som inte är inkopplade till det kommunala 

ledningsnätet för avlopp. I följande tabell är några sådana uppräknade.  

Tabell: Några VA-samfälligheter med egna brunnar och/eller avloppsanläggningar 

Anläggningens namn Tjänst 
Anslutna 
fastigheter 

Verksamhet 

Sjöatorps samfällighet V + S 30 Fritids- och permanenthus 

Boatorp S 4 Fritids- och permanenthus 

Slätthögs skola V + S 2 Förkola och permanenthus 

Kronobergshed V + S 2 Skola 

 

4.2.3 Enskild samverkan i andra former 

Det förekommer samverkan även i andra former än förvaltning av rättsligt bildade 

gemensamhetsanläggningar, för att lösa VA-försörjningen.  Samverkan kan grundas på servitut, avtal 

eller andra överenskommelser. Följande tabell presenterar de anläggningar som finns i Alvesta 

kommun. 

Oftast förekommande är samverkan mellan ett fåtal fastighetsägare då det gäller vattentäkter eller 

avloppsanläggningar. I de flesta fallen är sådana avtal reglerade via servitut. Anledningen till att det 

byggs gemensamma anläggningar kan vara olika men oftast har det att göra med att hitta lämpliga 

platser för infiltration som håller bra avstånd från vattenbrunnar. Det kan vara den egna tomten som är 
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en begränsande omständighet, men även närhet till sjöar och vattendrag. Andra faktorer som kan spela 

in är om vissa delar av närområdet innehåller känslig flora eller fornlämningar.  

4.2.4 Enskilda anläggningar i skolor, restauranger, slakteri m m 

Enskild VA-försörjning med dricksvatten och hushållsspillvatten (från kök, tvätt, toaletter och duschar) 

förekommer i samfällighet, restauranger, skolor, vandrarhem, campingplats m m. Dessa anläggningar 

omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLV FS 2001:30). 

I kommunen finns ett antal sådana enskilda anläggningar. Vissa anläggningar kan ha en mycket hög 

belastning, men endast under en begränsad tid.  

Tabellen nedan är hämtad från Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län. 

Tabell: Enskilda vattentäkter i Alvesta kommun som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter.  

Anläggningens 
namn 

Verksamhet Utformning Antal personer Kommentar 

Alvesta 

golfrestaurang 
Restaurang  

En bergborrad 

brunn (160 m) 
Golfbana  Privat brunn 

Friskolan 

Kronobergshed 

Skola och 

permanentbostäd

er, ca 5 st 

Uppgift saknas Uppgift saknas.  Privat brunn 

Hanaslövs 

friluftsområde 
Friluftsområde Uppgift saknas  

Okänt antal 

besökare 
Privat brunn 

Slätthögskolan  Skola  
En bergborrad 

brunn (80 m) 

Enfamiljshus, en 

kyrka och en skola 

motsvarande 49 pe 

(2009). 

Privat brunn 

Torsåsbyskolan  Skola  
En bergborrad 

brunn (76 m) 

Ett jordbruk, en 

brandstation och en 

skola motsvarande 

30 pe (2009). 

Privat brunn 

Tyrolen Restaurang  
En grävd brunn 

(5 m) 
Folkpark sommartid  

B&B Lantbruk  Lantbruk  
En grävd brunn 

(okänt djup) 

Ett lantbruk med 

B&B 
 

B&B Lantbruk  Lantbruk  
En borrad brunn 

(85 m) 

Ett lantbruk med 

B&B 
 

Lönashult 

viltslakteri 
Viltslakteri  Uppgift saknas.  

En familj och 

verksamheten 
 

Det förekommer inte behandling av industriellt avloppsvatten i enskilda anläggningar. 

4.3 Regionala projekt 

4.3.1 Bergaåsenprojektet 

Växjö kommun har sedan 2010 sin vattenförsörjning från en anläggning byggd i Bergaåsen, belägen i 

Hallsjö i Ljungby kommun. Anläggningen försörjer via en överföringsledning Alvesta och Växjö med 

vatten. Uttaget är cirka 22 000 m3 per dygn. De två parallella ledningarna från Bergaåsen till Växjö följer 

väg 25 genom Alvesta kommun. Slutmålet är Växjös högreservoar på Kvälleberg. På vägen finns två 
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tryckstegringsstationer, Fenen och Lekaryd. I tryckstegringsstation Lekaryd, som är belägen i Alvesta 

kommun, avleds dricksvatten till Alvesta. Som slutsteg passerar vattnet ett UV-filter för desinfektion 

innan det pumpas ut till abonnenterna i Alvesta. Dricksvattenleveransen till Alvesta regleras i ett avtal 

mellan Växjö och Alvesta kommuner. 

 

Figur: vattnets väg från Bergaåsen till din kran. (Växjö kommun). 

 

Som ett led i Bergaåsenprojektet utförs de bakteriologiska dricksvattenanalyserna i Alvesta av Växjö VA-

verks ackrediterade laboratorium. 

För driftövervakning av Alvesta VA-verks anläggningar utnyttjas Växjö VA-verks datoriserade 

driftövervakningssystem Cactus. För Alvestas del är den datoriserade driftövervakningen under 

uppbyggnad. 

4.3.2 FloodWatch 

För övervakning av flöden och vattennivåer i Mörrumsåns norra avrinningsområde och Lekarydsån har 

Växjö och Alvesta en gemensamt datoriserad prognosmodell FloodWatch, som kan nås via Alvesta 

kommuns hemsida. Webbsidan visar uppmätta värden för vattenytans nivåer och flödet i vissa punkter i 

vattendragen. Dessutom visas även en prognos 10 dagar framåt, som bygger på nuläge och en 10-dygns 

väderprognos. 
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5. Framtida utveckling 

5.1 Befolkningsprognoser 

Antalet invånare i Kronobergs län uppgick till 180 940 personer 2010, en ökning med 778 personer från 

föregående år. Av samtliga kommuner i länet är det endast fyra kommuner, Alvesta, Markaryd, Växjö 

och Älmhult, som uppvisar en ökning under 2010. Växjö ökade mest med 998 invånare och utgör också 

länets största kommun med 83 000 invånare. Räknat över den längre perioden från 1985 till 2010 

minskade Alvesta kommun från 19 518 till 18 802, (-3,7 %). 

I nedanstående diagram visas befolkningsutvecklingen i kommunen och i dess tätorter från 2001 till 

2011. 
 

 

Diagram: befolkningsutveckling i Alvesta kommun och Alvesta tätort. 

Alvesta kommun minskade under perioden 2001 till 2011 med 40 personer medan Alvesta tätort ökade 

med 113 personer.  

 

Diagram: Befolkningsutveckling i Moheda, Vislanda och Grimslöv. 

Vislanda ökade med 11 personer (+1  %) medan Moheda och Grimslöv minskade med 98 personer (5  %) 

respektive 68 personer (10 %). 
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Diagram: Befolkningsutveckling i Torpsbruk, Blädinge, Hjortsberga, Torne, Lönashult, Lidnäs och Hulevik. 

Torpsbruk uppvisade stora variationer under åren, med lägst 313 personer och högst 352. Räknat på 

hela perioden var minskningen 18 personer eller 5 %. 

Hjortsberga har haft en befolkningsminskning som vänts till tillväxt och ligger nu på samma invånarantal 

som 2001. 

Samtliga övriga orter har minskat med omkring 5 %, utom Lidnäs som minskat med nästan 20 % från 96 

till 80 personer. 

En prognos för framtida befolkningsutveckling har gjorts för perioden fram till 2031. Denna prognos 

redovisas i form av ett diagram med åldersklasserna 0-9, 9-19, 20-39, 40-59, 60-80 samt 80 och äldre. 

Observera att de två lägsta åldersklasserna endast omfattar 10 år. 

Diagrammet visar att åldersklasserna 10-19 och 40-69 först minskar och därefter ökar till ungefär 

samma nivå som idag. Klassen 80 år och äldre ökar under senare delen av perioden med drygt 30 %. 

Yngsta åldersklassen minskar med drygt 10 % och klassen som till stor del innefattar deras föräldrar, 

minskar med 17 %. 
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Diagram: Prognos för befolkningsutvecklingen i kommunen till 2031, uppdelat i 10-års åldersgrupper 

5.2 Byggande på landsbygden 

Kommunen har i översiktsplanen 2008 slagit fast att kommunen ska främja bosättning och byggande på 

landsbygden. Alla landsbygdsdelar ska ha möjligheter att utvecklas. Var lokaliseringar av bebyggelse 

sker styrs av många olika faktorer, exempelvis platsens förutsättningar samt mark- och 

ägarförhållanden. Landsbygden är intressant för människor att bosätta sig i, exempelvis i attraktiva 

lägen med närhet till service och sjöar.  

5.2.1 LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge) 

Inom LIS-områden kan förväntas ett större intresse att bygga, eftersom möjlighet ges att bygga mer 

strandnära. Ännu är det svårt att förutse utvecklingen inom dessa områden eftersom LIS är ett relativt 

nytt begrepp och LIS-planen är antagen 2013-06-18.  Kartan under avsnitt 3.5.2 visar vilka områden som 

är utpekade som LIS-områden. Privata aktörer har redan visat intresse för att utveckla vissa av dessa 

områden. Inom ett blivande LIS-område (Sjöatorp) har en detaljplan antagits med möjlighet att etablera 

ca 20 enbostadshus. I ett annat område (Silkesnäs, Torne) har en detaljplan nyligen antagits med syfte 

att ca 15 villor kan uppföras. 

5.2.2 Mindre samhällen och randområden 

Sannolikt kommer såväl nya fritidshus som permanentbostäder att lokaliseras både inom tätbebyggda 

områden och på landsbygden. I många mindre samhällen är dock byggnationen liten. 

Överföringsledningar för VA mellan mindre samhällen och tätort ger bättre utvecklingsmöjligheter för 

angränsande landsbygdsområden. Ett bra exempel är överföringsledningen från Blädinge till Alvesta 

som har medfört att ca 50 bostadshus på landsbygden har fått en långsiktigt hållbar avloppslösning 

genom anslutning till kommunens avloppsnät.  
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Planeringen i Torne-Silkesnäs kommer att medföra att befintlig bebyggelse som idag har stora problem 

med både vatten och avlopp kommer att kunna ansluta till ett kommunalt verksamhetsområde. I 

Hulevik finns intresse för tillskapande av tomter för fritidsbebyggelse. 

De mindre byar och bebyggelsegrupper som behöver studeras särskilt med avseende på möjligheter att 

lösa VA på ett långsiktigt hållbart sätt är redovisade i avsnitt 4.2. 

Utbyggnad av verksamhetsområden för vatten och avlopp kommer att kräva stora satsningar under lång 

tid för att svara mot de samhällskrav som Lag om allmänna vattentjänster och annan lagstiftning 

förutsätter. Detta ger dock mervärde genom möjligheter för god samhällsutveckling. 

Befolkningen i de närliggande landsbygdsdelarna i anslutning till tätorterna är stabil. Förändrade 

kommunikationer bland annat tågstopp i Moheda och Vislanda kan komma att innebära att intresset 

ökar för bosättning i dessa orter och dess omland.  

5.2.3 Sammanhållen bebyggelse 

Sedan tidigare regelförändringar i PBL skett har kommunen utpekat ett antal områden som samlad 

bebyggelse. Med samlad bebyggelse avses områden med ett antal tomter som gränsar till varandra eller 

som åtskiljs med endast vägar eller naturmark. Flera av dessa områden har problem med VA-

försörjningen vilket var ett skäl för att besluta om bygglovsplikt samt tillståndsplikt för avlopp. I och 

med den nya plan- och bygglagen har begreppet ändrats till sammanhållen bebyggelse.  Syftet med att 

definiera samlad eller sammanhållen bebyggelse är att det gäller bygglovsplikt för 

komplementbyggnader och mindre tillbyggnader till en- och tvåbostadshus. Sådana åtgärder är annars 

bygglovsfria utanför planlagt område. Sammanhållen bebyggelse kan vara mindre antal, t ex 2 – 3 

bostadshus och är således inte kopplat till krav på tillståndsplikt. Allmänt kan sägas att när byggnader 

ligger nära varandra bör alltid göras en samlad bedömning så att vatten- och avloppslösning inte 

kolliderar. 

5.2.4 Exploateringsområden 

I Alvesta kommun finns tre aktuella exploateringsområden där beslut om verksamhetsområde för VA är 

fattade: Silkesnäs i närheten av Torne, Sjöatorp vid den gamla campingen i Hjortsberga samt Lekaryd, 

norr om Alvesta. 

En nyligen antagen detaljplan finns för ett nytt industriområde intill väg 25 vid Alvestas västra infart. 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska utvidgas men projekteringen är inte påbörjad.   

Ovan nämnda områden planeras att anslutas till befintligt kommunalt VA-nät med överföringsledningar. 

För nya framtida exploateringsområden kommer detta troligen vara den vanligaste metoden att lösa 

vatten och avlopp. Alternativet lokal vatten och avloppsbehandling medför större driftskostnader, 

varför det är mindre attraktivt. Överföringsledningar öppnar dessutom för möjligheten att ansluta 

befintlig bebyggelse nära exploateringsområdet och längs överföringsledningen. 



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 60 

6. Behov av satsningar och ställningstaganden 

6.1 Behov i den allmänna VA-anläggningen 

Det kommunala VA-systemets beräknade nyanskaffningsvärde uppgår till cirka 1,5 miljard kronor. 

Förnyelsetakten under de senaste åren ligger på omkring 200-250 år. Detta är inte hållbart i längden.  

De allmänna anläggningarna består av: 

 Drygt 18 mil vattenledningar 

 Cirka 17 mil avloppsledningar varav ca 3 mil tryckavloppsledningar 

 Knappt 11 mil dagvattenledningar 

 28 st pumpstationer 

 6 st vattenverk 

 7 st avloppsreningsverk 

Värdet av de samlade tillgångarna medför att det är av stor vikt att underhåll och investeringar sker på 

ett kunskapsbaserat och planerat sätt.  

6.1.1 Vattenverk 

Vattentäkter 

Kommunens vattentäkter har gamla och otidsenliga vattenskyddsföreskrifter som är i behov av 

uppdatering. Där vattentäkter ligger nära en större väg ska det finnas någon form av skydd på vägen, 

som förhindrar att vattentäkterna skulle kunna bli förorenade i samband med en trafikolycka. 

Informationsskyltar om vattentäkten ska finnas vid dessa vägar. Skyddsföreskrifter för samtliga 

vattentäkter behöver ses över och eventuellt kompletteras. 

Det saknas reservvattentäkter till alla samhällen i kommunen. Behovet av reserv finns främst i de orter 

som idag försörjs med endast en brunn och som har liten reservoarvolym. I Växjös 

vattenförsörjningssystem, som förser Alvesta, Hjortsberga, Blädinge/Benestad och Lekaryd med vatten, 

är alla viktiga funktioner dubblerade för att öka leveranssäkerheten. 

Vattenkvaliteten från kommunens vattenverk är bra och idag finns det inget behov av några särskilda 

insatser. 

Skalskydd 

Livsmedelsverket har under senare år uppmärksammat skalskyddet för dricksvattenanläggningarna. 

Dricksvattenproducenterna är skyldig att vidtaga åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad 

mot dricksvattenanläggningar samt förhindra tillträde av obehöriga personer. Även system för drift och 

övervakning ska skyddas mot obehöriga. VA-verket i Alvesta har låtit göra en säkerhetsanalys med 

hotbildbeskrivning och förslag till åtgärder för Alvesta VA-dricksvattenanläggningar. Arbetet med att 

utforma ett program för åtgärder pågår för närvarande. 

Reservkraft 

Av Alvesta kommuns vattenverk saknar endast Vislanda vattenverk reservkraft. Anslutning av mobilt 

reservkraftaggregat är förberedd och bufferten i högreservoaren normalt sett betydande. 
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Drift övervakning och styrning 

VA-anläggningarna i Alvesta kommun ansluts numer till Växjö VA-verks system Cactus för datoriserad 

drift och övervakning. Befintliga anläggningar ansluts successivt, men arbetet kommer att ta många år. 

Av kommunens 7 vattenverk har hittills 3 vattenverk anslutits. Kvar att ansluta är 

dricksvattenanläggningarna i Moheda, Lidnäs, Torne och Hulevik. 

