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Förord  
En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en 
grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle. Välfungerande 
VA-anläggningar säkerställer att såväl hälso- som miljömässiga 
risker minimeras.  

Frågan om behovet av allmän eller enskild VA-försörjning ger ofta 
upphov till en rad frågor hos enskilda fastighetsägare, och den kan få 
stor inverkan på kommunens fysiska planering.  

Vattenfrågorna är gränsöverskridande och kan behöva hanteras 
gemensamt med aktörer utanför kommunen. Genom att ansvaret för 
dessa frågor är uppdelat på flera olika enheter i den kommunala 
förvaltningen finns det ett behov av att samordna hanteringen av 
dessa frågeställningar i kommunens dagliga och framåtriktade 
arbete. 

Enligt beslut av Vattenmyndigheterna behöver landets kommuner 
utarbeta så kallade vatten- och avloppsvattenplaner (VA-planer), 
särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår eller 
riskerar att inte uppnå god ekologisk, god kemisk eller god kvantitativ 
status. Detta regleras i punkt 37 i åtgärdsprogrammet för 
Botttenhavets vattendistrikt, som Nordanstigs kommun tillhör. Med 
en kommunal VA-plan avses en plan som syftar till att skapa en 
heltäckande långsiktig vatten- och avloppsplanering i hela 
kommunen, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområden 
för VA. 

VA-planen för Nordanstigs kommun har utarbetats för att utgöra ett 
strategidokument som ska komplettera översiktsplanen. I och med 
att VA-planen blir antagen av kommunfullmäktige blir planen 
styrande för inriktningen på det långsiktiga VA-arbetet i kommunen.  

VA-planen kommer vidare att utgöra ett underlag i samband med 
kommande översyn av översiktsplanen. Dessutom ska VA-planen 
effektivisera de berörda enheternas löpande arbete med frågor som 
har koppling till VA-försörjningen. Detta sker genom att VA-planen 
tydliggör de förhållningssätt som ska prägla kommunens agerande. 
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Arbetet med VA-planen har bedrivits av en arbetsgrupp med 
representanter för Nordanstigs kommun, Norrhälsinge Miljökontor 
och representanter för MittSverige Vatten. Arbetet har drivits av 
MittSverige Vatten för Kommunens räkning. En styrgrupp har 
kontinuerligt följt arbetet. Konsulter från WSP Samhällsbyggnad har 
varit processledare för arbetet samt hållit samman dokumentationen. 
Deltagande personer framgår av organisationsschemat nedan. 

 

Arbetet med att ta fram VA-planen har följt manualen ”Kommunal 
VA-planering. Manual med tips och checklistor” (Rapport 2009:07) 
som Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram. Under arbetets 
gång har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att ”ta över” 
ansvaret för rapporten och har utvecklat och uppdaterat innehållet. 
En remissversion av den nya vägledningen med titeln ”Vägledning 
för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god 
vattenstatus” presenterades 2013-05-13. Arbetsgruppen har tagit del 
av remissversionen och även de remissyttranden som inkommit. 



 

4 
 

Läsanvisning 
VA-planen för Nordanstig kommun utgörs av följande tre delar: 

• VA-översikt 
• VA-policy 
• Handlingsplan 

VA-översikten 

VA-översikten ger en bakgrund och beskriver på en översiktlig nivå 
nuläget för de frågor som har störst betydelse för VA-försörjningen 
och vattenförekomster i kommunen. En annan viktig del i VA-
översikten är bebyggelseförhållanden och bebyggelseutveckling. Mer 
urförlig information kring de olika delarna av VA-översikten redovisas 
i ett antal tillhörande bilagor. 

VA-policy 

VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ligger till 
grund för VA-planarbetet både inom och utom verksamhetsområden 
för allmän VA-försörjning. Det övergripande målet är att uppnå en 
långsiktigt hållbar VA-försörjning såväl i gles bebyggelse som i 
kommunens tätorter, som säkerställer gällande krav på god och 
säker dricksvattenförsörjning och som bidrar till att sjöar och 
vattendrag når god ekologisk status. VA-policyn redovisar principiella 
ställningstaganden och strategiska vägval som kompletterar 
översiktsplanen och gällande lagar och författningar. 

Handlingsplan  

Handlingsplanen för VA konkretiserar kommunens arbete med VA-
frågorna och tydliggör vem som äger frågorna och ansvarar för deras 
genomförande. Den är indelad i två stycken delplaner:  

• Delplan 1 - Plan för den allmänna VA-anläggningen 
• Delplan 2 – Plan för VA-försörjning utanför nuvarande 

verksamhetsområde 

Delplan 2 är i sin tur indelad i tre delar: 

• 2A - VA-utbyggnadsplan 
• 2B - Handlingsplan för områden med enskild VA-försörjning 
• 2C - Handlingsplan i avvaktan på planerade åtgärder 

Avsikten är att VA-planens tre delar också ska kunna användas mer 
eller mindre fristående från denna rapport, varför en del information 
upprepas i de olika delarna.  
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1 VA-ÖVERSIKT 
Förutsättningen för VA-planen beskrivs i denna VA-översikt, som ger 
en bakgrund och beskriver nuläget för de frågor som har störst 
betydelse för VA-försörjningen och vattenförekomster i kommunen. 
En annan viktig del i VA-översikten är bebyggelseförhållanden och 
bebyggelseutveckling. 

Till VA-översikten finns ett antal bilagor, i vilka varje avsnitt beskrivs 
mer i detalj. Bilagorna följer VA-översiktens uppdelning i följande 
avsnitt. 

BILAGA 1: Bebyggelse, infrastruktur och kommunalt miljöarbete  
BILAGA 2: Allmän vattenförsörjning  
BILAGA 3: Allmänna avloppsanläggningen 
BILAGA 4: Enskilda avlopp och vattentäkter 
BILAGA 5: Dagvatten 
BILAGA 6: Klimat och sårbarhet 
BILAGA 7: Yt- och grundvatten 
BILAGA 8: Slam och avfall 
BILAGA 9: Lagar och rättspraxis 
 
Huvudman för de allmänna VA-anläggningarna är Nordanstig Vatten 
AB. Drift, underhåll och förnyelse av de allmänna anläggningarna 
utförs av MittSverige Vatten på uppdrag av va-huvudmannen. 
Tillsynsmyndighet för enskilda och allmänna anläggningar är Norr-
hälsinglands Miljö- och Räddningsnämnd. Tillsynsverksamheten 
utförs av Norrhälsinge Miljökontor (”Miljökontoret” i detta dokument) i 
Hudiksvall.  

1.1 Bebyggelse, infrastruktur och kommunalt 
miljöarbete  

I bilaga 1 finns en utförlig beskrivning av nuvarande bebyggelse och 
framtida behov av bostäder, fritidsbebyggelse och näringsverk-
samhet. 

Nordanstig är en flerkärning landsbygdskommun som genom sitt 
geografiska läge i praktiken tillhör arbetsmarknadsregioner i två län, 
Gävleborg och Västernorrland. I Kommunfullmäktiges mål för 2012 
var ett av de prioriterade insatsområdena att skapa områden för 
attraktivt boende. 
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Generellt gäller att det främst är i de kustnära delarna som det finns 
intresse för exploatering och behov av utvecklingsområden. I inlandet 
har Hassela Ski Resort planer på exploatering. 

Översiktsplanen för Nordanstig ska ses över och arbetet beräknas 
vara färdigt år 2015. Kommunen har ett stort behov av att se över 
gamla detaljplaner men det finns begränsade resurser för att genom-
föra arbetet. Bland annat varierar planbestämmelser som berör 
enskilda avlopp kraftigt mellan olika detaljplaner. 

I samband med att Trafikverket utreder ett framtida dubbelspår pågår 
arbetet med en fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan. Ostkust-
banan är idag en enspårig järnväg som passerar genom kommunens 
östra delar. Den fördjupade översiktsplanen ska antas under 2014. 