6.1.2 Avloppsreningsverk 

Omprövning av tillstånd 

Alvesta avloppsverk har tillstånd enligt Miljöskyddslagen. Ansökan om omprövning enligt Miljöbalken 

ska vara inlämnad senast 2014. Arbetet med ansökan måste inledas snarast. Övriga 6 avloppsverk har 

aktuella tillstånd. 

Driftstörningar 

Flera av avloppsverken har föråldrad eller otillräcklig grovavskiljning i det inledande behandlingssteget. 

Detta medför olika former av driftstörningar, som kräver betydande personell insatts eller försämrar 

efterföljande reningssteg. Det finns behov av ombyggnad/investeringar i flera anläggningar. 

Slamhantering 

Hanteringen av avloppsslam har en längre tid varit problematisk i Sverige. För närvarande används 

avloppsslammet från de 3 största avloppsverken Alvesta, Moheda och Vislanda inom jordbruket. För att 

långsiktigt kunna fortsätta med detta krävs dels att slamhanteringen är certifierad enligt REVAQ6 och 

dels att slammet är hygieniserat.  

Arbetet med att certifiera de 3 avloppsverken är omfattande och har pågått något år, men har ännu 

inte slutförts.  

Slammet i Alvesta är rötat och kalkat, medan slammet i Moheda och Vislanda är ett råslam. För att 

hygienisera slammet från Moheda och Vislanda kan dessa verks slam antingen föras till Alvesta 

avloppsverk eller alternativt till Växjös avloppsverk Sundet. För att möjliggöra sådana slamtransporter 

krävs ny utrustning för slamförtjockning, lagring och utpumpning i Moheda och Vislanda samt 

utrustning för mottagning i Alvesta. Ett välbehövligt utbyte av slamcentrifug i Vislanda och planerade 

slamplattor i Moheda och Vislanda blir onödiga i så fall.  

Slammet från slamavskiljarna vid Torne och Hulevik avloppsverk transporteras med slamsugningsbil till 

Växjös avloppsverk Sundet. Detta slam hanteras på samma sett som trekammarbrunnslam från enskilda 

avloppsanläggningar. I Lönashults avloppsverk avskiljs slammet i de gamla biodammarna, som töms 

med långa intervaller. Planer finns att komplettera med en inledande slamavskiljning. 

Reservkraft 

Samtliga avloppsverk i Alvesta kommun, utom de i Moheda och Torne saknar reservkraft. Behovet av 

reservkraft har hittills bedömts vara mindre. Vid Vislanda avloppsverk och de 4 mindre avloppsverken i 

södra kommundelen är anslutning av mobilt reservkraftaggregat möjlig, men inte förberedd.  

                                                             
6 Svenskt Vatten, LRF, Lantmännen Lantbruk och Dagligvaruhandeln accepterar endast att det är slam från REVAQ-

certifierade reningsverk som sprids på jordbruksmark. 
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Allt avloppsvatten som når Alvesta avloppsverk kommer från pumpstationer i Alvesta tätort som saknar 

reservkraft. Det har ansetts troligast att om det blir elavbrott vid avloppsreningsverket blir det samtidigt 

elavbrott i pumpstationerna, vilket innebär att inget avloppsvatten kommer till avloppsreningsverket. 

 Alvesta avloppsverk kan, på grund av sin storlek, svårligen anslutas till mobilt reservkraftaggregat. 

Flera viktigare avloppspumpstationer har stationär reservkraft eller är förberedda för anslutning av 

mobilt reservkraftaggregat. Närmst i tur står Aringsås avloppspumpstation, en av huvudpump-

stationerna i Alvesta, belägen vid Växjövägen. 

Driftövervakning och styrning 

VA-anläggningarna i Alvesta kommun ansluts 

numera till Växjö VA-verks system Cactus för 

datoriserad drift och övervakning. Befintliga 

anläggningar ansluts successivt. Arbetet har 

inletts med de 4 mindre avloppsverken i södra 

kommundelen, som delvis har anslutits. Kvar att 

ansluta är de 3 största avloppsverken Alvesta, 

Moheda och Vislanda. Datoriseringen medför 

betydande elombyggnad på avloppsverken, 

samtidigt som det är lämpligt att se över och 

komplettera befintlig processutrustningen. 

Upprustning av avloppsverken är välbehövligt 

eftersom de börjar bli gamla. 

Av de för närvarande 35 

avloppspumpstationerna och fyra dagvattenpumpstationerna är endast de fyra nyaste 

avloppspumpstationerna anslutna till Cactus. Arbetet med anslutning och elombyggnad av den 

befintliga pumpstationen A-betong på överföringsledningen från Grimslöv till Vislanda pågår för 

närvarande. 

För närvarande pågår detaljerad kartläggning av samtliga avloppspumpstationernas nödbräddar. Detta 

som en förberedelse till framtida registrering i pumpstationerna och rapportering i Cactus. 

6.1.3 Ledningsnät 

Översyn av verksamhetsområden 

Verksamhetsområdenas nuvarande gränser är i stort behov av genomgång. 

Dricksvatten 

Ledningsnätet för dricksvatten är i ett förhållandevis bra skick. Bland de viktigaste åtgärderna som krävs 

kan nämnas utbytet av de galvade ledningarna. Totalt återstår det ca 3 900 m galvade ledningar samt ca 

490 stycken galvade serviser. Bland övriga prioriterade åtgärder kan nämnas flyttning av olämpligt 

placerade ledningar (t ex under byggnader). 

Spillvatten 

Förnyelsetakten på spillvattennätet är väldigt låg och innebär att med den hastighet som förnyelsen 

sker med idag kommer det ta nästan 500 år att byta ut alla spillvattenledningar i kommunen (2007-2011 

års värden). Förnyelsetakten måste därför öka. 

Bild: Kontrollrum i avloppsreningsverk, Foto: Växjö 
kommun 
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Ett ständigt arbete med att påvisa och åtgärda tillkommande (”ovidkommande”) vatten pågår. Arbetet 

måste fortsätta och om möjligt intensifieras. 

Dagvatten 

Vid allt arbete med dagvattensystemet är idag målen högre ställda än tidigare. Kraven på fördröjning av 

dagvatten för att få mindre flöden ökar på grund av förväntade klimatförändringar. Reningen av 

dagvatten genom exempelvis översilning har numera en högre prioritet än tidigare.  

Det krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete för att åstadkomma effektiva dagvattenlösningar i 

anslutning till alla bygg- och anläggningsprojekt. Det därför av största vikt att det upprättas tydliga 

riktlinjer som grund för information till fastighetsägare och för hur samverkan inom kommunen ska ske.  

Utredningsarbete 

För att kunna upprätthålla den standard ledningssystemet har idag måste utredningsarbetet öka. Det är 

viktigt att kunskapen om systemets funktion och skick är känt. Med ett genomtänkt och metodiskt 

utredningsarbete skapas de förutsättningar som är nödvändiga för att klara av en hållbar förvaltning av 

VA-systemet. En fortsatt satsning på utbyggnad av övervakningssystemet är i detta avseende 

nödvändigt. 

Exploatering kontra underhåll 

De senaste åren har nyexploateringen varit mer omfattande än tidigare vilket inneburit att 

investeringskostnaderna för VA-kollektivet har ökat. Det finns en risk att detta sker på bekostnad av 

ledningsunderhållet.  

Målen och nyttan av investeringar kan vara olika för exploatör, skattekollektiv och VA-kollektiv. Det är 

därför viktigt att riktlinjer och rutiner tas fram för hur planering, finansiering och genomförande av 

exploateringsprojekt ska ske.  

6.2 Behov av ställningstaganden för områden med enskild VA-försörjning 

Avloppsinventeringen förväntas fortsätta under de kommande åren. Drygt halva kommunen är i 

dagsläget inventerad, se avsnitt  4.2.1. Vissa generella ställningstaganden bör kunna göras redan nu 

med utgångspunkt i det insamlade materialet. Inför det fortsatta inventeringsarbetet, är det viktigt att i 

arbetet med VA-planen fastställa vad som gäller för områden med olika förutsättningar.  

Idag finns områden som inte är inventerade men som ur miljösynpunkt kan ha stor inverkan. Sådana 

områden bör ligga högt upp på en åtgärdslista. En prioriteringsordning för eventuell utbyggnad av 

dagens verksamhetsområden bör fastställas för att kommuninvånarna ska kunna få besked om vad som 

gäller.  

En sådan förvaltningsövergripande prioriteringslista behövs som underlag för beslut om eventuell 

utbyggnad av allmän anläggning eller gemensamhetsanläggning. Hittills har områden där någon form av 

utbyggnad varit på väg endast i undantagsfall blivit inventerat.  

I de följande avsnitten 6.2.1 till 6.2.6 tas frågeställningar upp avseende områden som idag har enskild 

VA-försörjning, och där det behövs ställningstaganden i den kommande VA-policyn och/eller i den 

därpå följande VA-planen.  

I avsnitten 6.2.3 och 6.2.4 berörs två olika sätt att hantera VA-frågorna när det inte är möjligt att varje 

fastighet löser sin egen VA-försörjning utan den måste lösas ”i ett större sammanhang”. 
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6.2.1 Områden med bristfällig VA-försörjning 

Inventeringen av de enskilda avloppen har visat på att flertalet anläggningar inte uppfyller dagens 

reningskrav. I tabellen i kapitlet 4.2.1.8 redovisas 37 områden där det är önskvärt med ställningstagande 

om vilken typ av VA lösning som kan vara aktuell, både i dagsläget och på längre sikt.  

6.2.2 VA i omvandlingsområden 

Omvandlingsområden är områden i tätortsnära läge som håller på att förändras. I dessa områden är det 

viktigt att vara förutseende och hantera VA-frågorna på ett sätt så att en önskvärd utveckling kan 

åstadkommas.  

I områden som exempelvis Horda och Vegby i anslutning till Moheda samhälle kan det i framtiden bli 

aktuellt att ansluta till verksamhetsområdet. I dagsläget bedöms fastighetsägarna i dessa områden ha 

möjlighet att förbättra anläggningarna med enskilda lösningar.  

Vid ökat bebyggelsetryck kan det dock bli nödvändigt att utreda vilka alternativ det finns för VA-

försörjningen. Utbyggnad av verksamhetsområdet kan vara av intresse om tätortsutvecklingen så kräver 

i den östra delen av Moheda eller om det blir aktuellt med överföringsledningar från t ex Öhr (Växjö 

kommun) eller Härlöv-Sjöanäs. 

Även i anslutning till andra tätorter, t ex Vislanda och Grimslöv bör liknande resonemang föras så att 

VA-utvecklingen kan ske på ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. 

6.2.3 VA i form av allmän anläggning 

Vid bebyggelse i närheten av befintligt verksamhetsområde är det viktigt att kommunen tar ställning till 

om verksamhetsområdet ska utökas eller om VA ska ordnas på annat sätt. 

I tre områden finns nyligen beslutade verksamhetsområden, nämligen Lekaryd (Kf 2011-08-31, § 111) 

där utbyggnad av verksamhetsområde pågår, Silkesnäs (Kf 2012-03-28, § 34) som blir 

verksamhetsområde i anslutning till exploatering enligt nyligen beslutad detaljplan och Sjöatorp (Kf 

2012-05-02, § 60) som blir verksamhetsområde 2017-05-01. Silkesnäs är budgeterat 2014 – 2015 och 

Sjöatorp 2016 – 2017.  

I ett överklagat ärende, gällande Aplamon har Länsstyrelsen ansett att bebyggelsen direkt väster om 

Vislanda samhälle längs med väg 610 skall förses med kommunalt vatten- och avlopp genom utökning 

av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Vislanda samhälle. Kommunen måste snarast ta 

ställning till inom vilken tidsperiod som VA kan byggas ut i detta område. Kan utbyggnaden av VA till 

Aplamon vänta till 2018 eller bör det planeras in tidigare? För att kunna ge besked till berörda 

fastighetsägare, bör beslut i detta ärende tas omgående.  

I det fortsatta arbetet med framtagandet av en VA-plan kan fler liknande områden komma att pekas ut.  

6.2.4 VA i form av gemensamhetsanläggning 

När vatten- och avloppsförsörjningen inte kan lösas av varje fastighet för sig, utan måste ske i ett större 

sammanhang, är rättsligt bildade gemensamhetsanläggningar en möjlig lösning. 

I många fall kan det vara av intresse för enskilda att ansluta till kommunens nät via en 

gemensamhetsanläggning.  
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Det finns fortfarande en del fastigheter kvar inom verksamhetsområdena som inte är anslutna och 

dessa måste FSP Teknik fånga upp successivt. 

6.2.5 I väntan på VA-försörjning 

I utvecklingsområden och områden med bristfällig VA-försörjning och där det finns beslut om att utöka 

kommunens verksamhetsområde eller att bilda en gemensamhetsanläggning, är det viktigt att ta 

ställning till och informera om hur VA-frågorna och bygglov ska hanteras tills dess utbyggnad skett.  

I Lekaryd pågår utökning av verksamhetsområdet och ett planärende utreder förutsättningar för att 

etablera ytterligare bostäder i området. Kommunen måste ta ställning till hur området och dess 

randområden med enskilda VA-anläggningar skall hanteras.  

Randbebyggelse i närheten av det nya verksamhetsområdet i Silkesnäs kan vara intressant att erbjuda 

anslutning. Det behövs ställningstagande till hur fastigheter där ska hanteras under tiden som 

utbyggnad pågår.  

Sjöatorp fritidsområde har en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. Om problem uppstår 

under tiden som verksamhetsområdet planeras, bör det finnas ett inriktningsbeslut om hur detta ska 

hanteras. Om bebyggelse kommer till stånd på den före detta campingen innan ledningarna till 

kommunens nät är framdragna, måste ställning tas till hur en lokal anläggning kan utformas under 

tiden. 

6.2.6 Åtgärder i enskilda VA-anläggningar 

Det är viktigt att den pågående 

inventeringen fortsätter så att kommunen 

får fram underlag för att bedöma hur 

områdena ska hanteras. Ett område som bör 

få hög prioritet i inventeringen är Granhyltan 

som ligger inom skyddsområde för 

vattentäkt. Grännaforsa ligger nära vatten 

och bör också prioriteras. Områden nära 

Torsåsby verksamhetsområde bör bedömas 

snarast huruvida det är rimligt att ansluta 

några fastigheter till Torsåsanläggningen. I 

Härlöv är bebyggelsen både omfattande och 

ligger tätt, och det är av största vikt att 

området inventeras så att långsiktiga 

ställningstaganden kan göras. Beslut om 

inriktning för den fortsatta inventering bör 

tas så snart som möjligt. 

För bebyggelse nära vatten, bör vissa 

generella regler fastslås avseende BDT-

avlopp, slutna tankar med mera. 

Även övriga områden i listan bör inventeras 

efterhand som resurserna tillåter. Sannolikt 
Bild: Infiltrationsanläggning 
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kan VA-försörjningen i dessa lösas genom små enskilda VA-anläggningar eller 

gemensamhetsanläggningar.  

Kommunen har dock ett ”sista hand-ansvar” som medför att den måste ordna VA-försörjning när det 

måste ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön. 

Riktlinjer och strategiska beslut som beslutats av kommunen underlättar hanteringen av ärendena och 

medför en bättre dialog med kommuninvånarna. 

6.3 Vattenmyndigheternas krav på åtgärder 

6.3.1 Åtgärder som kommunerna förväntas genomföra 

Vattenmyndigheterna har gett kommunerna i uppdrag att genomföra åtgärder för att god ekologisk 

status ska uppnås. Dessa åtgärder är förtecknade i BILAGA E, Vattenmyndigheternas uppdrag till 

kommunerna. I tabellen nedan redovisas en kort sammanfattning av respektive uppdrag och 

anledningen till åtgärden. 

Tabell: Åtgärder som kommunerna förväntas genomföra, enligt uppdrag från Vattenmyndigheterna 

  

6.3.2 Områden som riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2015 

För de vattenförekomster som riskerar att senast 2015 inte uppnå god ekologisk status ska myndigheter 

och kommuner vidta åtgärder för att gällande miljökvalitetsnormer ska uppfyllas. 

Inom Alvesta kommun har alla grundvattenförekomster fått klassningen god kvantitativ och god kemisk 

status.  