Ett annat stort infrastrukturprojekt som berör kommunen är ny 
sträckning för E4, vilket kan påverka exploateringsintressen bland 
annat i Gnarp och vid Armsjön.  

Prioriterade planarbeten som pågår är detaljplanering av utpekade 
LIS-områden1 i Sörfjärden, Mellanfjärden samt Stocka-Morängs-
viken. I Sörfjärden har beslutats om att nytt verksamhetsområde för 
VA ska inrättas. Aktuella LIS-områden visas nedan i figur 1. 

Figur 1: Framtagna LIS-områden (bilderna är urklippta från antagandehandling 
nov 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplanen i Moningssand är under översyn och där avser man att 
utöka byggrätten för att möjliggöra permanentboende. 

I samband med detaljplaneändringar ska en miljömässig bedömning 
göras av vilka krav på enskilda VA-anläggningar som är relevanta för 
respektive område.  

                                                      
1 LIS – landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
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Bland annat ska bedömning göras om den sammanlagda belast-
ningen är eller riskerar bli hög på grund av antalet utsläppskällor 
och/eller om recipienten är känslig. Ytterligare detaljplaner kommer 
på några års sikt att prövas för utökad byggrätt: Norrfjärden, 
Sörfjärden, Oxsand, Årskogen och Hårte. 

Gällande detaljplaner i Sörfjärden som kommer att omfattas av 
verksamhetsområdet för VA behöver ses över. Detaljplanebestäm-
melser gällande VA måste anpassas till nya förutsättningar och 
tillfälle ges att generellt anpassa bestämmelser till dagens behov och 
krav. Det kan t.ex. gälla att utöka byggrätten i ett område för att 
möjliggöra permanentboende. Dessa detaljplanearbeten måste 
prioriteras så att begränsningar i planbestämmelserna inte motverkar 
möjlig utveckling då den nya VA-anläggningen tas i drift.  

Exempel på miljöarbete i kommunen är genomförda LONA2 -projekt 
(bland annat projektet för Edsmyrån), avloppsamverkan (Lst och 
representant från Miljökontoret medverkar), förstudie till naturvårds-
plan, vattenförsörjningsplan (påbörjades av Länsstyrelsen i 
Gävleborg, 2013), fiskeplan, avloppsinventeringar och åtgärdsarbete 
för regionala miljömål 2009. 

1.2 Allmän vattenförsörjning 
I bilaga 2 finns en utförlig beskrivning av de allmänna vattentäkterna, 
vattenskyddsområden samt vilka befintliga och framtida risker som 
har identifierats. Distributionen av dricksvatten (ledningsnät) 
redovisas översiktligt. 

Inom Nordanstigs kommun finns värdefulla naturresurser i form av 
grundvattentillgångar i isälvsavlagringar (grusåsar). Det finns ett 
behov av långsiktigt skydd för dessa. Fem av de sju allmänna 
vattentäkterna saknar reservvattentäkter. I Hassela och Harmånger 
finns reservvattentäkter där det dock finns kvalitetsproblem. 
Avstånden mellan vattentäkterna är stora och en samordning är 
därför kostsam. 

Det verksamhetsområde som har flest anslutna personer är 
Harmånger med 1500. De minsta vattenverken är Jättendal och 
Mellanfjärden med 150 respektive 300 personer anslutna. 

I ett flertal av vattentäkterna som använder grundvatten från grusåsar 
förkommer problem med lågt pH-värde och förhöjda järn- och 
manganvärden. I de vattentäkter som utgörs av bergborrade brunnar 
finns idag förhöjda flourid- och radonhalter.  

                                                      
2 Lokal Naturvårdssatsning, ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket 
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Den största risken för flera av kommunens vattentäkter är vägar 
(Harmånger, Bergsjö, Gnarp och till viss del i Hassela). Även andra 
risker som avloppspåverkan, jordbruk, översvämningar samt ras och 
skred finns med i hotbilden. Gnarp, Bergsjö och Ilsbo vattentäkter har 
skyddsområden som fastställdes på 70-80 talet och kan vara i behov 
av översyn.  

Nordanstig Vatten har under de senare åren genomfört flera grund-
vattenundersökningar för reservvattentäkter. Väster om Harmånger 
har en grusås undersökts för att hitta en reservvattentäkt. Gnarps 
vattentäkt har provpumpats för att utreda möjligheten att försörja 
Harmånger. Båda undersökningarna utföll med negativt resultat och 
behovet att finna en lösning på reservvattenförsörjning kvarstår. 

Under år 2013 har nya produktionsbrunnar tagits i drift i Ilsbo och 
Jättendal. Under 2015 kommer en ny brunn att tas i drift i Gnarp och 
en ny brunn att borras i Bergsjö.  

Reservvattentäkter saknas till stor del i kommunen. För att få en 
förbättrad säkerhet för dricksvattenleverans strävar Nordanstig 
Vatten mot en gemensam vattenförsörjning för några verksamhets-
områden. Ett sammansatt försörjningssystem skulle även kunna 
tillgodose framtida dricksvattenabonnenter längs kusten. Man har 
ännu inte hittat någon potentiell ny vattentäkt med förutsättningar att 
försörja tillkommande verksamhetsområden. Bergsjö vattentäkt är 
den täkt som bedöms ha störst potential för att utgöra en huvud-
vattentäkt i kommunen och idag pågår ett arbete med att få denna 
vattenförsörjningsanläggning klassad som riksintresse. Vattentäkten 
har idag problem med höga risker som behöver utredas. 
Överföringsledningar från Bergsjö till Högen och Harmånger 
utreddes i en förstudie under 2013. I förlängningen kan eventuellt 
även andra områden få vattenleverans från Bergsjö. 

Ledningsnätet för dricksvatten har generellt bra kondition och man 
har få läckor. 

1.3 Allmänna avloppsanläggningen 
I bilaga 3 återfinns en beskrivning av nuläget och framtida behov i de 
allmänna avloppsanläggningar och ledningsnätet för spillvatten, och i 
viss mån även dagvattnet.  

I Nordanstig finns totalt tio allmänna avloppsreningsverk (ARV).  De 
två största avloppsreningsverken (Strömsbruk och Bergsjö) är 
tillståndspliktiga, dvs dimensionerade för mer än 2000 pe (person-
ekvivalenter). Samtliga allmänna reningsverk har god marginal till 
dimensionerande belastning på årsbasis detta gäller dock inte den 
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hydrauliska belastningen vid snösmältning och kraftiga regn. 
Mellanfjärdens avloppsreningsverk har dock problem pga hög 
belastning sommartid. 

Nordanstig har ett föråldrat styr- och övervakningssystem för 
avloppsreningsverken och pumpstationer. Systemet är så gammalt 
att det är problem att hitta reservdelar när något går sönder. 
Uppgradering av systemen bör göras. 

Bräddflödesmätningar sker inte i avloppsreningsverken, det som 
registreras är tid och antal tillfällen som det bräddar. En översyn av 
flödesmätningar och bräddregistreringar på avloppsreningsverken 
har påbörjats under 2013.  

På ledningsnätet skall bräddmätning i form av tid och antal 
bräddningar registreras. Idag sker bräddtidsregistrering på 
ledningsnätet vid 15 av totalt 49 bräddpunkter. 

Uppföljning av bräddningar kan ge indikationer på om och var man i 
första hand bör separera det kombinerade systemet3 för att minska 
bräddvolymerna och därmed även tillrinningen till reningsverken. För 
att åstadkomma resultat för bräddfrågan kan det krävas ökade medel 
både till åtgärder och till utredningar under de närmaste åren.  

Flera pumpstationer är i dåligt skick och det finns behov av en 
snabbare åtgärdstakt än vad nuvarande budget tillåter. 

När havet står högt och vid extrema vattennivåer i ytvatten påverkas 
VA-systemen, se mer nedan under klimat och sårbarhet. Kartlägg-
ning av antalet pumpstationer som ligger intill vattendrag eller inom 
översvämningsriskområden pågår. 