Alla sjöar och vattendrag som inte redovisas i tabellerna på de två kommande sidorna har fått klassningen 

god ekologisk status. I vatteninformationssystem Sverige, VISS , redovisas uppgifter om alla 

vattenförekomster i vattensystemen. 

Åtgärd/Anledning 
Över-
gödning 

Miljögifter 
Vatten-
uttag 

Skydd av 
dricksvatten 

Klimat-
förändring 

Övrigt 

Prioritering av tillsyn X X     

Krav på hög skyddsnivå vid 
enskilda avlopp 

X X     

VA-planering X X X X   

Åtgärdsplan för rörligt 
frilustsliv och båtturism 

X X     

Vattenskyddsområden för 
vattentäkter   X X X  

Planläggning med hänsyn 
till miljökvalitetsnormerna      X 
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Tabell: Sjöar som år 2009 inte fick klassningen God ekologisk status. Rutorna med EU-ID är klickbara länkar till 

VISS (Vatteniformationssystem Sverige) 

EU-ID 
(Klickbar länk) 

Vattenförekomst 
namn 

Huvud-
avrinnings-
område 

Status eller  
potential 2009 

Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Sjöar 

SE631325-142519 Dansjön Mörrumsån Måttlig ekologisk status 
God ekologisk status 

2015 

SE626889-143552 Åsnen Mörrumsån Måttlig ekologisk status 
God ekologisk status 

2015 

SE626855-141154 Femlingen Helge å Måttlig ekologisk status 
God ekologisk status 

2015 

SE631615-142651 Furen Mörrumsån Måttlig ekologisk status 
God ekologisk status 

2015 

SE629786-142525 Salen Mörrumsån 
Otillfredsställande 

ekologisk status 

God ekologisk status 

2015 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631325-142519
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE626889-143552
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE626855-141154
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631615-142651
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE629786-142525
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Tabell: Vattendrag som år 2009 inte fick klassningen God ekologisk status. Rutorna med EU-ID är klickbara länkar 
till VISS. 

EU-ID  
(Klickbar länk) 

Vattenförekomst 
namn 

Huvud-
avrinnings-
område 

Status eller 
potential 2009 

Kvalitetskrav 
och tidpunkt 

Vattendrag 

SE630725-141985 
HJORTSBERGAÅN: Salen - 

Bäck från Sjöatorpasjön 
Mörrumsån Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 

2021 

SE632175-142527 
LEKARYDSÅN: Danssjön - 

Stråken 
Mörrumsån Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 

2021 

SE630998-141791 Skaddeån Mörrumsån Måttlig ekologisk status 
God ekologisk status 

2021 

SE629349-140735 
Bäck mellan Östersjön - 

Kölnen 
Helge å Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 

2027 

SE633154-142458 Bäck från Fiolen Mörrumsån Dålig ekologisk status 
God ekologisk status 

2015 

SE628733-142060 
OPPARYDSBÄCKEN: Salen - 

vid Hultet 
Mörrumsån Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 

2021 

SE631205-142483 
LEKARYDSÅN: Tvärån - 

Dansjön 
Mörrumsån Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 

2015 

SE630982-142441 
LEKARYDSÅN: Salen - 

Tvärån 
Mörrumsån Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 

2015 

SE631564-142613 Bäck från Furen  Mörrumsån Måttlig ekologisk status 
God ekologisk status 

2015 

SE627525-141847 
Bäck mellan Femlingen - 

Övden 
Helge å Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 

2021 

SE627265-142411 HORGEÅN: Åsnen - Vinen Mörrumsån Måttlig ekologisk status 
God ekologisk status 

2021 

SE633366-142171 
LEKARYDSÅN: Bäck från 

Fiolen - Gyslättasjön 
Mörrumsån Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 

2021 

SE629543-142565 
MÖRRUMSÅN: Åsnen - 

Salen 
Mörrumsån Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 

2021 

SE630323-142600 
MÖRRUMSÅN: Salen - 

Furen 
Mörrumsån Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 

2021 

SE629623-141900 OBYÅN: Salen - vid Krokön Mörrumsån Måttlig ekologisk status 
God ekologisk status 

2021 

SE631769-142212 
TVÄRÅN: Lekarydsån - 

Vångsnäsmosse 
Mörrumsån Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 

2021 

SE628193-142417 Bäck från Vasen Mörrumsån Måttlig ekologisk status 
God ekologisk status 

2021 

 

 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE630725-141985
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632175-142527
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE630998-141791
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE629349-140735
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633154-142458
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE628733-142060
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631205-142483
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE630982-142441
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631564-142613
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE627525-141847
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE627265-142411
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633366-142171
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE629543-142565
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE630323-142600
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE629623-141900
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631769-142212
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE628193-142417
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6.4 Regionalt samarbete eller samordning 

Alvesta kommun har idag ett regionalt samarbete genom Mörrumsåns vattenvårdsförbund och 

Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån. I båda åarna har vattenråd bildats som kommunen är 

medlem i. 

Behov av samarbete med grannkommunerna kan uppstå i samband med att dessa investerar i sina VA-

anläggningar eller exploaterar nya områden. Ett sådant område är Öhr i Växjö kommun, där ett 

alternativ kan vara att ansluta vatten och avlopp till Moheda. Motsvarande behov har inte upptäckts för 

någon bebyggelsegrupp i Alvesta kommun. 

I dagsläget finns det inte några konkreta planer på ytterligare regionalt samarbete. Mycket talar 

emellertid för att det är rätt tid att göra en strukturförändring av VA-verksamheten i kommunerna. En 

förändring stämmer väl överens med samhällsutvecklingen samtidigt som kommunerna står inför en 

generationsväxling bland personalen. Kommunerna kommer förmodligen att få svårt att rekrytera och 

behålla kvalificerad personal för att sköta och utveckla vatten- och avloppsförsörjningen på ett bra sätt.  

Den viktigaste drivkraften för samverkan är att bilda en organisation med hög kompetens. Eftersom det 

är konkurrens om unga välutbildade personer måste verken framstå som en attraktiv arbetsgivare med 

goda utvecklingsmöjligheter för den enskilde. Detta är lättare att åstadkomma i en större organisation. 

De politiska företrädarna i kommunerna och abonnenterna har svårt att förstå och acceptera den stora 

skillnaden i VA-taxa mellan kommunerna. Det finns många parametrar som påverkar kostnaden, såsom 

befolkningstäthet, antal tätorter, geologi mm. Men det finns ett ganska klart samband mellan VA-taxans 

storlek och antalet invånare, på så sätt att ju högre invånartal desto lägre VA-taxa. 

Samhällskraven ökar på VA-verksamheten. Framförallt inom dricksvattenproduktionen blir kraven från 

myndigheter, för att säkerställa kvaliteten, allt hårdare. Det senaste är att alla vattenproducenter måste 

uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på riskanalyser, en tung börda för mindre vattenproducenter 

utan stora resurser. Utsläppskraven på våra avloppsreningsverk blir allt hårdare. Det krävs hög 

kompetens och tillräckliga resurser för att leva upp till dessa. Omhändertagande av avloppsslam är en 

fråga som inte har lösts på ett småskaligt sätt. Mycket talar för att utvecklingen går mot stora regionala 

anläggningar för behandling eller förbränning av slammet. Med större organisationer kommer 

fördelarna att märkas genom en säkrare och effektivare VA-verksamhet, som är väl rustad att för att 

möta framtidens ökade krav. 

I Sverige finns ett stort antal organisationer för samverkan inom hela eller delar av VA-verksamheten. 

Erfarenheterna från dessa är goda och ingen samverkansorganisation har rivits upp genom att de 

deltagande kommunerna har återtagit verksamheten i kommunens regi. 
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6.5 Organisatoriska frågor 

VA-frågorna hanteras på många ställen i kommunen 

Eftersom VA-frågorna hanteras av flera enheter inom FSP, är det ibland svårt för berörda 

fastighetsägare att få ett samlat besked i sitt ärende, exempelvis om det kan vara aktuellt att ansluta en 

fastighet med en bristfällig enskild VA-anläggning till det allmänna VA-nätet. Enskild anläggning 

hanteras av FSP Bygg & Miljö och eventuell anslutning till kommunalt nät handläggs av FSP Teknik. 

Kommunstyrelsen och kommunens bolag behandlar också vissa VA-frågor. 

Det är viktigt att kommunen finner former för hur en samverkan bäst kan ske för att underlätta 

ärendehanteringen och tillhandahålla goda beslutsunderlag. 

 
Bild: Det är viktigt att hitta effektiva former för samverkan. (Sichtart, Wien) 

 

Verksamhetsområden 

Frågor om inrättande av verksamhetsområde för VA-försörjning kommer upp i olika sammanhang, 

exempelvis i samband med överklagande av ett beslut som fattats av myndighetsnämnden (Bygg & 

Miljö) eller när FSP Teknik utreder utvidgningar av verksamhetsområden i anslutning till 

detaljplaneärenden. Det är viktigt att det finns en dialog mellan förvaltningens olika enheter vid 

bedömning av risk för hälsa och miljön. 

Gemensamhetsanläggningar 

Bildande av gemensamhetsanläggningar kräver bra vägledning till berörda. Detta är också en fråga som 

borde tydliggöras i organisationen.  En vägledning (checklista) för hanteringen kunde underlätta för den 

enskilde. 

Inlösen 

Vid bildande av verksamhetsområden kan det bli fråga om att kommunen blir skyldig att lösa in enskild 

anläggning. Det bör redas ut vilken enhet i organisationen som ska handlägga detta. 
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Inventering av avlopp 

Den fortsatta avloppsinventeringen måste genomföras i nära samverkan med de övriga enheterna inom 

Förvaltningen för Samhällsplanering. Många frågor om vilka områden som ligger närmast på tur att 

inventera kräver tydliga ställningstaganden om vilka avloppslösningar som ska gälla. En arbetsmodell 

bör tas fram för att klargöra när och hur olika beslut behöver fattas. 

Dagvatten 

Dagvattenfrågorna behöver få större uppmärksamhet i kommunens verksamhet. Det är viktigt att ta 

tillvara alla kunskaper i organisationen. Dagvattenfrågor kommer upp i vitt skilda sammanhang, t ex i 

planfrågor, bygglov, tillsyn inom industrin, gatuombyggnader osv. Här bör ett arbetssätt komma till 

stånd som innebär att dagvattenfrågan beaktas i allas arbete, såväl i planering som ute på fältet. 

Exploateringsområden 

Det behövs en arbetsmodell för planering och genomförande av VA-utbyggnad i exploateringsområden, 

så att kommunen tidigt får ett bra underlag inför beslut. Redan i planskedet borde FSP Teknik och 

Stab/Ekonomi involveras för grovberäkningar till flerårsbudget som sedan successivt under planeringen 

görs säkrare inför budgetplanering.  
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BILAGA A - Kort om VA-ekonomi 

Inledning  

Kommunen är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Alvesta kommun. De 

som är anslutna till de kommunala vatten- och avloppsnäten kallas abonnenter och de ingår i 

kommunens VA-kollektiv. 

Lag om allmänna vattentjänster utgör grunden för vatten- och avloppsförsörjningens organisation, 

ansvarsfördelning, finansiering med mera. Den trädde i kraft 2007 och innehöll en del nyheter jämfört 

med den tidigare VA-lagen från 1970, däribland regeln att VA-verksamheten ska ha separat ekonomi 

och redovisning - särredovisningsprincipen  

Särredovisningsprincipen  

Bokföring ska ske enligt god redovisningssed där resultat och balansräkning redovisas särskilt och där 

det finns tilläggsupplysningar som visar hur fördelning skett av kostnader som varit gemensamma med 

annan verksamhet, exempelvis vid samförläggning med andra typer av ledningar eller vid ombyggnad av 

gata. 

VA-verksamheten har med andra ord en ”egen plånbok” som är separat från kommunens övriga 

verksamheter. Kommunen får ta ut avgifter från dem som brukar VA-anläggningen för att täcka vad det 

kostar att anlägga och driva denna. Normalt sker ingen finansiering från skattemedel utom vad gäller 

ersättning enligt taxa för dagvattenhantering från allmänna platser med mera. 

Självkostnadsprincipen 

Vattentjänsterna får inte gå med vinst, men självkostnaderna får täckas. Det innebär att avgifterna 

endast får vara så höga att de täcker nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningarna. 

Förutom direkta kostnader för byggande och skötsel av anläggningar och ledningar, är arbetsledning, 

planering och registerhållning exempel på nödvändiga kostnader. 

Fondering för framtida investeringar får ske om det finns fastställd investeringsplan där det tydligt 

framgår vilken åtgärd den avser, kostnaden för denna, tidpunkt för genomförande och övriga 

upplysningar som behövs för att bedöma hur stor avsättningen bör vara. 

VA-kollektiv och skattekollektiv 

Varför är dessa principer påbjudna i Lag om allmänna vattentjänster? Skälet är att kommunerna 

hanterar ”olika slags pengar” åt olika grupper av personer. Skattekollektivet utgörs av alla 

kommuninvånare som betalar kommunalskatt. Dessa skattepengar ska användas till många olika 

nyttigheter som vård, skola och omsorg men också ledning, administration, myndighetsutövning, 

planering, gatudrift och mycket annat.  

Även om det inte finns formella hinder att använda skattepengar för att finansiera VA-verksamhet, är 

det inte vanligt att så sker, eftersom dessa resurser oftast är knappa.  

Att anordna VA-försörjning är i grunden den enskilde fastighetsägarens ansvar. När det måste ske i ett 

större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa och för miljön, tar kommunen över 

det ansvaret. VA-kollektivet utgörs av fastighetsägare och vissa andra som betalar avgifter till 

kommunen för detta. Dessa avgifter utgör betalning för tjänster som kommunen utför och är inte en 

form av skatt. Avgifterna får endast användas till att täcka kostnader som är nödvändiga för VA-

verksamheten. 
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Lagstiftningen gör en tydlig gränsdragning mellan skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. 

Det bör därför inte finnas någon konkurrens mellan skattekollektivet och VA-kollektivet om 

investerings- eller driftmedel. VA-verksamheten ska vara ett ”nollsummespel” som inte påverkar de 

åtaganden och investeringsbehov som belastar skattekollektivet. 

VA-verksamhetens finansiering 

Det finns i huvudsak två typer av intäkter i verksamheten: anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

Dessa avgifter regleras i VA-taxan som fastställts av kommunfullmäktige. Alvesta kommuns VA-taxa är 

utformad i enlighet med den normaltaxa som tagits fram av branschorganisationen Svenskt Vatten. 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kommunens kostnad för att ordna en allmän va-

anläggning. För abonnenten medför den en rättighet att för all framtid vara ansluten till det allmänna 

VA-nätet. I VA-redovisningen ska denna inbetalning periodiseras genom att en andel skrivs av direkt och 

resten fördelas över en längre period, exempelvis 40 år. 

Brukningsavgiften är en periodisk avgift för att täcka av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader 

för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av 

anläggningsavgiften.  

VA-taxan är en schablon för att beräkna den enskilde abonnentens VA-avgifter. Taxan är i princip lika för 

alla abonnenter av en viss typ. Det finns dock vissa möjligheter att tillämpa särtaxa för 

anläggningsavgifter och brukningsavgifter, om det för ett visst område finns kostnader som i 

beaktansvärd omfattning (normalt mer än 30 %) avviker från kostnaderna för vad som är normalt inom 

kommunens verksamhetsområden. 

Anslutning enligt avtal. 

Det är möjligt att ansluta även fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområden. I så fall 

ska avtal om detta upprättas mellan kommunen och de fastighetsägare som vill ansluta sina fastigheter 

till kommunens va-nät. Sådana avtal skall grunda sig på vad som är skäligt och rättvist varvid VA-taxan 

bör vara en utgångspunkt. 

Inom kommunen finns ett 30-tal gemensamhetsanläggningar med mellan två och 30 ingående 

fastigheter som är anslutna enligt avtal. 

Inlösen av enskilda VA-anläggningar 

Om kommunen inrättar eller utökar verksamhetsområde för VA, har ägare till enskilda anläggningar 

som antingen kommer att ingå som en del i den allmänna anläggningen eller anläggningar som inte 

längre behövs, rätt att få dessa inlösta.  

Det finns utslag från Statens VA-nämnd som innebär at sådan ersättning kan utgå med belopp 

motsvarande anläggningens ursprungliga kostnad, reducerad med 1/15 per år som gått sedan 

investeringstillfället. 