För att minska miljöpåverkan och förbättra slamkvalitén bör en kart-
läggning av verksamheter anslutna till avloppsledningsnätet initieras 
av Nordanstig Vatten och genomföras i samarbete med Norrhälsinge 
miljökontor. 

Utredning av den allmänna avloppsanläggningen för det nya verk-
samhetsområdet i Sörfjärden pågår. 

                                                      
3 Ledningsnät där spillvatten och dagvatten inte är separerat, utan avleds i gemensam 
ledning. 
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1.4 Enskilda avlopp och vattentäkter 
I bilaga 4 finns en mer utförlig beskrivning av nuläget och framtida 
behov för enskilda avlopp och dricksvattenbrunnar. 

En betydande andel av befolkningen i Nordanstigs kommun har 
enskilt avlopp, totalt finns ca 2400 st enskilda avlopp + ca 400 slutna 
tankar (att jämföra med ca 1940 st avloppsabonnenter anslutna till 
Nordanstig Vatten). 

I Nordanstigs kommun minskar befolkningen i tätorter med ordnade 
vatten- och avloppsförhållanden. Samtidigt finns en tendens till 
omvandling från fritids- till årentruntboende i områden med dåligt 
utvecklad sanitär ”infrastruktur” och som inte heller är förberedda för 
en ökad sanitär påfrestning. Tätorterna i kommunen är ofta geograf-
iskt utspridda, och glest bebyggda, vilket kan göra det svårt att dra 
en gräns för var utbyggnad av kommunalt VA behövs.  

Miljökontoret ansvarar för tillsyn och utför inventeringar på enskilda 
anläggningar, resultatet visas i figur 2 och 3 nedan. Ca 100 – 150 
enskilda avlopp inventeras per sommar. Från verksamhetsåret 2013 
har inventeringstakten ökat till ca 200 – 250 per år.  

Det är viktigt att miljökontoret kan möta behovet av en kontinuerlig 
kontroll av enskilda avloppsanläggningar, möjligen genom ökad 
inventeringstakt. I nuläget godkända anläggningar kan redan om 5-
15 år ha en otillfredsställande rening. Man bör därför ha en indikativ 
kontroll på detta.  

En annan viktig fråga som kräver input från Miljökontoret är att 
planbestämmelser som berör enskilda avlopp skiljer sig mycket 
mellan olika detaljplaner i kommunen. 

Det finns ingen samlad kunskap om vattenkvaliteten i enskilda 
vattentäkter i kommunen. 

I områden med recipienter som, av vattenmyndigheten, bedöms ha 
övergödningsproblem kan det krävas ytterligare åtgärder än att ta itu 
med enskilda avlopp. För en bedömning av lämplig åtgärd för 
övergödda vattendrag krävs att noggrannare källfördelningsanalyser 
genomförs (i.e hur recipienten påverkas av enskilda avlopp, 
jordsbruksmark, industrier etc). 
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Figur 2:Bild från 2013 över inventerade enskilda avlopp, norra delen av 
kommunen. Röda punkter har fått anmärkning vid inventeringen. Blå punkter är 
avlopp som är åtgärdade efter inventeringen. Gröna punkter är inventerade utan 
anmärkning.  

 

Figur 3:Bild från 2013 över inventerade enskilda avlopp, södra delen av 
kommunen. Röda punkter har fått anmärkning vid inventeringen. Blå punkter är 
avlopp som är åtgärdade efter inventeringen. Gröna punkter är inventerade utan 
anmärkning. 
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1.5 Dagvatten 
Att avleda nederbörd från tätbebyggelse är en av de största utman-
ingarna i framtidens klimat. Befintliga ledningssystem är ofta inte 
dimensionerade för att klara högintensiva regn och att bygga om alla 
system skulle vara oerhört kostsamt. I bilaga 5 finns en utförligare 
beskrivning av allmänna dagvattenanläggningen, kommunala 
snöupplag mm. 

I Nordanstigs kommun finns inte särskilt många tätbebyggda 
områden. De dagvattenledningsnät som finns anlades på 70/80-talet 
och MittSverige Vatten upplever i nuläget inga större driftproblem 
med systemen.  

Det finns inga verksamhetsområden upprättade speciellt för 
dagvatten. De områden där det finns dagvattenledningsnät ingår i 
verksamhetsområde för avloppsvatten (spillvatten + dagvatten). 
Ansvarsfrågan för dagvatten är viktig för kommunen, speciellt i de 
områden där Nordanstig Vatten i framtiden ska ta ut en avgift enligt 
dagvattentaxan av sina kunder, vilket kräver ett noggrant skapande 
av verksamhetsområde för dagvatten. Det innebär generellt att VA-
huvudmannen måste ta ett stort ansvar för avledning av dagvatten.  

Vid tillsyn av verksamheter som hanterar olja eller andra kemikalier 
så kontrollerar miljökontoret om det förekommer utsläpp till det 
allmänna avloppsnätet, dagvattennätet eller till den egna avloppsan-
läggningen. Det finns ett behov av att arbeta fram en sammanställ-
ning av befintliga oljeavskiljare (miljökontoret). 

Ansvarsfrågan kring verksamheters utsläpp till det kommunala 
ledningsnätet för dagvatten bör klargöras. En kartläggning av 
anslutna verksamheter är motiverad och kan initieras av Nordanstig 
Vatten och genomföras i samarbete med miljökontoret.  

Ett arbete med kartläggning av dagvattenledningar pågår. Projektet 
är positivt ur samverkanssynpunkt och ger mycket konkreta resultat 
bland annat för att kunna diskutera ansvarsfrågan mellan Nordanstig 
Vatten och kommunen. 

1.6 Klimat och sårbarhet 
I bilaga 6 beskrivs de klimatförändringar som förväntas i Nordanstigs 
kommun fram till nästa sekelskifte samt vilka risker som detta kan 
medföra. De s.k. ”klimatrisker” som har identifierats utgör risker även 
idag men förväntas bli värre i framtiden.  

Erosionsrisk finns vid några sträckor längs kusten men i övrigt finns 
ingen inventering av erosionsrisken längs vattendragen i kommunen 
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förutom för ett mindre område vid Gnarpsån där en utredning för ras 
och skred har genomförts. Varken erosion, ras eller skred bedöms 
påverka VA-anläggningarna i någon stor omfattning.  

Nordanstig har inte drabbats av omfattande översvämningar för 
bebyggelse. Källaröversvämningar har skett vid några enstaka fall 
varje år mellan 2006-2011. Det finns inget vattendrag där man 
varken översiktligt eller i detalj karterat översvämningsrisk.  

När havet står högt och vid extrema vattennivåer i Harmångersån 
och Gnarpsån påverkas VA-systemen genom bräddpunkter vid 
avloppspumpstationer, vilket har nämnts i avsnitt 1.5.  

Ytvatten kan vid dessa tillfällen strömma in i ledningsnäten och 
belasta avloppsreningsverk och pumpstationer med stora mängder 
tillskottsvatten.  

Gnarps och i viss mån Harmångers vattentäkt är känsliga för över-
svämning om det uppstår extrema vattennivåer i närliggande vatten-
drag. Hassela vattentäkt påverkas (färg, organiskt material) av höga 
flöden i Skansån och höga nivåer i Hasselasjön. 

1.7 Yt- och grundvatten 
I bilaga 7 beskrivs yt- och grundvattenförekomster inom Nordanstigs 
kommun och de statusbedömningar som gjorts av 
vattenmyndigheten.  

Inom kommunen finns 10 statusklassade grundvattenförekomster. 
Samtliga har god kvantitativ status. När det gäller kvalitetsfaktorer för 
grundvatten har endast två grundvattenmagasin fått en 
statusklassning. Ånäset i Hassela och Harmångersåsen nedströms 
Harmånger. Båda har god status med avseende på nitrat, 
bekämpningsmedel, klorid och sulfat. 