Tvister avgörs i Statens VA-nämnd 

Tvister mellan abonnenter och kommunen avgörs i Statens VA-nämnd. Dess beslut kan överprövas i 

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. 

Litteratur med koppling till VA-ekonomi 

Följande litteratur kan vara lämplig som utgångspunkt för fördjupat studium i VA-ekonomi: 

 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.  Klicka här!! 

https://lagen.nu/2006:412#R19
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 Introduktion till vattentjänsterna för ansvariga politiker med flera.  

Svenskt vatten, 2011. Klicka här! 

 Tagesson, Torbjörn. Redovisning av affärsverksamhet – mot bakgrund av 

självkostnadsprincipen. Rådet för kommunal redovisning, 2006. Klicka här! 

  

http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Utbildning%20och%20Rekrytering/Utbildningsp%C3%A4rm%20f%C3%B6r%20politiskt%20f%C3%B6rtroendevalda.pdf
http://www.rkr.se/download.asp?28
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BILAGA B - Prioriterade vattentillgångar i Alvesta kommun.  
Tabellerna är hämtade från Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län, Kommunrapport. Länsstyrelsen i 

Kronobergs län, 2012. 

I tabell 10 redovisas en sammanställning av de bedömningar som utförts av tillrinning inom 

delavrinningsområdet, uttag, vattenkvalitet samt risk- och skyddsnivå avseende sjöar. 

Observera att i tabellen representerar grön färg det mest gynnsamma förhållandet för 

vattentillgången och orange färg det minst gynnsamma. Bedömningen måttlig symboliseras 

med gul färg i tabellen. 
 

 
Tabell 10. Sammanställning av prioriterade sjöars tillrinning inom delavrinningsområdet, uttag, 
vattenkvalitet samt risk- och skyddsnivå. 
 
Prioriterade 
ytvattentillgångar – 
sjöar 

Dansjön Femlingen Furen Rymmen Spånen 

Tillrinning och uttag 

Storleksordning på 
bedömd tillrinning 
inom delavrinnings- 
området, intervall 
mellan torrår och 
normalår (l/s) 

40-70 420-700 240-390 250-420 70-110 

Nuvarande 
vattenuttag från 
vattentäkt 

26,9 l/s* - - - - 

Medeluttag medgivet i 
vattendom 

Vattendom 
saknas 

- - - - 

Vattenkvalitet 

Kvalitetspåverkan Vattentäkten 
översvämmas 

Risk för 

spridning av 

dioxin/ 

klorfenol 

Ej känd Ej känd Ej känd 

Risknivå 

Bostäder       Måttlig  Måttlig         Låg       Låg       Låg 

Avloppsanläggningar Hög   Måttlig Måttlig       Måttlig Låg 

Väg och järnväg Hög Hög         Hög Låg Hög 

Lantbruk Hög           Låg Måttlig Låg       Måttlig 

Förorenade områden Hög Hög      Hög Låg Låg 

Miljöfarlig 

verksamhet 
Låg        Låg      Låg       Måttlig Låg 

Skyddsnivå 

Vattenskydds- 
område 

 

Låg 
 

Låg 
 

Låg 
 

Låg 
 

Låg 

 

* Avser uttag till konstgjord infiltration innan Alvesta vattenverk togs ur produktion. 
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Tabell 13. Sammanställning bedömningar av tillrinning inom delavrinningsområdet, uttag, vattenkvalitet 
samt risk- och skyddsnivå för prioriterade vattendrag. 
 

Prioriterade ytvattentillgångar - 
vattendrag 

Lekarydsån, 
sträckan mellan 
Stråken och 
Dansjön 

Lekarydsån, 
sträckan mellan 
Dansjön och 
Tvärån 

Tillrinning och uttag 

Storleksordning på bedömd 
tillrinning inom 
delavrinningsområdet, intervall 
mellan torrår och normalår (l/s) 

230-390 20-40 

Nuvarande vattenuttag från 
vattentäkt 

- - 

Vattenkvalitet 

Kvalitetspåverkan Färgtal, organiskt 
material 

Färgtal, organiskt 
material 

Risknivå 

Bostäder Hög Låg 

Avloppsanläggningar Hög Låg 

Väg och järnväg Hög Hög 

Lantbruk Hög Hög 

Förorenade områden Hög Måttlig 

Miljöfarlig verksamhet Måttlig Låg 

Skyddsnivå 

Vattenskyddsområde Låg Måttlig 
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Tabell 22. Sammanställning av prioriterade grundvattentillgångars bedömda uttagsmöjlighet, uttag, kvalitet 
samt risk- och skyddsnivå. 
 
 

Prioriterade 
dricksvattentillgånga
r - Grundvatten i jord 

Alvestaåsen 
Vislanda 

Alvestaåsen 
Gottåsa 

Alvestaåsen 
Benestad 

Alvestaåsen 
Blädinge 

Alvestaåsen 
Lekaryd 

Alvesta- 
åsen, 
Moheda 
Krono- 
bergshe
d 

Alvesta- 
åsen 
Moheda 
centru
m 

Husebyåsen 
Skatelöv 

Uttagsmöjlighet, grundvattenbildning och uttag 

Bedömd 

uttagsmöjlighet (1) 

5-25 l/s 5-25 l/s 5-25 l/s 1-5 l/s 5-25 l/s 1-5 l/s 1-5 l/s 5-25 l/s 

Beräknad 
grundvattenbildning (2) 

22 l/s 15 l/s 14 l/s - 5 l/s - - 14 l/s 

Nuvarande medeluttag 

från allmän vattentäkt 

6 l/s 1,9 l/s - - 26,9 l/s* - 6 l/s 0,2 l/s 

Medgivet medeluttag 
enligt vattendom 

8 l/s 5,1 l/s - - Vattendom 
saknas 

- 6,9 l/s Vattendom 
saknas 

Prioriterad 
ytvattentillgång 

för eventuell 
konstgjord infiltration 

  - Lekarydsån 
alternativt 
Dansjön 

- - - - 

Vattenkvalitet 

Kvalitetspåverkan Ej angiven Ej angiven Ej känd Ej känd Färgtal, 
organiskt 
material 

Ej känd Bakterier Järn och 
mangan 

Risknivå 

Bostäder Låg Låg Måttlig Låg Låg Hög Hög Låg 

Avloppsanläggningar Måttlig Måttlig Hög Måttlig Måttlig Måttlig Låg Måttlig 

Väg och järnväg Måttlig Hög Måttlig Låg Hög Hög Hög Låg 

Lantbruk Hög Hög Hög Hög Hög Måttlig Låg Hög 

Materialtäkter Måttlig Måttlig Låg Måttlig Låg Låg Låg Låg 

Förorenade områden Hög Hög Måttlig Låg Låg Måttlig Hög Måttlig 

Miljöfarlig verksamhet Låg Låg Låg Låg Låg Låg Måttlig Låg 

Skyddsnivå 

Vattenskyddsområde Måttlig Måttlig Låg Låg Måttlig Måttlig Måttlig Låg 

 
(1) Uppgift om bedömd uttagsmöjlighet kommer från SGUs hydrogeologiska databas och baseras på en bedömning av uttag i 1-5 strategiskt 

placerade brunnar 

(2) Uppgift om beräknad grundvattenbildning kommer från VISS-databasen 

* Avser uttag vid konstgjord infiltration 
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Kort fakta 

Byggår: 2009 

Om/tillbyggt: -- 

Medelförbrukning: 2038 m³/d 

Avtalad vattenmängd: 2400 m³/d 

Utnyttjandegrad: 85% 

Distributionsområde: Alvesta, Hjortsberga, 

Blädinge, Benestad, Lekaryd 

Anslutna abonnenter (vatten): 2290 st 

BILAGA C – Vattenverk 

Lekaryds Tryckstegringsstation (Växjö kommun) 

 

Beskrivning 

Tryckstegringsstationen i Lekaryd ägs av Växjö kommun. Lekarydsstationen ingår Bergaåsanläggningen, som 

förser Växjö stad med dricksvatten. Alvesta kommun är abonnent hos Växjö kommun, med anslutningspunkt 

strax utan för byggnaden. Växjö kommun tillhandahåller Alvesta kommun dricksvatten i anslutningspunkten. 

Vattnet till Alvesta avleds på högtrycksidan i tryckstegringsstationen. Vattnet som kommer till 

Lekarydsstationen är kemisk färdigbehandlat, men är formellt att betrakta som råvatten. Som slutbehandling 

desinficeras därför vattnet innan det distribueras till Alvesta.  

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Växjö kommuns vattentäkt på Bergaåsen fastställdes 

2009-10-13 av Länsstyrelsen i Kronobergs län (07FS 2009:50). 

Växjö tingsrätt, Miljödomstolen har i dom daterad 2005-10-13 (Målet M 450-01) givit tillstånd till vattentäkten 

på Bergaåsen och för överföringsledningen till Växjö inkl. tryckstegringsstationerna i Fenen och Lekaryd samt 

högreservoaren på Kvälleberg. Tillståndsgivet medeluttag 10,4 miljoner m³/år. 

 

Reservkraftverk finns. 

Process 

 Utpumpning mot Växjö/Alvesta med tre dricksvattenpumpar.  

 Mot Alvesta mekanisk tryckreducering och reglerventil, som styrs av nivån i högreservoaren i Alvesta 

alternativt utgående vattentryck.  

 UV-behandling av utgående dricksvatten sker för att avdöda bakterier och mikroorganismer i dricksvattnet.  

 Vid behov dosering av natriumhypoklorit för desinficering av vattnet.  

 En 882 m
3
 högreservoar (1959) i Alvesta på fastigheten Svensgård 56 (markägare Alvesta kommun) för 

utjämning och magasinering. 

 En 22000 m3 högreservoaren på Kvälleberg, som ingår Bergaåsanläggningen och ägs av Växjö kommun, 

fungerar även som reserv för Alvesta.

Risker 

Risker som bedöms kunna påverka tillrinningsområdet är: skogsbruk, jordbruk, vägtransporter och enstaka hus. 

Reservvattentäkt finns inte, men samtliga system är dubblerade. 
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Övrigt 

Bergaåsanläggningens samtliga delar är anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus.  
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Moheda Vattenverk 

 

Beskrivning 

Moheda vattenverk ligger beläget i sydvästra delen av Moheda vid Ådalsvägen på fastigheten Moheda 7:1 (ägare 

Alvesta kommun).  

Vattenskyddsområdet omfattar delar av samhället men sträcker sig huvudsakligen söderut från vattenverket. 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställdes 1988-03-24 av Länsstyrelsen i Kronobergs län (07FS 

1988:5). 

Vattendomar DVA 12/1989 daterad 1989-03-01 (VA 51/1986) och A 87/1958 daterad 1958-11-03 (AD 9/1958). 

Tillståndsgivet medeluttag 600 m³/d och maxuttag 1700 m³/d. 

 

Till vattenverket hör 3 st brunnar i isälvsavlagring: 

Br 1: Sänkbrunn (1948), Moheda 7:1 (markägare Alvesta kommun). Diameter 1,7 m och djup ca 8 m. 

Br 3: Grusfilterbrunn (1976) Moheda 4:1 (markägare Svenska Kyrkan - servitutsavtal). Diameter 0,60 m och 

djup 10 m. 

Br 4: Grusfilterbrunn (2003) Moheda 4:1 (markägare Svenska Kyrkan - servitutsavtal). Diameter 0,25 m och 

djup 13,0 m under markyta. 

 

Råvatten från Br3 har höga järnhalter och används därför i sista hand. 

Reservkraftverk finns, gemensamt med och placerad på Moheda avloppsverk. 

I högreservoaren i Torpsbruk finns en tryckstegringsstation för ett fåtal högt belägna fastigheter i närheten. 

Process 

 Luftning.  

 Filtrering i två filter för avskiljning av järnflockar.  

 Dosering av lut för alkalinisering.  

 Vid behov dosering av natriumhypoklorit för desinficering av vattnet.  

 En 95 m3 lågreservoar för utjämning.  

 Utpumpning till nätet med tre dricksvattenpumpar som styrs av nivån i högreservoaren.  

 UV-behandling av utgående dricksvatten sker för att avdöda bakterier och mikroorganismer i dricksvattnet.  

 En 801 m
3
 högreservoar (1969) i Torpsbruk på fastigheten Notteryd 1:31 (markägare Alvesta kommun) för 

Kort fakta 

Byggår: 1978 

Om/tillbyggt: -- 

Medelförbrukning: 480 m³/d 

Vattentäktens kapacitet: 1000 m³/d 

Utnyttjandegrad: 80% 

Distributionsområde: Moheda, Torpsbruk 

Anslutna abonnenter (vatten): 789 st 
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utjämning och magasinering. 

Risker 

Risker som bedöms kunna påverka tillrinningsområdet är: skogsbruk, jordbruk, villor, industrier, vägtransporter 

och markföroreningar bland annat nedlagd äldre soptipp. Reservvattentäkt finns inte.  

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter behöver förnyas. 

Övrigt 

Vattenverket är i tämligen god kondition. 

Vattenverket inte anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus. I samband med 

datoriseringen erfordras viss el-ombyggnad. Fiberanslutning finns. 

Vattendomarna behöver ses över och vid behov kompletteras. 
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Lidnäs Vattenverk 

 

Beskrivning 

Lidnäs vattenverk ligger centralt beläget i samhället på fastigheten Moheda-Näs 1:94 (ägare Alvesta kommun).  

Vattenskyddsområde och vattendom saknas.  

Till vattenverket hör 1 st brunn: 

Br 1: Bergbrunn (1949), Moheda-Näs 1:94 (markägare Alvesta kommun). Diameter 0,15 m och djup 65 m. 

 

Råvatten har höga järnhalter och mangan. Även turbiditeten är hög. 

Reservkraftverk finns, gemensamt med Lidnäs avloppspumpstation och Lidnäs bräddavloppsanläggning. 

Reservkraftverket är placerad på sistnämnda plats. 

Inom distributionsområdet finns en tryckstegringsstation (1982) för några högt belägna fastigheter längs 

Lidnäsvägens norra del. 

Process 

 Dosering av kaliumpermanganat för oxidering av järn och mangan i vattnet.  

 Filtrering i ett slutet alkalifilter för avskiljning av järnflockar.  

 Vid behov dosering av natriumhypoklorit för desinficering av vattnet.  

 Två x 10 m³ lågreservoarer för utjämning.  

 Utpumpning till nätet med två dricksvattenpumpar som styrs av tryck.  

 Tryckhållning av utgående vatten med två x 830 l  hydroforer.  

 UV- behandling av utgående dricksvatten sker för att avdöda bakterier och mikroorganismer i dricksvattnet.  

Risker 

Risker som bedöms kunna påverka tillrinningsområdet är: jordbruk, villor, industrier, och stambanan. Reserv-

vattentäkt finns inte. 

Övrigt 

Vattenverket är i tämligen god kondition. 

Kort fakta 

Byggår: Början av 1950-talet 

Om/tillbyggt: 1972 

Medelförbrukning: 31 m³/d 

Vattentäktens kapacitet: 130 m³/d 

Utnyttjandegrad: 24% 

Distributionsområde: Lidnäs 

Anslutna abonnenter (vatten): 42 st 
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Arbetet med överföringsledning för vatten från Torpsbruk till Lidnäs pågår. Återstår gör främst 

anslutningsledningen genom samhället fram till vattenverket. Vattenverket är tänkt att därefter fungera som 

tryckstegringsstation. 

Vattenverket inte anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus. I samband med 

datoriseringen erfordras viss el-ombyggnad. Fiber anslutning finns. Ej heller tryckstegringsstationen är ansluten 

och här saknas fiberanslutning. 
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Vislanda Vattenverk 

 

Beskrivning 

Vislanda vattenverk ligger öster om samhället i Kojtet på fastigheten Oby 6:3 (ägare Alvesta kommun).  

Vattenskyddsområdet sträcker sig huvudsakligen norrut från vattenverket. Vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter fastställdes 1966-05-25 av Länsstyrelsen i Kronobergs län (Allmänna Kungörelser nr 47 

1966). 

Vattendom A 11/1966 daterad 1968-02-18 (AD 81/1965). Tillståndsgivet medeluttag 700 m³/d och maxuttag 

1100 m³/d. 

 

Till vattenverket hör 3 st brunnar i isälvsavlagring: 

Br 2: Sänkbrunn (1963), Oby 1:23 (markägare Alvesta kommun). Diameter 2,00 m och djup 7,0 m under 

markyta. 

Br 3: Grusfilterbrunn (1972) Oby 6:3 (markägare Svenska Kyrkan - servitutsavtal). Diameter 0,40 m och 

djup 7,0 m under markyta. 

Br 4: Grusfilterbrunn (1973) Oby 6:3 (markägare Svenska Kyrkan - servitutsavtal). Diameter 0,60 m och 

djup 8,0 m under markyta. 

 

Råvatten är av hög kvalitet och behöver endast pH-justeras men filtreras ändå för säkerhets skull. 

Reservkraftverk saknas, men verket är förberett för anslutning av mobilt reservkraftverk.  

I Lindås finns en tryckstegringsstation (1979) för ett fåtal högt belägna fastigheter i närheten av högreservoaren. 

Anläggningen är inrymd i en byggnad ägd av Vislanda församling. 

Process 

 Luftning i två seriekopplade oxidationstankar  

 Filtrering i två parallella sandfilter för avskiljning av järnflockar.  

 Dosering av lut för alkalinisering.  

 Dosering av koldioxid för kalk-kolsyrabalansen.  

 Filtrering i två parallella alkaliska filter för avskiljning av järnflockar.  

 Vid behov dosering av natriumhypoklorit för desinficering av vattnet.  

 En 305 m3 lågreservoar för utjämning.  

Kort fakta 

Byggår: 1997 

Om/tillbyggt: -- 

Medelförbrukning: 481 m³/d 

Vattentäktens kapacitet: 1100 m³/d 

Utnyttjandegrad: 68% 

Distributionsområde: Vislanda, Kojtet 

Anslutna abonnenter (vatten): 581 st 
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 Utpumpning till nätet med tre dricksvattenpumpar som styrs av nivån i högreservoaren.  

 UV-behandling av utgående dricksvatten sker för att avdöda bakterier och mikroorganismer i dricksvattnet.  

 En 1113 m3 högreservoar (1971) i Lindås på fastigheten Lindås 2:56 (markägare Alvesta kommun) för 

utjämning och magasinering.  

Risker 

Risker som bedöms kunna påverka tillrinningsområdet är: vägtransporter, skogsbruk, grustäkter, friluftsliv och 

några enstaka villor. Reservvattentäkt finns inte. 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter behöver förnyas. 

Övrigt 

Vattenverket är i god kondition. 

Vattenverket är anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus via fiber. 

Vattendomen behöver ses över och vid behov kompletteras. 
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Grimslöv Vattenverk 

 

Beskrivning 

Grimslöv vattenverk ligger beläget i södra delen av samhället vid idrottsplatsen på fastigheten Grimslöv 19:7 

(ägare Alvesta kommun). Vattentäkten är belägen 4 km västerut vid Gottåsa. Från vattentäkten går en 

överföringsledning för råvatten till vattenverket. 

Vattenskyddsområdet omfattar ett ca 2,5 km långt område utmed väg 23 vid Gottåsa. Vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter fastställdes 1974-01-16 av Länsstyrelsen i Kronobergs län (Allmänna Kungörelser nr 6 1974). 

Vattendomar DVA 64/1974 daterad 1974-09-10 (VA 47/1973). Tillståndsgivet medeluttag 440 m³/d och 

maxuttag 700 m³/d. 

Till vattenverket hör 3 st brunnar i isälvsavlagring: 

Br 1: Grusfilterbrunn (1973), Gottåsa 7:1 (markägare Alvesta kommun). Diameter 0,60 m och djup 12,4 m. 

Br 2: Grusfilterbrunn (2008) Gottåsa 4:1 (markägare Alvesta kommun). Diameter 0,27 m och djup 15,7 m 

under markyta. 

Br 3: Grusfilterbrunn (2008) Gottåsa 4:1 (markägare Alvesta kommun). Diameter 0,27 m och djup 14,8 m 

under markyta. 

 

Råvatten är av hög kvalitet och behöver endast pH-justeras.  

Reservkraftverk finns både på vattentäkten i Gottåsa och i vattenverket i Grimslöv. 

Process 

 Möjlighet till luftning, används ej idag.  

 Dosering av lut.  

 Två 60 + 230 m3 lågreservoarer för utjämning.  

 Vid behov dosering av natriumhypoklorit för desinficering av vattnet.  

 Utpumpning till nätet med två dricksvattenpumpar som styrs av tryck.  

 Tryckhållning av utgående vatten med två x 2000 l  hydroforer.  

 UV-behandling av utgående dricksvatten sker för att avdöda bakterier och mikroorganismer i dricksvattnet.  



Kort fakta 

Byggår: 1961 

Om/tillbyggt: 1970, 2008 

Medelförbrukning: 205 m³/d 

Vattentäktens kapacitet: 500 m³/d 

Utnyttjandegrad: 47% 

Distributionsområde: Grimslöv, Grimslövs by  

Anslutna abonnenter (vatten): 361 st 
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Risker 

Risker som bedöms kunna påverka tillrinningsområdet i Gottåsa är: jordbruk, vägtransporter, friluftsliv och 

enstaka villor. Reservvattentäkt finns inte. 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter behöver förnyas. 

Övrigt 

Vattenverket är i tämligen god kondition, men är trångt. 

Vattenverket är anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus via fiber. 

Vattendomen behöver ses över och vid behov kompletteras. 
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Torne Vattenverk 

  

Beskrivning 

Torne vattenverk ligger beläget norr om samhället vid campingplatsen på fastigheten Sundet 1:88 (ägare Alvesta 

kommun). Vattentäkten är belägen en knapp km norrut vid Hunna.  

Vattenskyddsområdet omfattar ett ca 0,4 km långt område utmed väg 677 vid Hunna. Vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter fastställdes 1994-03-28 av Länsstyrelsen i Kronobergs län (07FS  994:17). 

Vattendom saknas. 

Till vattenverket hör 1 st brunn i isälvsavlagring: 

Br 1: Grusfilterbrunn (1989), Sundet 1:2 (markägare Alvesta kommun). Diameter 0,165 m och djup 12 m. 

 

Råvatten har förhöjda halter av järn och behöver pH-justeras.  

Reservkraftverk finns, som både förser vattenverket och brunnen med el.  

Process 

 Vid behov dosering av natriumhypoklorit för desinficering av vattnet.  

 Möjlighet  till dosering av lut för (används ej). 

 Filtrering i ett slutet alkalifilter för avskiljning av järnflockar.  

 En 130 m3 lågreservoar för utjämning.  

 Utpumpning till nätet med två dricksvattenpumpar som styrs av tryck.  

 Tryckhållning av utgående vatten med en 2000 l  hydrofor.  

 UV- behandling av utgående dricksvatten sker för att avdöda bakterier och mikroorganismer i dricksvattnet.  

Risker 

Risker som bedöms kunna påverka tillrinningsområdet är: jordbruk, vägtransporter och friluftsliv. 

Reservvattentäkt finns inte. 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter behöver förnyas. 

Övrigt 

Vattenverket är i tämligen god kondition. 

Kort fakta 

Byggår: 1991 

Om/tillbyggt: -- 

Medelförbrukning: 19 m³/d 

Vattentäktens kapacitet: 60 m³/d 

Utnyttjandegrad: 42% 

Distributionsområde: Torne 

Anslutna abonnenter (vatten): 51 st 
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Vattenverket inte anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus. I samband med 

datoriseringen erfordras viss el-ombyggnad. Fiberanslutning finns. 

Behovet av vattendom behöver ses över och ansökan vid behov inlämnas. 
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Lönashult Vattenverk 

 

Beskrivning 

Lönashult vattenverk ligger centralt beläget i samhället intill Lönashult skola på fastigheten Lönashult 1:51 

(ägare Alvesta kommun).  

Vattenskyddsområdet omfattar södra delen av samhället men omfattar även ett mindre område på västra sidan 

av väg 126. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställdes 1973-01-29 av Länsstyrelsen i Kronobergs 

län (Allmänna Kungörelser nr 3 1973). 

Vattendom saknas. 

Till vattenverket hör 1 st brunn: 

Br 1: Bergbrunn (1949), Lönashult 1:51 (markägare Alvesta kommun). Ursprungligen diameter 0,20 m och 

djup 60 m, fördjupad i samband med upprensning 2009 med diameter 0,14 m och djup 70 m. 

 

Råvattnet har förhöjda halter av radon, järn, mangan, färg och grumlighet samt behöver pH-justeras. 

Reservkraftverk finns. Reservkraftverket förser även äldreboendet Torsgården och delar av Lönashult skola med 

ström.  

Process 

 Dosering av kaliumpermanganat för oxidering av järn och mangan i vattnet.  

 Dosering av lut för alkalinisering. 

 Luftning. 

 Filtrering i två seriekopplade sandfilter för avskiljning av järnflockar. 

 Vid behov dosering av natriumhypoklorit för desinficering av vattnet.  

 En 125 m3 lågreservoar för utjämning.  

 Utpumpning till nätet med två dricksvattenpumpar som styrs av tryck.  

 Tryckhållning av utgående vatten med en 2000 l  hydrofor.  

 UV- behandling av utgående dricksvatten sker för att avdöda bakterier och mikroorganismer i dricksvattnet.  

Risker 

Risker som bedöms kunna påverka tillrinningsområdet är: villor och vägtransporter. Reservvattentäkt finns inte.  

Kort fakta 

Byggår: ca 1968 

Om/tillbyggt: 2002, 2011 

Medelförbrukning: 22 m³/d 

Vattentäktens kapacitet: 175 m³/d 

Utnyttjandegrad: 18% 

Distributionsområde: Lönashult 

Anslutna abonnenter (vatten): 40 st 
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Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter behöver förnyas. 

Övrigt 

Vattenverket är i god kondition. 

Vattenverket är anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus via fiber. 

Behovet av vattendom behöver ses över och ansökan vid behov inlämnas. 
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Hulevik Vattenverk 

 

Beskrivning  

Lönashult vattenverk ligger ca 0,5 km väster om samhället på fastigheten Hulevik 1:16 (markägare privat - 

servitutsavtal).  

Vattenskyddsområdet omfattar ett område väster om samhället på båda sidor om vägen mellan Hulevik och 

Lönashult. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställdes 1974-01-24 av Länsstyrelsen i Kronobergs 

län (Allmänna Kungörelser nr 8 1974). 

Vattendom saknas. 

Till vattenverket hör 1 st brunn: 

Br 1: Bergbrunn (1970), Lönashult 1:51 (markägare Alvesta kommun), djup 94 m och diameter 0-7 m 

0,125 m, 40-82 m 0,108 och 82-94 m 0,103 m. 

 

Råvattnet har förhöjda halter järn och mangan samt behöver pH-justeras. 

Reservkraftverk finns. 

Process 

 Dosering av lut för alkalinisering. 

 Luftning. 

 Filtrering i ett sandfilter för avskiljning av järnflockar. 

 Filtrering i ett alkalifilter för avskiljning av järn- och manganflockar.  

 Vid behov dosering av natriumhypoklorit för desinficering av vattnet.  

 Två x 10 m³ lågreservoarer för utjämning.  

 Utpumpning till nätet med två dricksvattenpumpar som styrs av tryck.  

 Tryckhållning av utgående vatten med en 2000 l  hydrofor.  

 UV- behandling av utgående dricksvatten sker för att avdöda bakterier och mikroorganismer i dricksvattnet.  

Risker 

Risker som bedöms kunna påverka tillrinningsområdet är: skogsbruk, väg och enstaka villor. Reservvattentäkt 

finns inte.  

Kort fakta 

Byggår: 1972 

Om/tillbyggt: 2007 

Medelförbrukning: 8 m³/d 

Vattentäktens kapacitet: 115 m³/d 

Utnyttjandegrad: 15% 

Distributionsområde: Hulevik 

Anslutna abonnenter (vatten): 48 st 
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Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter behöver förnyas. 

Övrigt 

Vattenverket är i tämligen god kondition, men är trångt. 

Vattenverket inte anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus. I samband med 

datoriseringen erfordras viss el-ombyggnad. Fiberanslutning finns. 

Vattendomen behöver ses över och vid behov kompletteras. 
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Kort fakta 

Byggår: 1954 

Om/tillbyggt: 1971, 1981 

Anslutningsområde: Alvesta, Hjortsberga, 

Blädinge, Benestad, Lekaryd 

Anslutna abonnenter (spillavlopp): 2252 st 

BILAGA D – Avloppsreningsanläggningar 

Alvesta Reningsverk 

 

Beskrivning 

Alvesta reningsverk ligger i södra delen av Alvesta strax intill sjön Salen på fastigheten Alvesta 12:7 (ägare 

Alvesta kommun). Reningsverket har mekanisk, biologisk, kemisk rening samt slutfiltrering. Verket är utformat 

för begränsad kväverening (nitrifikation). Recipient är sjön Salen i Mörrumsåns vattensystem.  

Tillstånd enligt Miljöskyddslagen för Alvesta reningsverk har meddelats av Länsstyrelsen i Kronobergs län i 

beslut daterat 1998-09-29 (Ärendenr 246-579-98). Med tillståndet följer 12 villkor. Tillståndet ska omprövas 

enligt Miljöbalken senast 2014. 

 

Gällande utsläppsvillkor: 

 Riktvärde Gränsvärde 

Utsläpp 

rullande 3-månaders medel 

Reduktion 

årsmedel 

Utsläpp 

rullande 12-månaders medel 

BOD7 10 mg/l  10 mg/l 

Tot-P 0,3 mg/l  0,3 mg/l 

NH4-N  60%  

 

Kontrollprogram daterat 1999 för Alvesta reningsverk har fastställts av Miljönämnden i delegationsbeslut 1999-

02-15. 

Överföringsledningar för avlopp finns från Hjortsberga och Blädinge. Totalt finns 22 avloppspumpstationer, 

varav en mindre saknar överbyggnad. F.d. biodammen i Blädinge och f.d. sedimenteringsbassäng på Hjortsberga 

avloppspumpstation används numer som bräddmagasin. 

På Alvesta reningsverk finns inget stationärt reservkraftverk. 

Allt avloppsvatten pumpas in i Alvesta reningsverk från tre avloppspumpstationer på nätet.  

Avloppsslammet omhändertas efter mellanlagring på slamplatten för närvarande av entreprenör för 

användning på åkermark. 
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Dimensionering och belastning 

  Dimensionering Belastning  

Anslutning inkl ind. pe 12000 8800 73% 

Flöde m3/d 4780 4250 89% 

Flöde Qdim m3/h 290 230 79% 

BOD7 kg/d 840 420 50% 

P-tot kg/d 35 13 37% 

N-tot kg/d 180 110 61% 

 

Process 

Vatten 

 Sex spaltsilar med spaltvidd 0,8 mm och kapacitet 1000 m3/h. Avskilt rens tvättas och pressas. 

 Försedimentering två bassänger typ S1 och en typ S2 med plastkedjeskrapor. Total yta 300 m2 och volym 

900 m3. 

 En biobädd utomhus med yta 360 m2 och volym 1500 m3. Bäddmaterial av plast med specifik yta 

120 m2/m3. Pumpstation före biobädden med två pumpar och nivålyftare efter med två pumpar. 

 Kemisk fällning med polyaluminiumklorid i tank. Fyra flockningsbassänger med grindomrörare i en linje 

med våt volym 150 m3. 

 Eftersedimentering två bassänger typ S2 med linskrapor. Total yta 380 m2 och volym 1300 m3. 

 Fyra öppna nedströms sandfilter med total filteryta 80m2. Vattenluftspolning av filter på differenstryck och 

spolvattenavlopp till inlopp försedimentering. 

Slambehandling 

 Två gravitationsförtjockare med grindomrörare en för primärslam och en för bio/kemslam. Vardera yta 

40 m2 och volym 160 m3. Dekantat till inkommande före spaltsilar och före provtagare. 

 Två rötkammare i serie volym 554+429=983 m3. Omrörning genom gasinblåsning. Rötkammare 1 har 

yttre cirkulationspump med uppvärmning. Rötkammare 2 är försedd med gasklocka 110 m3 och saknar 

omrörning. Uppehållstid ca 20 dygn. 