För ytvattenförekomsterna gäller att kustvattnet utanför Nordanstigs-
kusten har god kemisk status och god ekologisk status. De miljö-
problem som identifierats i kustvattnet är miljögifter och särskilda 
miljögifter (expertbedömning baserad på påverkan från pågående 
och nedlagda verksamheter kring vattenförekomsten) bland annat vid 
Stocka sågverk och Strömsbruk massafabrik. I inlandet ser det 
generellt bra ut. . Endast fem (5) vattenförekomster bedöms ha dålig 
ekologisk status men samtliga har en god kemisk status.  

I stort sett samtliga vattenförekomster har av vattenmyndigheten 
bedömts löpa en risk att ekologisk status inte uppnås 2015. 
Bedömningen är likartad även med tidshorisonten 2021. 
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Vattenmyndigheten konstaterar i sitt åtgärdsprogram att det behövs 
åtgärder för att motverka övergödning i ett flertal vattenförekomster, 
framförallt i de nedre delarna av Harmångersåns avrinningsområde. 
Inga konkreta fysiska åtgärder kan dock pekas ut förrän en noggrann 
källfördelningsanalys är genomförd på vattenförekomstnivå. Ett 
sådant arbete utförs för närvarande av Vattenmyndigheten.  

Enligt en nyligen utförd inventering inför fiskevårdsplan är status på 
de studerade vattendragens biologi och ekologi (utifrån ett fiskepers-
pektiv) god. 

Övergödningspåverkan är den parameter enligt VISS4 som är mest 
relevant för bedömningen om vattenförekomster som har behov av 
skydd mot ny bebyggelse/exploatering. 10 st vattenförekomster har 
övergödningsproblem. Samtliga ligger i sydöstra delen av kommunen 
och visas i figur 4 nedan.  

Figur 4: Utdrag från VISS 2013, klassade ytvattenförekomster med 
övergödningspåverkan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljökvalitetsnormer5 (MKN) är fokuserade på miljöförhållanden i 
definierade vattenförekomster, medan Lagen om allmänna vatten-
tjänster (LAV) 6 reglerar åtgärder för skydd av både hälsa och miljö. 
Detta kräver en bedömning som inte enbart följer de definierade och 

                                                      
4 www.viss.lansstyrelsen.se (samlad informationskälla för alla vattenförekomster i Sverige) 
5 Beslut enligt Vattenmyndigheten (Bottenhavets vattendistrikt; 22 FS 2009:59) 
6 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Lag som reglerar kommunens skyldighet att 
ordna en allmän VA-anläggning. 
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statusklassade vattenförekomsterna. I VA-planeringen behöver båda 
dessa olika perspektiv uppmärksammas och hanteras. 

1.8 Slam och avfall 
I bilaga 8 finns en mer utförlig beskrivning av nuvarande och framtida 
avfallshantering av organiskt avfall (slam, kompost och fett). 

Avfallskvarnar godkänns inte i Nordanstig Vattens verksamhets-
område eftersom de befintliga avloppsreningsverken inte klarar av att 
hantera kvarnat matavfall.  

1100 ton slam per år från allmänna avloppsreningsverk går för 
närvarande till största del till Jordförbättring i Ljusdal och en mindre 
del används för att gödsla jordbruksmark. Slam från enskilda slutna 
tankar tas emot i Bergsjö avloppsreningsverk. MittSverige Vatten 
planerar inte att REVAQ-certifiera7 sitt slam i dagsläget. 

Slam från enskilda slamavskiljare körs idag till Ulvbergets avfallsan-
läggning i Hudiksvall. Under 2013 pågår arbete för att anlägga lokala 
slamlaguner inom Nordanstigs kommun och man söker nu tillstånd 
hos länsstyrelsen för detta. 

Det finns idag inga register över fettavskiljare men Nordanstig Vatten 
har under 2013 startat ett projekt för att kartlägga fettavskiljare i 
kommunen. 

 

1.9 Lagar och rättsläge 
I bilaga 9 finns en sammanställning av den lagstiftning som har störst 
betydelse ur ett VA-försörjningssammanhang. Kommunens skyldig-
het att ordna allmänna vattentjänster regleras i 6§ Lagen om all-
männa vattentjänster (2006:412). 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen: 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. 

Denna paragraf avgör om nytt verksamhetsområde för allmän VA-
försörjning behöver inrättas. En central del i arbetet med VA-planen 

                                                      
7 REVAQ är ett certifieringssystem för att kvalitetssäkra avloppsslam  som sprids på 
åkermark.  
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är därför att identifiera den bebyggelse där detta kan komma att bli 
aktuellt. 

Plan och Bygglagen reglerar kommunens fysiska planering, där 
lokalisering av bebyggelse bland annat ska ske med hänsyn till 
möjligheter till vatten- och avloppsförsörjning, utan att yt- och 
grundvatten påverkas negativt av föroreningar.  

Miljöbalken reglerar VA-försörjning och vattenfrågor på flera olika 
sätt: 

• Miljökvalitetsnormer och vattenförvaltningSkyddsområde för 
vattentäkt och annat skydd av vatten 

• Bestämmelser om miljöfarlig verksamhet, vilket exempelvis 
innefattar utsläpp av avloppsvatten 

• Bestämmelser om vattenverksamhet (bortledning eller tillförsel 
av grundvatten eller ytvatten, anläggningar och åtgärder i 
vattenområden förändring av vattnets djup eller läge, 
avvattning av mark).  

• Miljökonsekvensbeskrivningar vid prövning av verksamheter 
och planer 

Ramdirektivet för vatten har bland annat inneburit att bestämmelser 
om miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten införts i svensk lagstiftning 
(se kap 1.7), samt bildandet av fem vattenmyndigheter. Vattenmyn-
digheterna har i sin tur fastställt åtgärdsprogram som är styrande för 
myndigheter och kommuner. Där finns följande åtgärder som är 
betydelsefulla för VA-planen: 

• För vattentäkter behöver kommunerna säkerställa god kemisk 
status och god kvantitativ status genom att inrätta vatten-
skyddsområden för kommunala täkter, och ett långsiktigt 
skydd för övriga täkter >10m³/d eller > 50 pe. 

• Inom områden som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 
god ekologisk status eller god kemisk status, behöver 
kommunerna:  

o prioritera tillsynsverksamheten 
o ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp 
o utveckla sin planläggning och prövning 
o utveckla vatten- och avloppsvattenplaner 

Den sista punkten (åtgärd nr 37) är det myndighetsbeslut som 
formellt sett utgör kravet på kommunal VA-planering. 
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Regeringen har beslutat om ett miljömålssystem bestående av ett 
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och arton etappmål. Av de 
nationella miljömålen är det främst sex mål som är relevanta för den 
kommunala VA-försörjningen:  

• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitét 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• God bebyggd miljö 
• Giftfri miljö. 

Som en del i arbetet med de nationella miljömålen har länsstyrelsen i 
Gävleborg utarbetat en åtgärdsplan. Bland de åtgärder som ingår i 
åtgärdsplanen är det följande som i någon mån berör VA-planen. 

Regional åtgärd Koppling till VA-planen 

Levande och vandringsbara vattendrag 

Åtgärda fysiska ingrepp så att länets vattenföre-
komster* uppnår god ekologisk status eller god 
potential. Vid åtgärder ska hänsyn tas till 
förekommande kulturmiljövärden. 
* Även vatten som inte är utpekade som 
vattenförekomster omfattas av åtgärden. 

Bygga bort vandringshinder i 
form av dagvattentrummor. 

Samverkan för hållbar kust 

Utveckla samverkan för att nå ett hållbart nyttjande 
av kust och marin miljö i länet. 

Va-försörjning är viktig i 
samband med bebyggelse- 
och näringslivsutveckling 

Bekämpningsmedel 

Minska användning av kemiska bekämpningsmedel 
i offentliga miljöer. 

Kan påverka råvattnets 
kvalitet. 

Vägsaltanvändning 

Översyn av vägsaltsanvändning bör göras i 
tillrinningsområden till grundvatten som är viktiga 
för dricksvattenförsörjningen. 