 Två gravitationsförtjockare med grindomrörare för rötslam varav endast en används. Vardera yta 40 m2 

och volym 160 m3. Dekantat till inkommande före spaltsilar och före provtagare. 

 Slamavvattning i kammarfilterpress till ca 30% TS. Slamkonditionering med järnklorid i tank och släckt 

kalk i silo. Utlastning till containrar. Rejekt till inlopp försedimentering. Dukarna i kammarfilterpressen 

rengörs med saltsyra. 

 Slamplatta ca 3500 m2 för mellanlagring av avvattnat slam. 

Övrigt 

 Flödesmätning inkommande avlopp efter spaltsilar och bräddflöde efter biobädd. 

 Provtagning på inkommande efter spaltsilar och utgående renat avlopp. Den interna belastningen av rejekt 

tillförs före inkommande provtagare, men däremot inte dekantat och spolvattenavlopp från sandfiltren. 

 I en gaspanna används all producerad rötgas till värmeproduktion. 

 En värmepump utvinner värme ur utgående renat avloppsvatten. 

 Externslam från slamavskiljare körs till Växjö reningsverk Sundet.  

 Slutna tankar töms på avloppsnätet i Alvesta (KLS avloppspumpstation). 
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Reningsresultat 

  Tillstånd 2009 2010 2011 

BOD7 årsmedel mg/l 10 < 3,0 < 3,2 < 3,3 

BOD7 kvartalsmedel mg/l 10 < 3,0 < 3,8 < 3,9 

P-tot årsmedel mg/l 0,3 0,06 0,05 0,17 

P-tot kvartalsmedel mg/l 0,3 0,09 0,07 0,35 

NH4-N reduktion mg/l 60% 58% 70% 62% 

N-tot årsmedel mg/l -- 25 22 21 

 

Analyser och driftrapporter visar att reningsverket fungerar bra. Det mest kritiska villkoret är NH4-N reduktion 

(nitrifikationskravet). Kravet är högt ställt, samtidigt som den biologiska processen är temperaturberoende. Det 

innebär att avgörande för årsresultatet är när på våren processen kommer igång igen efter vintern. 

 

Övrigt 

Driftresultaten är bra för Alvesta reningsverk, men vissa år har riktvärdet för nitrifikationsgraden varit svår att 

uppnå. Energianvändningen tillfredsställande, men kunde vara lägre. Reningsverket är med hänsyn till sin ålder 

i tämligen god kondition.  

Tillståndet för Alvesta reningsverk ska omprövas enligt Miljöbalken senast 2014. Troligen kommer krav på 

kväverening. Detta medför investering i ytterligare ett processteg och ökade driftskostnader. 

Delar av processutrustningen är ålderdomlig. Utslitna maskinella enheter måste kontinuerligt repareras eller 

bytas ut. Spaltsilarna och renshanteringen är emellertid i stort behov av ombyggnad. Åldertecken syns dessutom 

numer på betongen i bassänger och kanaler.  

Reningsverket inte anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus. I samband med 

datoriseringen erfordras el-ombyggnad. Nuvarande styrning fungerar tillfredsställande, men behöver 

moderniseras. Fiberanslutning finns. 

Reningsverket föreslås kompletteras för att kunna ta emot blötslam från Moheda och Vislanda reningsverk. Som 

lagringsvolym kan avställd gravitationsförtjockare användas. Avsikten är att tillföra detta slam till rötkammaren.  

Enligt utförd översvämningskartering kommer vattennivån i Salen att påverka Alvesta reningsverk vid flöden 

överstigande 100-årsflödet. Det som påverkas är i första hand driften av biobädden, övriga delar av 

reningsprocessen bedöms kunna upprätthållas även om bottenvåningen börjar att översvämmas. 
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Moheda reningsverk 

 

Beskrivning 

Moheda reningsverk ligger i södra delen av samhället invid Mohedaån på fastigheten Boatorp 2:8 (ägare Alvesta 

kommun). Reningsverket har mekanisk, biologisk och kemisk rening. Recipient är Mohedaån, som är en del av 

Lekarydsån, i Mörrumsåns vattensystem.  

Tillstånd enligt Miljöbalken för Moheda reningsverk har meddelats av Länsstyrelsen i Kronobergs län i beslut 

daterat 2006-12-05 (Ärendenr 551-8717-05). Med tillståndet följer 12 villkor.  

Gällande utsläppsvillkor: 

 Riktvärde Gränsvärde 

Utsläpp 

kvartalsmedel 

Utsläpp 

årsmedel 

BOD7 10 mg/l 10 mg/l 

Tot-P 0,3 mg/l 0,3 mg/l 

 

Miljönämnden har upphävt kontrollprogram daterat 1992-11-20 för Moheda reningsverk i delegationsbeslut 

2007-04-23 (Diarienr M.07.198). Kontrollprogrammet har ersatts med egenkontrollprogram, som inte är juridisk 

bindande utan kan ändras vid behov. Senaste version är daterad 2007. 

Överföringsledningar för avlopp finns från Torpsbruk och vidare från Lidnäs till Torpsbruk. Totalt finns 3 

avloppspumpstationer, varav en mindre saknar överbyggnad. Gamla reningsverket i Lidnäs används som 

bräddavloppsanläggning bestående av bräddpumpstation och bräddmagasin i f.d. sedimenteringsbassäng.  

På Moheda reningsverk finns stationärt reservkraftverk, som även förser Moheda vattenverk med el. Även på 

gamla reningsverket i Lidnäs finns stationärt reservkraftverk. Detta förser bräddpumpstationen, 

överföringsledningens avloppspumpstation och Lidnäs vattenverk med el. 

Allt avloppsvatten pumpas in i Moheda reningsverk i en inloppspumpstation och dessutom finns en 

mellanpumpning före kemsteget på verket.  

Kort fakta 

Byggår: 1967 

Om/tillbyggt: 1975 

Anslutningsområde: Moheda, Torpsbruk, 

Lidnäs 

Anslutna abonnenter (spillavlopp): 823 st 
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Dimensionering och belastning 

  Dimensionering Belastning  

Anslutning inkl ind. pe 4500 2500 56% 

Flöde m3/d 2700 1400 52% 

Flöde Qdim m3/h 150 70 47% 

BOD7 kg/d 315 110 35% 

P-tot kg/d 18 3,2 18% 

N-tot kg/d (67,5) 31 46% 

 

Process 

Vatten 

 Inloppsspumpstation med tre pumpar. 

 Två silgaller med spaltvidd 2 mm och verklig kapacitet ca 350 m3/h. Avskilt rens tvättas och pressas. 

 Ett sandfång volym 40 m3. 

 En aktiv slam i två bassänger i serie med finblåsiga luftare. Total yta 114 m2 och volym 360 m3.  

 Mellansedimentering två bassänger typ S2 med plastkedjeskrapor. Total yta 115 m2 och volym 405 m3. 

 Nivålyftare med två pumpar. 

 Kemisk fällning med polyaluminiumklorid i tank. Tre flockningsbassänger med grindomrörare i en linje 

med våt volym 75 m3. 

 Eftersedimentering två bassänger typ S1 med linskrapor. Total yta 270 m2 och volym 540 m3. 

Slambehandling 

 Två gravitationsförtjockare för slam. En utan omrörning, för bioslam yta 10,2 m2 och volym 34 m3. En 

med grindomrörare för kemslam yta 12,2 m2 och volym 40 m3. Dekantat till inlopp före sandfång. 

 En slamluftningsbassäng för stabilisering av slam, som är avställd.  

 Slamavvattning i centrifug till ca 17% TS. Förtjockat bio- och kemslam blandas i ett slammagasin före 

avvattning. Slamkonditionering med polymer. Utlastning till containrar. Slammet transporteras till 

slamplattan vid Alvesta reningsverk för mellanlagring. Rejekt till inlopp före sandfång. 

Övrigt 

 Flödesmätning utgående renat avlopp och bräddflöde förbi kemsteget.. 

 Provtagning på inkommande efter rensgaller och utgående renat avlopp. Den interna belastningen av rejekt 

och dekantat tillförs efter inkommande provtagare. 

 En värmepump utvinner värme ur utgående renat avloppsvatten. 
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Reningsresultat 

  Tillstånd 2009 2010 2011 

BOD7 årsmedel mg/l 10 < 3,1 < 3,2 < 3,1 

P-tot årsmedel mg/l 0,3 0,05 0,07 0,04 

N-tot årsmedel mg/l -- 17 18 15 

 

Analyser och driftrapporter visar att reningsverket fungerar bra. 

 

Övrigt 

Driftresultaten är bra för Moheda reningsverk och energianvändningen tillfredsställande. Verket är emellertid 

ålderstiget och i behov av modernisering.  

Nuvarande styrning fungerar inte tillfredsställande. El-utrustningen är i stort behov av ombyggnad. I samband 

med denna ombyggnad är det naturligt att ansluta reningsverket till det datoriserade drift och 

övervakningssystemet Cactus och vid behov modernisera processutrustning. Fiberanslutning finns. 

Rensgallren har otillräcklig kapacitet och uppfyller inte normen. Gallren måste därför bytas ut till större. 

Slamavvattningsutrustningen är snart i behov av utbyte. Istället för utbyte planeras emellertid utrustning för 

transport av förtjockat blötslam installeras. Tänkbara mottagare är Alvesta reningsverk och Växjö reningsverk 

Sundet. Till detta behövs i huvudsak en maskinell förtjockare och polymerstation, samt slamlager och transport-

pump för förtjockat slam. Såsom slamlager används lämpligen den avställda slamluftningsbassängen.  

Enligt utförd översvämningskartering kommer Mohedaån att översvämma Moheda reningsverket vid flöden 

överstigande 100-årsflödet. 
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Vislanda reningsverk 

 

Beskrivning 

Vislanda reningsverk ligger sydost om Vislanda nära väg 126 på fastigheten Hönetorp 7:1 (ägare Alvesta 

kommun). Reningsverket har mekanisk, biologisk och kemisk rening. Recipient är Hönetorpsån, som mynnar i 

den närliggande Kojtasjön, i Mörrumsåns vattensystem.  

Tillstånd enligt Miljöbalken för Moheda reningsverk har meddelats av Länsstyrelsen i Kronobergs län i beslut 

daterat 2006-12-19 (Ärendenr 551-8718-05). Med tillståndet följer 11 villkor.  

Gällande utsläppsvillkor: 

 Riktvärde Gränsvärde 

Utsläpp 

kvartalsmedel 

Utsläpp 

årsmedel 

BOD7 10 mg/l 10 mg/l 

Tot-P 0,3 mg/l 0,3 mg/l 

 

Miljönämnden har upphävt kontrollprogram daterat 1992-11-20 för Vislanda reningsverk i delegationsbeslut 

2007-04-23 (Diarienr M.07.107). Kontrollprogrammet har ersatts med egenkontrollprogram, som inte är juridisk 

bindande utan kan ändras vid behov. Senaste version är daterad 2007. 

Överföringsledningar för avlopp finns från Grimslöv. Totalt finns 9 avloppspumpstationer, samtliga har 

överbyggnad. Gamla reningsverket i Grimslöv används som bräddavloppsanläggning bestående av 

bräddpumpstation och bräddmagasin i f.d. sedimenteringsbassäng.  

Vislanda reningsverk saknar stationärt reservkraftverk. Däremot finns stationärt reservkraftverk på gamla 

reningsverket i Grimslöv. Detta förser bräddpumpstationen och överföringsledningens avloppspumpstation med 

el. Dessutom finns stationärt reservkraftverk på överföringsledningens mellanpumpstation vid A-betong. 

Allt avloppsvatten rinner med självfall genom Vislanda reningsverk. De flesta slampumparna på reningsverket 

är luftdrivna mammutpumpar. 

Kort fakta 

Byggår: 1968 

Om/tillbyggt: 1974 

Anslutningsområde: Vislanda, Kojtet, 

Grimslöv, Grimslövs by 

Anslutna abonnenter (spillavlopp): 903 st 
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Dimensionering och belastning 

  Dimensionering Belastning  

Anslutning inkl ind. pe 4500 2800 62% 

Flöde m3/d 2700 1700 63% 

Flöde Qdim m3/h 150 85 57% 

BOD7 kg/d 315 220 70% 

P-tot kg/d 18 7,0 39% 

N-tot kg/d (67,5) 55 81% 

 

Process 

Vatten 

 Ett silgaller med spaltvidd 3 mm och kapacitet < 600 m3/h. Avskilt rens tvättas och pressas. 

 Ett luftat sandfång volym 30 m3. 

 En aktiv slam i två bassänger i serie med finblåsiga luftare. Total yta 114 m2 och volym 342 m3.  

 Mellansedimentering två bassänger typ S1 med plastkedjeskrapor. Total yta 202 m2 och volym 420 m3. 

 Kemisk fällning med polyaluminiumklorid i tank. Två linjer med vardera tre flockningsbassänger med 

grindomrörare med total våt volym 75 m3. 

 Eftersedimentering två bassänger typ S2 med linskrapor. Total yta 150 m2 och volym 450 m3. 

Slambehandling 

 En gravitationsförtjockare för bio- och kemslam med luftomrörning. Yta 13,1 m2 och volym 40 m3. 

Dekantat till sandfånget. 

 Två slamluftningsbassänger volym 80 respektive 112 m3 för stabilisering av slam, vilka är avställda.  

 Slamavvattning i centrifug till ca 11% TS. Slamkonditionering med polymer. Utlastning till containrar. 

Slammet transporteras till slamplattan vid Alvesta reningsverk för mellanlagring. Rejekt till sandfånget. 

Övrigt 

 Flödesmätning inkommande avlopp före biosteget och bräddflöde förbi biosteget.. 

 Provtagning på inkommande efter rensgaller och utgående renat avlopp. Den interna belastningen av rejekt 

och dekantat tillförs efter inkommande provtagare. 

 En värmepump utvinner värme ur utgående renat avloppsvatten. 

 

Reningsresultat 

  Tillstånd 2009 2010 2011 

BOD7 årsmedel mg/l 10 < 4,6 < 3,4 < 3,4 

P-tot årsmedel mg/l 0,3 0,09 0,10 0,10 

N-tot årsmedel mg/l -- 14 16 15 

 

Analyser och driftrapporter visar att reningsverket fungerar bra. 
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Övrigt 

Driftresultaten är bra för Vislanda reningsverk. Energianvändningen för uppvärmning är för hög, återvinning på 

ventilationen saknas. Verket är ålderstiget och i behov av modernisering.  

Reningsverket inte anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus. I samband med 

datoriseringen erfordras el-ombyggnad. Nuvarande styrning fungerar tillfredsställande, men behöver 

moderniseras. I samband med denna anslutning är det naturligt att vid behov även  modernisera process-

utrustningen. Fiberanslutning finns.  

Slamavvattningsutrustningen är i akut behov av utbyte. Istället för utbyte planeras emellertid utrustning för 

transport av förtjockat blötslam installeras. Tänkbara mottagare är Alvesta reningsverk och Växjö reningsverk 

Sundet. Till detta behövs i huvudsak en maskinell förtjockare och polymerstation, samt slamlager och transport-

pump för förtjockat slam. Såsom slamlager används lämpligen den avställda slamluftningsbassängen. 

 



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 33 

Torne Reningsverk 

  

Beskrivning 

Torne reningsverk ligger i södra delen av samhället invid Åsnen på fastigheten Sundet 1:2 (ägare Alvesta 

kommun). Reningsverket har mekanisk och kemisk rening. Recipient är Åsnen och grundvattnet ca 30-40 m 

väster om Åsnen, i Mörrumsåns vattensystem.  

Verksamheten vid Torne reningsverk har anmälts enligt Miljöskyddslagen/Miljöbalken och följande råd och 

anvisningar har meddelats: 

 Länsstyrelsen i Kronobergs län beslut daterat 1972-03-01 (Diarenr 11.183-103-72) om avloppsutsläpp. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut 1990-09-04 §129 om ombyggnad av avloppsreningsverk. 

 Miljönämnden beslut 2002-09-23 §55 gällande om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk. 

 

Gällande utsläppsvillkor: 

 Riktvärde Gränsvärde 

Utsläpp Utsläpp 

BOD7 -- -- 

Tot-P -- -- 

 

Kontrollprogram daterat 2003-03-28 rev. 2003-05-22 för Torne reningsverk har fastställts av Miljönämnden i 

delegationsbeslut 2003-05-07. 

Totalt finns 2 avloppspumpstationer, varav den som ligger vid vattenverket saknar överbyggnad. 

Torne reningsverk har ingen inloppspumpstation, men däremot finns en mellanpumpning före sista processteget 

på verket.  

På Torne reningsverk finns stationärt reservkraftverk  

 

Kort fakta 

Byggår: 1950-talet 

Om/tillbyggt: 1991, 2003 

Anslutningsområde: Torne 

Anslutna abonnenter (spillavlopp): 52 st 
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Dimensionering och belastning 

  Dimensionering Belastning  

Anslutning inkl ind. pe 250 130 52% 

Flöde m3/d 100 45 45% 

Flöde Qdim m3/h 6,3 3,5 56% 

BOD7 kg/d (17,5) 2,7 15% 

P-tot kg/d (0,75) 0,13 17% 

N-tot kg/d (3,75) 1,0 27% 

 

Process 

 En slamavskiljare (emscherbrunn) med yta 12,6 m2 och volym 50 m3. Slamsugs ungefär en gång per månad 

och transporteras till Växjö reningsverk Sundet. 

 En finsedimentering med yta 7 m2 och volym 31 m3. Avsatt slam pumpas till slamavskiljaren. 

 Pumpstation med 2 pumpar för kemsteget och 2 pumpar för infiltrationsanläggningen. Yta 7 m2 och våt 

volym ca 20,7 m3. 

 Kemisk direktfällning med polyaluminiumklorid i tank, nettovolym 2,6 m3. Dosering efter fördelnings-

lådan före sandfiltret. 

 Ett öppet kontinuerligt uppströms sandfilter (DynaSand) med ytan 0,7 m2. Fördelninglåda före filtret, över-

skottsvattnet återförs till pumpstationen. Spolavloppet (ca 20-30%) leds till slamavskiljaren. 

 Två parallella slutna infiltrationsbäddar ungefär lika stora, total yta ca 500 m2. Bräddning kan ske till 

infiltrationen efter slamavskiljning.  

Övrigt 

 Flödesmätning inkommande avlopp utloppet från slamavskiljaren. Ingen mätning av bräddflöde förbi 

reningsverket eller från pumpstationen. 

 Provtagning på inkommande i fördelningslådan och utgående renat avlopp efter sandfilter. Den interna 

belastningen av spolavlopp filter tillförs före inkommande provtagare. 

 

Reningsresultat 

  Tillstånd 2009 2010 2011 

BOD7 årsmedel mg/l -- 23 13,5 16,8 

P-tot årsmedel mg/l -- 2,3 2,0 0,6 

N-tot årsmedel mg/l -- 31 23 16 

 

Torne reningsverk har haft problem med igensättning i DynaSandfiltret, vilket resulterat i sämre reningsresultat 

främst avseende fosfor. När DynaSandfiltret fungerar så är utgående halter tot-P i nivån 0,5 mg/l annars upp till 

2-3 mg/l. Mycket energi läggs därför på att få DynaSandfiltret att fungera bättre. 
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Övrigt 

Torne reningsverk är i sina äldsta delar från 1950-talet och har sedan dess byggts om- och till vid flera tillfällen. 

Den senaste ombyggnaden initierades av att infiltrationsbäddarna satte igen sig allt oftare. Direktfällning på 

DynaSandfiltret av det avslammade vattnet skulle ge ett så bra reningsresultat, så att avloppsvattnet efter filtret 

skulle kunna släppas ut i Åsnen. Så är inte situationen för närvarande, utan en stor del av avloppsvattnet i 

infiltreras i bäddarna efter att ha passerat slamavskiljningen. 

För att komma till rätta med problemen med igensättning i DynaSandfiltret, håller ett åtgärdsprogram att 

utarbetas med hjälp av leverantören. I första hand är det inriktat på driftoptimeringsåtgärder och på enklare 

processförändringar. Olika försök är också aktuellt. 

Långsiktigt kan mer omfattande åtgärder bli aktuella. Slamavskiljningen kan behöva kompletteras med 

rensgaller och renstvätt och slamlagringen kan behöva separeras från processen. En annan möjlighet är att 

utnyttja den avställda infiltrationsanläggningen för det renade avloppsvattnet. Kostnaderna för åtgärder i 

befintligt reningsverk måste ställas mot andra alternativ, såsom att föra avloppsvattnet till annan anläggning. 

Reningsverket är anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus.  

Enligt utförd översvämningskartering kommer vattennivån i Åsnen att påverka infiltrationen på Torne 

reningsverk vid flöden överstigande 100-årsflödet. 



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 36 

Lönashult Reningsverk 

 

Beskrivning 

Lönashult reningsverk ligger ca 500 m sydväst om samhället på fastigheten Långhult 1:17 (ägare Alvesta 

kommun). Reningsverket har mekanisk/biologisk rening. Recipient är grundvattnet ca 200 m väster om sjön 

Lillången, i Helgeåns vattensysytem.  

Tillstånd enligt Miljöbalken för Lönashult reningsverk har meddelats av Miljönämnden i beslut daterat 1998-

05-12 §40. Med tillståndet har nämnden lämnat råd och anvisningar.  

Gällande utsläppsvillkor: 

 Riktvärde Gränsvärde 

Utsläpp Utsläpp 

BOD7 -- -- 

Tot-P -- -- 

 

Kontrollprogram daterat 1999-04-29 för Lönashult reningsverk har fastställts av Miljönämnden i delegations-

beslut 1999-06-15. 

Avloppet rinner med självfall från Lönashults by till reningsverket. VA-verket har ingen avloppspumpstation på 

nätet, däremot finns några privata/samfällda villapumpstationer. 

Lönashult reningsverk har ingen inloppspumpstation, men däremot finns en mellanpumpning före infiltrationen. 

På Lönashult reningsverk finns inget stationärt reservkraftverk. 

Kort fakta 

Byggår: 1961 

Om/tillbyggt: 1999 

Anslutningsområde: Lönashult 

Anslutna abonnenter (spillavlopp): 56 st 
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Dimensionering och belastning 

  Dimensionering Belastning  

Anslutning inkl ind. pe 200 160 80% 

Flöde m3/d 60 50 83% 

Flöde Qdim m3/h 5,8 4,6 80% 

BOD7 kg/d (14) 9 64% 

P-tot kg/d (0,6) 0,2 33% 

N-tot kg/d (3,0) 2,0 67% 

 

Process 

 Två biodammar ungefär lika stora i serie, total area 2150 m2. 

 Pumpstation med 2 pumpar för infiltrationsanläggningen.  

 Fyra parallella öppna infiltrationsbäddar ungefär lika stora, total yta ca 800 m2.  

Övrigt 

 Flödesmätning avlopp i pumpstation. Brädd finns efter biodammen, dvs före pumpstationen. Ingen mätning 

av bräddflöde. 

 Provtagning på inkommande i inloppsbrunn och till infiltrationen i utloppsbrunn biofdamm. Prov på 

grundvatten tas vid infiltrationsbädden. Inga interna belastningen förekommer. 

 

Reningsresultat  

Stickprover uttas två gånger om året. På avloppsvattnet tas prov på inkommande och efter biodammen innan 

avloppsvattnet leds till den öppna infiltrationen dvs innan avloppsvattnet genomgått fullständig rening. På 

recipienten, dvs grundvattnet vid infiltrationen, uttas prov i två rör nedströms anläggningen, G1 ca 50 m från 

infiltrationen och sedan 2012 G2 strax intill. 

Ingen dramatisk förändring av analyserna kan ses över tiden. Biodammarna har en utjämnande effekt på flöde 

respektive halter och tycks medföra något lägre utgående halter efter hand. I biodammarna reducerar framför 

allt det organiska föroreningarna (BOD7, COD) men även i viss mån kväve och fosfor. I prov på grundvatten i 

punkt G2 intill infiltrationen kan påverkan från anläggningen skönjas för de mer lättrörliga parametrarna. Ingen 

påverkan kan spåras i grundvattnet i punkt G2 längre ifrån. Halterna ligger här på en låg nivå för samtliga 

parameterar. 

 

Övrigt 

Infiltrationsanläggningen som togs i drift 1999 tycks fungera som avsett. Träd och sly runt dammen ska tas bort. 

Sol och vind är positivt för processen i dammen. Sly måste regelbundet tas bort från infiltrationsbäddarna. Behov 

av rensning av framförallt biodamm 1. För att förlänga tömningsintervallen föreslås anläggningen kompletteras 

med slamavskiljning före biodammen. 

Anläggningen bör förses med kommunalt dricksvatten. Vattnet i den egna brunnen håller undermålig kvalitet. 

Reningsverket är anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus, men ska kompletteras med 

rapportfunktion. 
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Hulevik Reningsverk 

 

Beskrivning  

Hulevik reningsverk ligger i södra delen av samhället invid Åsnen på fastigheten Hulevik 1:48 (ägare Alvesta 

kommun). Reningsverket har mekanisk/biologisk kemisk rening. Recipient är Åsnen och grundvattnet ca 30-40 

m väster om Åsnen, i Mörrumsåns vattensystem.  

Verksamheten vid Hulevik reningsverk har anmälts enligt Miljöskyddslagen och följande råd och anvisningar 

har meddelats: 

 Länsstyrelsen i Kronobergs län beslut daterat 1972-10-18 (Diarenr 11.183-1187-72) om avloppsutsläpp. 

 Miljönämnden beslut 1996-02-13 §4 gällande om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk. 

 

Gällande utsläppsvillkor: 

 Riktvärde Gränsvärde 

Utsläpp Utsläpp 

BOD7 -- -- 

Tot-P -- -- 

 

Kontrollprogram daterat 1996-03-18 för Hulevik reningsverk har fastställts av Miljönämnden i delegationsbeslut 

1996-04-22. 

Avloppet rinner med självfall från Hulevik till reningsverket. VA-verket har ingen avloppspumpstation på nätet, 

däremot finns någon privata/samfällda villapumpstation. Allt avloppsvatten pumpas in i Hulevik reningsverk i 

en inloppspumpstation. 

Inget stationärt reservkraftverk finns på Hulevik reningsverk. 

Kort fakta 

Byggår: 1972 

Om/tillbyggt: 1996 

Anslutningsområde: Hulevik 

Anslutna abonnenter (spillavlopp): 52 st 
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Dimensionering och belastning 

  Dimensionering Belastning  

Anslutning inkl ind. pe 125 Medel 50 (30/150) 40% 

Flöde m3/d 50 22 44% 

Flöde Qdim m3/h 4,0 1,5 38% 

BOD7 kg/d (9) 1,0 11% 

P-tot kg/d (0,4) 0,05 13% 

N-tot kg/d (1,9) 0,5 26% 

 

Process 

 Tre slamavskiljare (en DN2500 trekammarbrunn följd av två DN3000 tvåkammarbrunnar) total yta 19 m2 

och volym 38 m3. Slamsugs ungefär tre gånger per år och transporteras till Växjö reningsverk Sundet. 

 Pumpstation med två pumpar för infiltrationsanläggningen. 

 Tre parallella slutna infiltration/markbäddar ungefär lika stora, total yta ca 900 m2.  

Övrigt 

 Flödesmätning avlopp i pumpstation. Ingen mätning av bräddflöde från pumpstationen. 

 Provtagning på inkommande efter slamavskiljning och utgående renat avlopp i utloppsbrunn från 

markbädden. Prov på grundvatten tas vid infiltration/markbädden. Inga interna belastningen förekommer. 



Reningsresultat  

Stickprover uttas två gånger om året. På avloppsvattnet tas prov på inkommande och på utgående efter 

infiltrationen/markbädden i utloppsledningen, om inte grundvattenytan är låg och allt vatten infiltrerar. Intill 

anläggningen tas prov i två rör på grundvattnet, som också är recipienten för infiltrerat vatten, G1 ca 30 m söder 

om anläggningen och sedan G2 ca 10 m öster om i grundvattnets strömningsrikning. 

Inga större förändringar av analysresultaten kan ses över tiden. Värdena fluktuerar något mellan de olika 

provtagningstillfällena, men utan någon stigande trend på värdena. Bädden reducerar framför allt det organiska 

föroreningarna (BOD7, COD) men även i viss mån kväve och fosfor. Prov på grundvattnet i punkt G2 visar på 

högre värden för samtliga parametrar med undantag för fosfor.  



Övrigt 

Anläggningen, som togs i drift 1996, tycks fungera som avsett. Bäddarna måste regelbundet rensas från sly. 

Reningsverket är anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus, men ännu inte taget i drift. 
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Torsåsby Reningsverk 

 

Beskrivning 

Torsåsby reningsverk ligger ca 400 m sydväst om byn på fastigheten Torsås 12:1 ((markägare privat – 

ledningsrätt och servitutsavtal). Reningsverket har mekanisk/biologisk rening. Recipient är grundvattnet vid 

reningsverket och ett dike med avrinning till Spjällsjön och vidare till Åsnen, i Mörrumsåns vattensystem.  

Verksamheten vid Torsåsby reningsverk har anmälts enligt Miljöskyddslagen och följande råd och anvisningar 

har meddelats: 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut 1990-09-04 §128 om avloppsanläggning typ markbädd. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden i delegationsbeslut 1991-12-06 (Diarienr 120/91) angående ändring av 

avloppsanläggning. 

 

Gällande utsläppsvillkor: 

 Riktvärde Gränsvärde 

Utsläpp Utsläpp 

BOD7 -- -- 

Tot-P -- -- 

 

Kontrollprogram daterat 1992-03-20 för Torsåsby reningsverk har fastställts av Miljönämnden i 

delegationsbeslut 1992-03-31. Kontrollprogrammet har reviderats enligt meddelande från Miljökontoret 1995-

11-02. 

Allt avloppsvatten i Torsåsby rinner med självfall till en avloppspumpstation med överbyggnad. Härifrån 

pumpas avloppsvattnet till Torsåsby reningsverk. Avloppsvatten rinner med självfall genom reningsverket.  

Inget stationärt reservkraftverk finns på Torsåsby reningsverk eller tillhörande pumpstationen. 

Kort fakta 

Byggår: 1991 

Om/tillbyggt:  

Anslutningsområde: Torsåsby  

Anslutna abonnenter (spillavlopp): 21 st 



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 41 

Dimensionering och belastning 

  Dimensionering Belastning  

Anslutning inkl ind. pe 170 60 35% 

Flöde m3/d 75 60 80% 

Flöde Qdim m3/h 5,7 4,5 79% 

BOD7 kg/d (12) 9,5 80% 

P-tot kg/d (0,5) 0,3 60% 

N-tot kg/d (2,5) 2 80% 

 

Process 

 Inloppsspumpstation med två pumpar. 

 En slamavskiljare (trekammarbrunn) med yta 20 m2 och volym 44 m3. Slamsugs ungefär tre gånger per år 

och transporteras till Växjö reningsverk Sundet. 

 Två parallella öppna markbäddar ungefär lika stora, total yta ca 500 m2.  

 En översilningsyta.  

Övrigt 

 Flödesmätning avlopp i pumpstation. Ingen mätning av bräddflöde från pumpstationen. 

 Provtagning på inkommande i inloppsbrunn före markbädden och utgående renat avlopp i utloppsbrunnar 

respektive efter. Prov på grundvatten tas vid översilningsytan. Prov dikesvatten tas uppströms respektive 

nedströms reningsverket. Inga interna belastningen förekommer. 


Reningsresultat  

Stickprover uttas två gånger om året. På avloppsvattnet tas prov på inkommande och före översilningen på 

utgående ledning från markbädd i drift. Intill anläggningen tas prov på grundvattnet, som också är recipienten 

för infiltrerat vatten, i två rör, G1 ca 90 m söder om anläggningen och G2 i översilningsytan ca 10 m väster om 

markbädden. I diket, som är ytvattenrecipient tas prov uppströms Y1 och nedströms Y2 

markbädden/översilningsytan. 

Sammanställningen av analysvärdena visar på stora variationer under åren. Ingen dramatisk förändring av 

analysresultaten kan emellertid ses över tiden. Anläggningen reducerar framför allt det organiska föroreningarna 

(BOD7, COD) men även i viss mån kväve och fosfor. I prov på grundvattnet i punkt G2 i översilningsytan kan 

viss påverkan på närmiljön ses. Ingen påverkan kan spåras i grundvattnet i punkt G1 längre ifrån anläggningen. 