Kan påverka råvattnets 
kvalitet.. 

Kvalitetssäkring av avloppsslam  

Genomföra åtgärder för att kvalitetssäkra 
avloppsslam för att möjliggöra spridning på mark. 

Direkt koppling till den 
allmänna avlopps-
verksamheten 

 



 

 

 

2 VA-POLICY 
VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga 
till grund för VA-planarbetet både inom och utom verksamhetsom-
råden för allmän VA-försörjning. Det övergripande målet är att uppnå 
en långsiktigt hållbar VA-försörjning såväl i gles bebyggelse som i 
kommunens tätorter, som säkerställer invånarnas krav på god och 
säker dricksvattenförsörjning och som bidrar till att sjöar och vatten-
drag når god ekologisk status. 

VA-åtgärder är kostsamma i anläggningsskedet för den enskilde 
fastighetsägaren oavsett om det handlar om anläggningsavgift för 
anslutning till allmän VA-försörjning eller anläggande av enskild VA-
lösning. Åtgärderna har långa livslängder, och felaktiga beslut kan få 
betydande ekonomiska och utvecklingsmässiga konsekvenser över 
lång tid. De ekonomiska förutsättningarna i en glesbygdskommun 
som Nordanstig kräver att VA-åtgärder genomförs efter en omsorgs-
full bedömning och prioritering av vad som krävs idag och som 
planeras i framtiden.  

2.1 Principiella ställningstaganden 

2.1.1 Övergripande 
Kommunen ska uppfylla gällande lagkrav och upprätthålla en lång-
siktigt hållbar VA-försörjning i hela kommunen.  

VA-planen ska konkretisera kommunens viljeinriktning gällande VA-
frågor i hela kommunen. 

Kommunen ska verka för ökad samverkan i VA-frågor. Arbetet med 
VA-planering ska bedrivas gemensamt av berörda kontor, enheter 
och bolag.  

Berörda fastighetsägare ska ges tidig och fortlöpande information om 
de beslut de berörs av och hur olika processer kommer att fortskrida.  
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2.1.2 Inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning 
Kommunen ska ha sådan VA-beredskap att en säker vatten- och 
avloppsförsörjning kan upprätthållas, även under extraordinära 
förhållanden. 

Avloppsvatten ska avledas utan olägenhet för människors hälsa och 
miljö. 

En strategisk planering om valet mellan upprustning av mindre 
anläggningar alternativt överföringsledningar till bättre fungerande 
anläggningar skall göras.  

VA-anläggningens funktion och skick ska upprätthållas och 
optimeras genom ett långsiktigt planerings- och förnyelsearbete. 

Dagvattnets betydelse för bebyggelsen och vattenmiljön ska 
uppmärksammas och hanteras på ett systematiskt sätt vid va-
utbyggnad och sanering av befintliga avloppssystem, liksom i den 
fysiska planeringen.  

Kommunen ska i VA-verksamheten kontinuerligt sträva mot en 
effektiv energianvändning och en minskad kemikalieanvändning. 

2.1.3 VA-utbyggnad 
Allmän VA-försörjning ska byggas ut där det finns behov av detta ur 
hälso- eller miljösynpunkt. VA-utbyggnaden ska följa prioriteringen i 
handlingsplanen för utbyggnad av kommunalt VA. 

Prioritetsgrunderna är: bebyggelseområdenas täthet (och storlek), 
närhet till befintligt verksamhetsområde, påverkan på yt- och grund-
vatten, recipientens känslighet, dricksvattenkvalitet, dricksvatten-
tillgång och en i övrigt förväntad och önskvärd samhällsutveckling. 

2.1.4 Enskild VA-försörjning 
Vid Miljönämndens tillsyn över enskilda avlopp prioriteras de 
områden där allmän VA inte kan förväntas inom rimlig tid. Detta 
utesluter inte att krav på åtgärder ställs även inom de VA-utbygg-
nadsområden som utpekas i VA-planen, om det bedöms nödvändigt. 
Vid nämndens prövning av nya ansökningar tas hänsyn till bebyggel-
sens förutsättningar och till VA-planen. 
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2.2 Strategiska vägval 
Behoven och utmaningarna är stora i Nordanstigs kommun, samtidigt 
som resurserna är begränsade. Det är inte realistiskt att samtliga be-
hov kan tillgodoses inom överskådlig tid, varför tydliga prioriteringar 
behöver göras. Det är nödvändigt att hitta en väl avvägd balans 
mellan att upprätthålla en god funktion i befintliga VA-anläggningar, 
samtidigt som nya eller ej tidigare uppmärksammade behov tillgodo-
ses.  

2.2.1 Befintlig allmän VA-anläggning 
Det finns stort behov av upprustnings- och underhållsinsatser i flera 
av kommunens befintliga anläggningar. För att minska problemet 
med kostsamma akutinsatser krävs en långsiktig underhålls- och 
förnyelseplan. Inom detta arbete behöver även ökad kunskap samlas 
in om bräddningsproblemen. 

Förnyelsetakt för allmänna VA-anläggningar regleras i MittSverige 
Vattens underhållstrategi. 

2.2.2 Framtida VA-försörjning 
Kommunens strategi är att verka för centralisering av VA-
anläggningar där möjlighet/förutsättningar finns. Kommunen har idag 
många små anläggningar vilket innebär högre kostnader för drift och 
underhåll samt svårigheter att optimera reningsprocessen.  

Kommunens tre största vattentäkter, Bergsjö, Harmånger och Gnarp, 
är utsatta för föroreningsrisker. Skyddet av vattentäkterna behöver 
förbättras.  En hållbar lösning för dricksvattenförsörjningen måste 
prioriteras och behöver utredas.  

En strategi är att reservvattenförsörjning ska finnas för alla 
vattentäkter. 

2.2.3 Bebyggelse med behov av allmän VA-försörjning 
Behovet av att lösa VA-försörjningen i befintliga bebyggelseområden 
är störst i kustområdet. För att göra detta kostnadseffektivt och 
rationellt föreslås en VA-utbyggnad som på sikt möjliggör att ansluta 
bebyggelseområden vid kusten där enskilda och gemensamma VA-
anläggningar inte är ett alternativ.  

Utbyggnaden ska genomföras etappvis enligt handlingsplanens 
prioriteringsordning. Utöver kustområdet planeras inga nya 
verksamhetsområden. Endast utökning av befintliga 
verksamhetsområden kan bli aktuellt. 
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2.2.4 Enskild VA-försörjning  
Tillsynsverksamheten ska sträva mot att prioritera de åtgärder som 
är mest effektiva ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.  

Det fortsatta inventeringsarbetet av enskilda avlopp ska utvecklas 
och inriktas mot bebyggelse där åtgärder bedöms ge störst nytta, 
exempelvis inom vattenskyddsområden och inom avrinningsområden 
till övergödningspåverkade recipienter. 

Äldre detaljplaner ska efter hand omarbetas så att de innehåller 
tydliga krav på enskilda VA-anläggningar där detta saknas. 

Kommunen ska aktivt uppmuntra bildandet av gemensamma VA-
lösningar för bebyggelsegrupper som inte är aktuella för allmän VA-
försörjning.  



 

 

 

3 HANDLINGSPLAN  

3.1 Inledning 
Syftet med VA-planen är att konkretisera kommunens arbete med VA-
frågorna, och tydliggöra vem som äger frågorna och ansvarar för 
dess genomförande. VA-planen är en långsiktig plan där det framgår 
hur VA-försörjningen inom Nordanstigs kommun ska utvecklas på ett 
hållbart sätt.  

Förutsättningen för VA-planen är beskrivet dels i VA-översikten dels i 
VA-policyn. VA-översikten ger en bakgrund och beskriver nuläget och 
VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning (såväl inom 
som utom verksamhetsområden) i form av principiella ställnings-
taganden och strategiska vägval. 

Handlingsplanen för VA består av två delplaner: 

• Delplan 1 - Plan för den allmänna VA-anläggningen 
• Delplan 2 - Plan för VA-försörjning utanför nuvarande 

verksamhetsområde 

Delplan 2 är i sin tur är indelad i tre delar: 

• 2A - VA-utbyggnadsplan 
• 2B - Handlingsplan för områden med enskild VA-försörjning 
• 2C - Handlingsplan i avvaktan på planerade åtgärder 

VA-planen kommer att ingå som ett strategiskt dokument till 
kommunens Översiktsplan och följer därför dess tidshorisont på 15-
20 år framåt i tiden. Handlingsplanen bör kunna stå sig under lång 
tid, men kan behöva revideras i samband med aktualitetsförklaringen 
av översiktsplanen. 

Prioriteringen av åtgärder och områden som ingår i VA-planen ska 
uppdateras en gång varje mandatperiod. 

3.2 VA-planens juridiska status 
VA-planen ska fastställas av kommunfullmäktige och vara styrande 
för berörda nämnder, förvaltningar och kommunens samtliga bolag. 
Den ska ligga till grund för budgethantering och verksamhetsplaner 
samt i översiktsplanering.  
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3.3 Ansvaret för vatten- och avloppsförsörjningen i 
Nordanstigs kommun 

Huvudansvaret för vatten- och avloppsförsörjningen vilar på 
kommunen och är av fundamental betydelse i all typ av bebyggelse-
planering. Kommunen är skyldig enligt Plan- och bygglagen att följa 
den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ som behövs i 
frågor om planläggning och byggande för att främja en god bebyg-
gelseutveckling.  Det kommunala planmonopolet ger kommunen rätt 
att bestämma om planläggning ska komma till stånd eller inte.  

Kommunernas ansvar bestäms också av §6 i Lagen om allmänna 
vattentjänster där det framgår att kommunerna är skyldiga att ordna 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang om det behövs 
ur hälsoskydds- eller miljösynpunkt.  

För bostäder utanför ett kommunalt verksamhetsområde för VA 
prövas möjligheten till enskild vatten- och avloppslösning dels i sam-
band med bygglovet, dels genom den tillståndsprövning av enskilda 
avlopp som regleras i Miljöbalken. Ansvaret för de enskilda avlopps-
anläggningarna vilar på ägaren till anläggningen. 

Nordanstigs kommun har inom sin organisation fördelat ansvaret för 
vatten- och avloppsfrågor enligt nedan: 

• Fullmäktige: Beslutar om översiktlig planering, detaljplanering 
av större vikt och fastställande av verksamhetsområden för 
vatten och avlopp, samt taxans konstruktion och nivå. 

• Kommunstyrelsen: Bereder ärenden till fullmäktige såsom 
översiktliga planer, detaljplaner av större vikt. Ansvarar för att 
VA-frågorna kommer in tidigt i planeringsprocessen och att 
VA-försörjningen utgör ett viktig del i kommunens övergrip-
ande planering. 

• Byggnadsnämnden: Beslutar om detaljplaner av mindre vikt 
samt ansvarar för prövning och hantering av lov och förhands-
besked. Byggnadsnämnden ska uppmärksamt följa den all-
männa utvecklingen i kommunen och dess närmaste omgiv-
ning och ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning 
och byggande. 

• Nordanstig Vatten AB: Är huvudman för vatten och avlopps-
verksamheten och föreslår taxans konstruktion och nivå samt 
beslutar om budget för investering, drift och underhåll. 

• MittSverige Vatten AB: Ägs av bl.a. Nordanstig Vatten AB och 
tillhandahåller kompetens och personal för att utföra alla 
förekommande va-arbeten kopplade till den allmänna VA-
anläggningen. 
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• Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Prövar tillstånd 
till enskilda avloppsanläggningar och är tillsynsmyndighet 
enligt Miljöbalken över såväl privata som kommunala avlopps-
anläggningar samt tillsynsmyndighet enligt Livsmedelslagen 
över kommunala vattenverk och större gemensamma dricks-
vattenanläggningar.  

3.4 Fortsatt arbete 
Kommunen ska verka för att ökad samverkan i VA-frågor. Arbetet 
med VA-planering ska bedrivas gemensamt av berörda kontor, 
enheter och bolag. En permanent arbetsgrupp  behöver tillsättas som 
skall förvalta VA-översikten. Tanken är att VA-planens olika delar 
löpande skall uppdateras så att kommunen alltid kommer att ha en 
aktuell nulägesanalys över VA-frågorna. I och med den löpande 
uppdateringen kan detta bli ett verktyg för att följa upp föreslagna 
åtgärder i handlingsplanen. Arbetsgruppen bör även vara ansvarig 
för att identifiera behovet av reviderade rutiner och gemensam 
information. Kommunfullmäktige utser vilken enhet som skall vara 
sammankallande. 

3.5 Presentation och kommunikation av VA-plan 
För att förankra VA-planen i kommunen, efter att den har antagits av 
kommunfullmäktige, så kommer en nedladdningsbar pdf-fil att finnas 
tillgänglig på kommunens hemsida. Kommunen kommer även att via 
annonsering i lokalpressen informera om VA-planen samt var man 
kan få tillgång till den. 

3.6 Strategi 
Behovet av åtgärder inom VA-området i Nordanstigs kommun är 
omfattande, av olika art och geografiskt utspritt. De mest prioriterade 
åtgärderna behöver därför identifieras för att kunna rikta framtida 
arbete rätt. Under arbetet med VA-planen har följande strategi varit 
vägledande för de åtgärder som föreslås i handlingsplanen.  

3.6.1 Nya och befintliga verksamhetsområden 
Handlingsplanen baserar sig på kommunens planer på tillväxt samt 
förhållanden som bedömts ha betydelse för skyddet av hälsa och 
miljö. Utvecklingspotentialen särskilt för bostadsbebyggelse och 
verksamheter inom besöksnäringen ses framförallt i kustområdet.  

Sörfjärden får högst prioritet med anledning av att beslut redan har 
fattats om att bilda verksamhetsområde. Ett nytt verksamhetsområde 
för vatten och avlopp ska därför bildas i Sörfjärden där en allmän VA-
anläggning planeras.  
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För LIS-områdena i Mellanfjärden och Morängsviken kan en utökning 
av befintligt verksamhetsområde krävas. En eventuell gemensam 
lösning för detta benämns som ”södra kustzonen”. 

Figur 5: Illustration över den ”södra kustzonen”. Bilden visar befintliga VA-
förhållanden och en möjlig framtida samordnad VA-försörjning. 

Den vattentäkt som bedöms ha störst potential för att utgöra framtida 
huvudvattentäkt i Nordanstigs kommun är Bergsjö vattentäkt. Det 
krävs dock omfattande utredningar och undersökningar för att säker-
ställa en trygg vattenförsörjning.  

Det krävs också en överföringsledning mellan Bergsjö och Harm-
ånger vilket innebär stora kostnader som inte ryms i handlingsplan-
en. Istället skall Harmånger vattentäkt utredas som huvudvattentäkt 
för södra kustzonen, även här krävs omfattande utredningar och 
undersökningar för en trygg vattenförsörjning. 

Skulle det i framtiden byggas en överföringsledning mellan Bergsjö 
och Harmånger kan en avloppsledning i motsatt riktning från Högen 
till Bergsjö läggas och Högen avloppsreningsverk läggas ner. 

3.6.2 Detaljplanelagda fritidsområden 
Kommunen har ett stort planeringsansvar för att säkerställa att 
detaljplaneområden har en långsiktigt stabil VA-försörjning. Många 
av kommunens gällande detaljplaner är från 50-, 60- och 70-talen 
och hämmar utvecklingen genom omoderna bestämmelser om VA 
och begränsade byggrätter. Det finns ett stort behov av att modern-
isera detaljplanerna för att möta dagens behov samt att stimulera till 
önskad utveckling. Det är därför viktigt när planändringar genomförs 
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att planbestämmelser utformas så en utveckling av området inte 
leder till en situation där miljö- och hälsoskyddsproblem riskerar att 
uppkomma. 