Halterna ligger här på en låg nivå för samtliga parameterar.  

Även analysvärdena i diket har stora variationer, men visar sammantaget ungefär samma värden uppströms som 

nedströms anläggningen. Några värden är något förhöjda, men de kan lika gärna bero på annan verksamhet i 

området t.ex. jordbruk. 
 

Övrigt 

Av trenderna framgår att anläggningen, som togs i drift 1991, fungerar som avsett. Markbäddarna och 

översilningsytan måste regelbundet rensas från sly. 
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Reningsverket är anslutet till det datoriserade drift och övervakningssystemet Cactus, men ska kompletteras med 

rapportfunktion. 

  



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 43 

 



VA-översikt Alvesta kommun 

2014-03-11 
 
 

 44 

BILAGA E – Vattenmyndigheternas uppdrag till kommunerna 

I denna bilaga redovisas de delar av åtgärdsprogrammen för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt 

som berör Alvesta kommun. Åtgärderna utgör bedömningar av vad som behöver göras för att klara 

miljökvalitetsnormerna. Numreringen av åtgärder kommer från den så kallade 38-punktslistan, där 

åtgärderna 32 till 38 utgör kommunernas ansvar. 

Försurning   

Inget angivet     

   

Övergödning - jordbruk 

Södra Östersjön   

32. Kommunerna behöver inom sin 
tillsyn av verksamheter och 
föroreningsskadade områden som 
kan ha negativ påverkan på 
vattenmiljön, prioritera de områden 
med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 
god ekologisk status eller god kemisk 
status. 

Tillsyn gällande lagring, hantering och 
spridning av mineral- och stallgödsel. 

Administrativa kostnader. 

   

Västerhavet   

36. Kommunerna behöver utveckla 
sin planläggning och prövning så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och inte överträds. 

Tillsyn gällande t.ex. lagring, hantering 
och spridning av mineral- och 
stallgödsel. 

Administrativa kostnader. 

   

Övergödning - industri och kommunala reningsverk 

37. Kommunerna behöver, i 
samverkan med länsstyrelserna, 
utveckla vatten- och avloppsvatten-
planer, särskilt i områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status, god kemisk status 
eller god kvantitativ status. 

Ökad dosering av fällnings-kemikalier, 
efterfällning, installation av filter, 
efterpolering i våtmark, införande av 
kväverening eller utökad kväverening, 
minskat inflöde av ovidkommande 
vatten, minskad bräddning genom 
ökad magasinering av flödestoppar, 
rening av bräddat avloppsvatten. 
 
Utredningsbehov: Föreskrift eller 
annat styrmedel för minskad tillförsel 
av näringsämnen från vatten för 
industri eller avlopps-reningsverk 
samt utvecklande av 
avloppsvattenplaner vid 
kommunerna.  

Södra Östersjön: 
Åtgärder mot fosfor i inlandsvatten: 
Efterfällning, sandfilter. 
Administrativa kostnader för 
utredning och prövning och 
avloppsvattenplaner. 
 
Västerhavet: 
Administrativa kostnader för 
avloppsvattenplaner. 
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Övergödning - enskilda avlopp  

32. Kommunerna behöver inom sin 
tillsyn av verksamheter och 
föroreningsskadade områden som 
kan ha negativ inverkan på 
vattenmiljön, prioritera de områden 
med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 
god ekologisk status eller god kemisk 
status. 

Genom att omfördela resurser och 
prioritera tillsyn där god ekologisk 
status eller god kemisk status är i risk 
att ej nå god status eller har sämre än 
god status kan den nya inriktningen 
på tillsynen bidra till att dessa normer 
i dessa vattenförekomster nås.  

Administrativa kostnader för 
inventering av berörda verksamheter.  

33. Kommunerna behöver ställa krav 
på hög skyddsnivå för enskilda avlopp 
som bidrar till att en vatten-
förekomst inte uppnår, eller riskerar 
att inte uppnå, god ekologisk status. 

Utökad rening vid enskilda avlopp 
genom installation eller upprustning 
av exempelvis infiltrationsbädd, 
markbädd, mini-reningsverk, kemisk 
fällning i slamavskiljare, installering av 
svartvattensortering och markbädd 
för BDT-vatten, installering av urin-
separering samt markbädd för BDT-
vatten. 
 
Prövning 
 
Utredningsbehov:  
Föreskrift eller annat styrmedel för 
minskad tillförsel av näringsämnen till 
vatten från enskilda avlopp. 
 
För Södra Östersjön dessutom utökad 
tillsyn, prövning och 
tillsynsvägledning. 

Konsekvensanalysen omfattar ett 
kostnadsintervall för rening som 
representerar samtliga åtgärder i 
listan till vänster. 
 
Administrativa kostnader för 
utredning och prövning. 

37. Kommunerna behöver, i 
samverkan med länsstyrelserna, 
utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner, särskilt i 
områden med vattenförekomster som 
inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk status, god 
kemisk status eller god kvantitativ 
status. 

Utredningsbehov: Utvecklande av 
avloppsvattenplaner vid 
kommunerna. 

Södra Östersjön: 
Administrativa kostnader för 
utredning. 
 
Västerhavet:  
Administrativa kostnader för 
utredningarna angående dagvatten, 
vandringshinder och 
avloppsvattenplaner. 

38. Kommunerna behöver, i 
samverkan med länsstyrelserna, ta 
fram underlag och genomföra 
åtgärder för att minska påverkan från 
de delar av det rörliga friluftslivet 
samt båtturism som kan ha negativ 
inverkan på vattenmiljön, särskilt i 
områden med vattenförekomster som 
inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god kemisk status. 

Utredningsbehov: 
Framtagande av kunskapsunderlag 
och vid behov åtgärdsplaner.   

Administrativa kostnader för 
utredning och framtagande av 
åtgärdsplaner. 
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Övergödning - dagvatten 

Södra Östersjön   

32. Kommunerna behöver inom sin 
tillsyn av verksamheter och 
föroreningsskadade som kan ha 
negativ inverkan på vattenmiljön, 
prioritera de områden med vatten-
förekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk 
status eller god kemisk status. 

Utvecklande av avloppsvattenplaner 
vid kommunerna. 

Administrativa kostnader för 
utredningarna angående dagvatten, 
vandringshinder och 
avloppsvattenplaner (behandlas också 
under Industri och kommunala 
avloppsreningsverk ovan).  

 37. Kommunerna behöver, i 
samverkan med länsstyrelserna, 
utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner, särskilt i 
områden med vattenförekomster som 
inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk status, god 
kemisk status eller god kvantitativ 
status. 

Södra Östersjön: 
Anläggande av dagvattendammar. 
 
Utredningsbehov:  
Utvecklande av vatten- och 
avloppsplaner vid kommunerna. 
 
Västerhavet: 
Anläggande av dagvattendammar. 
 
Utredningsbehov: 
Framtagande av kunskapsunderlag vid 
Banverket och Vägverket samt 
utvecklande av avloppsvattenplaner 
vid kommunerna. 

Södra Östersjön: 
Anläggande av dagvattendammar 
konsekvensanalyseras delvis under 
fysiska förändringar. Administrativa 
kostnader för utredning.  
 
Västerhavet: 
Administrativa kostnader för 
utredningarna angående dagvatten, 
vandringshinder och 
avloppsvattenplaner (behandlas också 
under Industri och kommunala 
avloppsreningsverk ovan). 

   

Övergödning - skogsbruk 

Inget angivet     

   

Övergödning - övrigt 

Västerhavet   

38. Kommunerna behöver, i 
samverkan med länsstyrelserna, ta 
fram underlag och genomföra 
åtgärder för att minska påverkan från 
de delar av det rörliga friluftslivet, 
exempelvis båtturism, som kan ha en 
negativ inverkan på vattenmiljön, 
särskilt i områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk eller god kemisk status. 

Utredningsbehov: Framtagande av 
kunskapsunderlag.  

Administrativa kostnader för 
utredning. 
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Miljögifter   

32. Kommunerna behöver, inom sin 
tillsyn av verksamheter och 
föroreningsskadade områden som 
kan ha negativ inverkan på vatten-
miljön, prioritera de områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status eller god kemisk 
status. 

Södra Östersjön: 
Investering av berörda verksamheter 
och tillsyn. 
 
Västerhavet: 
Prövning av verksamheter med 
utsläpp av miljögifter.  

Södra Östersjön: 
Administrativa kostnader. 
 
Västerhavet: 
Administrativa kostnader för 
prövning. 

      

Västerhavet 

33. Kommunerna behöver ställa krav 
på hög skyddsnivå för enskilda avlopp 
som bidrar till att en vattenförekomst 
inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk status.  

Utökad rening vid enskilda avlopp 
genom installation eller upprustning 
av exempelvis infiltrationsbädd, 
markbädd, minireningsverk, kemisk 
fällning i slamavskiljare, installering av 
svartvattensortering och markbädd 
för BDT-vatten, installering av 
urinsortering samt markbädd för BDT-
vatten. 
 
Prövning 
 
Utredningsbehov:  
Föreskrift eller annat styrmedel för 
minskad tillförsel av näringsämnen till 
vatten från enskilda avlopp. 

Konsekvensanalysen omfattar ett 
kostnadsintervall för rening som 
representerar samtliga åtgärder i 
listan till vänster. Administrativa 
kostnader för utredning och prövning. 

37. Kommunerna behöver, i 
samverkan med länsstyrelserna, 
utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner, särskilt i 
områden med vattenförekomster som 
inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk status, god 
kemisk status eller god kvantitativ 
status. 

Utredningsbehov: Utvecklande av 
avloppsvattenplaner vid 
kommunerna.  

Administrativa kostnader för 
utredningarna angående dagvatten, 
vandringshinder och 
avloppsvattenplaner (behandlas också 
under Industri och kommunala 
avloppsreningsverk ovan). 

     

Södra Östersjön     

38. Kommunerna behöver, i 
samverkan med länsstyrelserna, ta 
fram underlag och genomföra 
åtgärder för att minska påverkan från 
de delar av det rörliga friluftslivet, 
exempelvis båtturism, som kan ha en 
negativ inverkan på vattenmiljön, 
särskilt i områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk eller god kemisk status. 

Utredningsbehov: Framtagande av 
kunskapsunderlag och vid behov 
åtgärdsplaner. 

Administrativa kostnader för 
utredning och framtagande av 
åtgärdsplaner. 
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Främmande arter   

Inget angivet     

   

Fysiska förändringar 

Södra Östersjön   

37. Kommunerna behöver, i 
samverkan med länsstyrelserna, 
utveckla vatten- och avloppsplaner, 
särskilt i områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status, god kemisk status 
eller god kvantitativ status. 

Anläggande av dagvattendammar.  
 
Utredningsbehov: Utvecklande av 
vatten- och avloppsvattenplaner vid 
kommunerna. 

Anläggande av dagvatten-dammar. 
 
Administrativa kostnader för 
utredning. 

   

Vattenuttag 

Västerhavet   

34. Kommunerna behöver inrätta 
vattenskyddsområden med 
föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter som behövs för 
dricksvattenförsörjningen, så att 
dricksvattentäkterna långsiktigt 
bibehåller en god kemisk status och 
god kvantitativ status. 

Att upprätta vattenskyddsområden 
med föreskrifter, 
 exp. med stöd av kap. 7 miljöbalken.  

Administrativa kostnader  
för upprättande av vatten-
skyddsområden med föreskrifter. 

      

Södra Östersjön     

37. Kommunerna behöver i 
samverkan med länsstyrelserna 
utveckla vatten- och avloppsplaner, 
särskilt i områden med vatten-
förekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk 
status, god kemisk status eller god 
kvantitativ status. 

Utredningsbehov: Utvecklande av 
vatten- och avloppsvattenplaner vid 
kommunerna. 

Administrativa kostnader för 
planering. 
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Skydd av dricksvatten 

34. Kommunerna behöver inrätta 
vattenskyddsområden med 
föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter som behövs för 
dricksvattenförsörjningen, så att 
dricksvattentäkterna långsiktigt 
bibehåller en god kemisk status och 
god kvantitativ status. 

Södra Östersjön: 
Översyn av befintliga 
vattenskyddsområden vid behov. 
 
Västerhavet: 
Att upprätta vattenskyddsområden 
med föreskrifter,  
exp. med stöd av kap. 7 miljöbalken.  

Södra Östersjön: 
Kostnader för upprättande av 
vattenskyddsområden med 
föreskrifter. Kostnader för översyn av 
befintliga vattenskyddsområden vid 
behov. 
 
Västerhavet:  
Administrativa kostnader för 
upprättande av vatten-
skyddsområden med föreskrifter.  

35. Kommunerna behöver tillse att 
vattentäkter som inte är kommunala, 
men som försörjer fler än 50 personer 
eller där vattenuttaget är mer än 10 
m3/dag, har god kemisk status och 
god kvantitativ status och ett 
långsiktigt skydd. 

Södra Östersjön:  
Översyn av befintliga 
vattenskyddsområden vid behov. 
 
Västerhavet: 
Att upprätta vattenskyddsområden 
med föreskrifter,  
exp. med stöd av kap. 7 miljöbalken.  

Södra Östersjön: 
Kostnader för upprättande av 
vattenskyddsområden med 
föreskrifter. Kostnader för översyn av 
befintliga vattenskyddsområden vid 
behov. 
 
Västerhavet: 
Administrativa kostnader för 
upprättande av vattenskyddsområden 
med föreskrifter. 

37. Kommunerna behöver, i 
samverkan med länsstyrelserna, 
utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner, särskilt i 
områden med vattenförekomster som 
inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk status, god 
kemisk status eller god kvantitativ 
status.  

Utredningsbehov: 
Utvecklande av avloppsvatten-planer 
vid kommunerna.  

Administrativa kostnader för 
utredning. 
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Klimatförändringar 

Södra Östersjön   

34. Kommunerna behöver inrätta 
vattenskyddsområden med 
föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter som behövs för 
dricksvattenförsörjningen, så att 
dricksvattentäkterna långsiktigt 
bibehåller en god kemisk status och 
god kvantitativ status. 

Upprättande av vatten-
skyddsområden. 
 
Översyn av befintliga 
vattenskyddsområden vid behov. 

Kostnad för upprättande av 
skyddsområden och översyn av 
befintliga skyddsområden vid behov. 

35. Kommunerna behöver tillse att 
vattentäkter som inte är kommunala, 
men som försörjer fler än 50 personer 
eller där vatten-uttaget är mer än 10 
m3/dag, har god kemisk status och 
god kvantitativ status och ett 
långsiktigt skydd. 

Översyn av befintliga 
vattenskyddsområden vid behov. 

Kostnader för upprättande av 
vattenskyddsområden med 
föreskrifter. Kostnader för översyn av 
befintliga vattenskyddsområden vid 
behov. 

36. Kommunerna behöver utveckla 
sin planläggning och prövning så att 
miljökvalitets-normerna för vatten 
uppnås och inte överträds 

Planläggning och prövning. 
Administrativa kostnader och 
arbetsinsats. 

37. Kommunerna behöver, i 
samverkan med länsstyrelserna, 
utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner, särskilt i 
områden med vattenförekomster som 
inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk status, god 
kemisk status eller god kvantitativ 
status.  

Vatten- och avloppsvattenplaner vid 
kommunerna. 

Administrativa kostnader och 
arbetsinsats. 

   

Ammonium, nitrat, sulfat och klorid i grundvatten 

Inget angivet     

   

Brunifiering 

Inget angivet     

   

Övriga miljöproblem 

Västerhavet   

36. Kommunerna behöver utveckla 
sin planläggning och prövning så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och inte överträds 

Utredningsbehov Administrativa kostnader. 
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Övergripande åtgärder 

Södra Östersjön   

36. Kommunerna behöver utveckla 
sin planläggning och prövning så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och inte överträds 

Kompetensutveckling, bearbetning av 
planer och prövning. 

Administrativa kostnader. 

37. Kommunerna behöver, i 
samverkan med länsstyrelserna, 
utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner, särskilt i 
områden med vattenförekomster som 
inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk status, god 
kemisk status eller god kvantitativ 
status.  

Vatten- och avloppsvattenplaner vid 
kommunerna.  

Administrativ kostnad och 
arbetsinsats. 

 

 