3.6.3 Övriga områden 
För bebyggelseområden som inte omfattas av detaljplan bedöms VA-
försörjningen kunna lösas inom miljökontorets tillsynsarbete. Om 
miljökontoret vid sin tillsyn identifierar bebyggelsegrupperingar där 
det finns behov av gemensamma lösningar kommuniceras detta med 
berörda fastighetsägare och Nordanstigs kommun. Om tillfredsstäl-
lande lösningar inte kan åstadkommas på frivillig väg görs bedöm-
ning om verksamhetsområde för allmän VA-anläggning behöver 
inrättas. 
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4 Delplan 1 - Plan för den allmänna VA-
anläggningen 

I planen för de allmänna VA-anläggningarna redovisas planeringen för 
drift, underhåll och förnyelse. MittSverige Vatten har tagit fram en 
underhållsstrategi där bland annat förnyelsetakten för de allmänna 
VA-anläggningarna regleras. Underhållsstrategin antogs av styrelsen 
Nordanstig Vatten AB den 21 maj 2013. I faktarutorna nedan redovisas 
underhållsstrategins riktlinjer för underhållsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhållsstrategin har upplevts otydlig och är svår att följa upp så ett 
behov av uppdatering finns. 

  

 

 

 

 

 

 

För dricksvatten- och avloppsreningsanläggningarna är det svårt att 
generellt sätta underhållsmått i mätetal kopplat till den direkta förnyelsen, 
strategin blir att fastställa styrande mått inom områden enligt nedan: 

• Inga arbetsmiljö- eller elsäkerhetsbrister accepteras. 

• Inga gränsvärden ska överskridas. 

• Energiförbrukningen ska vara 0,5 % under jämförbar 
kommungrupp. 

• Inga avvikande vattenprover ska uppstå. 

• Yttre och inre underhåll ska ske enligt 10-års underhållsplan, utan 
avvikelser. 

Utöver dessa har följande mål satts upp, utan att vara fastställda av 
styrelsen:  

• Den digitala kartan måste kvalitetssäkras till att anvisa rätt läge på 
ledningsnätet samt information om material, ålder och dimension.  

• Mängden bräddat vatten ska understiga 4 % från verk och 
ledningsnät (inklusive pumpstationer) sammantaget. 

  

För ledningsnät är följande underhållsmål fastställda: 

• Vattenledningar: den lägsta förnyelsetakt som accepteras är  

0,67 % dvs. 150 år. 

• Avloppsledningar: den lägsta förnyelsetakt som accepteras är  

0,5 % dvs. 200 år. 

• Den genomsnittliga åldern på vattenledningsnätet får inte 
överstiga 50 år. 

• Vattensvinnet ska långsiktigt inte överstiga 25 %. 

• Mängden ovidkommande vatten till avloppsreningsverken skall 
inte överstiga 200 %. 

• Energiförbrukningen skall minska med 0,5 % per år de närmaste 
5 åren. 
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Åtgärder som ingår i underhållsstrategin, och som inte bedömts vara 
rena driftinsatser har inkluderats i handlingsplanen. Utöver det har 
nya åtgärder som identifierats i arbetet med VA-planen inkluderats. 
Tidpunkten för respektive åtgärd i handlingsplanen utgår 
huvudsakligen från underhållsstrategins tidplan. I vissa fall har dock 
tidpunkten justerats där det varit motiverat med hänsyn till 
samordning mellan olika aktiviter och inbördes prioriteringar. 

4.1 Allmänna dricksvattenanläggningen 
Nordanstigs kommun har 7 vattentäkter och lika många vattenverk. 
Det finns 7 st lågreservoarer, 5 högreservoarer och 3 tryckstegrings-
stationer. En utförligare beskrivning av dricksvattenanläggningarna 
återfinns i VA-översikten. 

En kommunal vattenförsörjningsplan (identifiering och skydd av 
vattenresurser för nuvarande och framtida behov) saknas idag. En 
regional vattenförsörjningsplan, som påbörjades under 2013 av 
länsstyrelsen i Gävleborg, kan användas som underlag för en 
kommunal vattenförsörjningsplan.  

Ett förslag till riksintresseklassning av Bergsjö 
vattenförsörjningsanläggning behandlas hos Havs- och 
vattenmyndigheten. 

4.1.1 Åtgärder 
I VA-översikten har behov i befintliga anläggningar uppmärksam-
mats. I denna handlingsplan har följande förnyelsearbete av befin-
tliga anläggningar prioriterats och bör utföras inom en femårsperiod.  

Tabell 1:Planerade och föreslagna åtgärder i fallande prioriteringsordning för en säkrare 
dricksvattenförsörjning- Delplan 1 

Åtgärd Tidpunkt Motivering 

Genomföra en utredning kring 
vattenbehandling vid Hassela 
vattenverk. 

2014 Vattenkvalitetsproblemen har 
stegrats och åtgärder krävs för 
att uppnå vattenkvalitets-
kraven. 

Harmånger vattentäkt. 
Utredningar och undersökningar 
för att säkra vattentillgång och 
vattenkvalitet. Reservbrunn och 
provpumpning i täkten. En ny 
vattendom behövs vid ett ökat 
uttag.  

2014-
2015 

För att säkra vatten-
försörjningen för södra 
kustzonen måste vattentäkten i 
Harmånger utredas avseende 
grundvattnets kvalitet och 
kvantitet. 
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Bergsjö vattentäkt. Ny 
produktionsbrunn för vatten. 

2015 Finns endast en produktions-
brunn. Med ytterligare en 
brunn blir vattenförsörjningen 
tryggare. 

Mellanfjärden vattentäkt. Ny 
produktionsbrunn för vatten.  

2015 Finns endast en brunn. Med 
ytterligare en brunn blir 
vattenförsörjningen tryggare. 

Bergsjö vattentäkt. Utreda 
reservvattentäkt på Långnäset 
 (i Älgeredssjön). 

2015-
2016 

Detta är en åtgärd i syfte att 
säkra vattenförsörjningen i 
Bergsjö i händelse av att 
ordinarie vattentäkt drabbas av 
förorening. 

Harmånger vattentäkt. Utreda 
säkerhetshöjande åtgärder. 

2015-
2017 

Vattentäkten utsatt för risk från 
vägar som förstärkts av 
planerna för ny E4.  

Bergsjö vattentäkt. Utreda 
säkerhetshöjande åtgärder. 

2016-
2018 

Vattentäkten är utsatt för risk 
från väg och omkringliggande 
verksamheter. 

Gnarp vattentäkt. Utreda 
säkerhetshöjande åtgärder. 

2016-
2018 

Vattentäkten utsatt för risk från 
väg och omkringliggande 
verksamheter. 

 

4.2 Ledningsnät för dricksvatten 
Vattenledningsnätet i Nordanstig är c:a 13 mil långt. Utbytestakten 
ligger för närvarande på c:a 170 år under en treårs period (2009 – 
2011). 

4.2.1 Läckor och vattenförluster 
Vattenledningsnätet har förhållandevis få läckor, Under 2012 hade 
vattenledningsnätet 13 läckor, vilket ger 1,01 läckor/10 km ledning. 

Läckage förekommer i distributionssystemet för dricksvatten och 
beror på större eller mindre brister i rörnätets kondition. Förlusterna 
av dricksvatten, dvs vattensvinnet, går inte att mäta exakt.  

Vattensvinnet i Nordanstig var i medeltal 28 % under åren 2008-
2012. I underhållsplanen anges att vattensvinnet långsiktigt inte ska 
överstiga 25 %.  

4.2.2 Prioriteringsgrunder för investeringar 
Kontinuerligt sker analyser av tidigare driftstörningar och klagomål 
från kunder. Utifrån en behovsinventering görs sedan en prioritering 
över vad som främst ska åtgärdas. Prioriteringsordning för 
investeringsåtgärder på vattenledningsnätet är: 
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1) Ledningar med upprepade vattenläckor och leveranssäkerhet 
vad gäller huvudledningar och vattenkvalitet. 

2) - Konditionsbrister på huvudvattennätet. 
- Leveranssäkerhet i distributionsledningar. 
- Säkerställa rätt vattentryck. 

3) - Konditionsbrister på distributionsledningar. 
- Svinn, utläckage från vattenledningsnätet.  
- Samordning med infrastruktursatsningar (ej tvingande eller 
  där VA-ledningarna ligger i vägen)  

4.2.3 Åtgärder 
Utifrån identifierat åtgärdsbehov och ovanstående prioriteringslista 
upprättas rullande 5-årsplaner. Åtgärder som planeras under 2013-
2017 redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2 Planerade och föreslagna åtgärder i fallande prioriteringsordning för 
vattenledningsnätet 

Åtgärd Tidpunkt Motivering 

Rundmatning för att säkerställa 
vattenleverans till södra 
Harmånger vid störning på 
huvudvattennätet. 

2013-
2014 

Idag är kapaciteten begränsad. 

Renovering av vattenledningar, 
Ringvägen, Bergsjö 

2014 Säkerställa 
leverenssäkerheten. Problem 
med upprepade läckor. 
Samordnas med omläggning 
av avloppsledningar 

Gnarp omläggning rundmatning 
Stationsvägen-Vallenrenen. 

2014 Läckor, ledning i dålig 
kondition. Säkerställer 
vattenleverensen. 

Utredning huvudvattenledning 
inom Strömsbruks 
industriområde. 

2015 Bristande dokumentation på 
läge av vattenledning och dålig 
kondition på ledning. 

Harmånger omläggning 
vattenmatning under E4 

 

2015 Konsekvensledning8, gammal 
ledning. Omläggning sker i 
samband med byggnation av 
ny E4. 

Skolvägen, Bergsjö 2015 Åtgärda läckor, ledning i dålig 
kondition omläggs i samband 
med att avloppsledningen 
renoveras 

 

                                                      
8 En kritisk ledning där konsekvensen blir stor när funktionen störs. 
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Schönströmsvägen, Bergsjö 2016 Gammal vattenledning. 
Ledning omläggs i samband 
med att avloppsledningen 
renoveras. 

Hallonvägen, Bergsjö 2017 Galvaniserad9 vattenledning 
i dålig kondition. 

 

4.3 Allmänna avloppsanläggningen 
Nordanstigs kommun har 10 avloppsreningsverk (ARV) varav två 
(Strömsbruk och Bergsjö) är tillståndspliktiga, dvs dimensionerade 
för mer än 2000 pe (personekvivalenter). 44 pumpstationer (APS) 
pumpar avloppsvattnet till reningsverken. Utförligare beskrivning av 
avloppsanläggningarna återfinns i VA-översikten, bilaga 3. 

4.3.1 Åtgärder 
I VA-översikten har behov i befintliga anläggningar uppmärksam-
mats. I denna handlingsplan har följande förnyelsearbete av befint-
liga anläggningar prioriterats och bör utföras inom en femårsperiod.  

Tabell 3 Planerade och föreslagna åtgärder i fallande prioriteringsordning för en säkrare 
avloppsvattenrening - Delplan 1 

Åtgärd Tidpunkt Motivering 
Mellanfjärden ARV, 
akuta åtgärder 

 

2014 Akuta åtgärder på Mellanfjärdens ARV 
för att klara gällande utsläppskrav med 
den ökande belastning som förväntas 
inom 5-7 år. På sikt krävs mer 
omfattande åtgärder i Mellanfjärden för 
att åstadkomma en permanent lösning. 
Dessa åtgärder samordnas med VA-
utbyggnad för södra kustzonen som 
beskrivs i Delplan 2A. 

Byte av styrsystem 

 

2014-2020 Fyra av kommunens avloppsreningsverk 
(Bergsjö, Gnarp, Mellanfjärden och 
Jättendal) har gamla styr- och övervak-
ningssystem.  Byte av dessa ska göras 
för att säkerställa driften och samtidigt 
möjliggöra optimering av driften. 
Prioritering sker i storleksordning med 
största verket (Bergsjö) först.  

Byte av styrsystem på Mellanfjärden 
ARV avvaktar beslut om verkets framtid.  

 

 

 

                                                      
9 Ledningsmaterial som under vissa förhållanden är starkt korrosionsbenäget. 
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Gnarp – Översyn av 
reningsprocessen 

2015-2016 Vid byte av styrsystemet på Gnarp ARV 
tas samtidigt ett helhetsgrepp med 
översyn av reningsprocessen. Detta 
skall leda till en bättre rening och en 
bättre arbetsmiljö. Eventuellt kan även 
en energibesparing göras. 

Bjåsta ARV, utredning 

 

2014-2016 Utredning om det är möjligt att överleda 
avloppsvattnet till Bergsjö ARV och 
bygga om Bjåsta ARV till APS. 

Högen ARV, 
kemikaliskt 
reningssteg 

2015 Nordanstig Vatten har fått ett 
föreläggande om att bygga ut det 
kemiska reningssteget.  

Bergsjö ARV, 
bräddmätning 

2015-2016 Utredning och ombyggnation för 
bräddflödesmätning  

Strömsbruk ARV, 
bräddmätning 

2016-2017 Utredning och ombyggnation för 
bräddflödesmätning  

Gnarp ARV, 
bräddmätning 

 Utredning och ombyggnation för 
bräddflödesmätning, görs i samband 
med helhetsgrepp av verket 

Åtgärder på 
avloppspumpstationer 

 Flera avloppspumpstationer är i dåligt 
skick och behöver utredas och åtgärdas. 
Åtgärdstakten är ca 2 st. 
avloppspumpstationer per år. 

 

4.4 Ledningsnät för avloppsvatten 
Avloppsledningsnätet i Nordanstig är ca 14 mil och dagvattennätet ca 
3 mil långt. Utbytestakten ligger för närvarande på ca 275 år under 
en treårs period (2009-2011). 

När ledningarna renoveras används sedan 80-talet olika plast-
material. En stor del av huvudledningssystemen är utbytt, men en hel 
del återstår. Vid snösmältning och perioder med riklig nederbörd upp-
träder fortfarande stora flöden p.g.a. inläckage och anslutna 
dräneringar. Efter utförda åtgärder har dock situationen blivit betydligt 
bättre. 

4.4.1 Avloppsstopp och konditionsbrister 
Av alla driftstörningar på avloppsledningsnätet utgör avloppsstoppen 
den i särklass största andelen. Avloppsstoppen kan antingen uppstå i 
huvudledningen i gatan eller i den från fastigheten anslutna servisen.  
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Avloppsvattnet i Harmånger har högt innehåll av BOD7
10, varför en 

inventering av fettavskiljarna bör göras och bedöma deras status. 
Uppströmsarbetet11 i Harmånger har påbörjats för att kartlägga 
påverkan på avloppsnätet.  

Det finns många driftinsatser som säkerställer avloppsledningsnätets 
funktion. Ibland är dock konditionsbristerna för stora för att funktionen 
ska kunna upprätthållas långsiktigt. Rötter, tung trafik och 
materialutmattning gör att ledningar successivt måste ersättas med 
nya. Avloppsledningsnät med dålig kondition kan också orsaka 
utläckage av avloppsvatten.  

4.4.2 Prioriteringsgrunder för investeringar 
Kontinuerligt sker analyser av tidigare driftstörningar och klagomål 
från kunder. Prioriteringsordning för investeringsåtgärder på 
avloppsledningsnätet är: 

1. - Motverka och förhindra källaröversvämningar 
- Motverka upprepade stopp i avloppsledningar 
- Avledningssäkerhet på spill- och dagvattennätet 
- Åtgärda felkopplingar mellan spillvatten och dagvattennätet 

2. - Minska antalet bräddningar12 
- Åtgärda konditionsbrister på spillvattennätet 
- Dagvatten, diken – översvämningsåtgärder 
- Minska inläckage som genererar bräddningar vid avlopps- 
  reningsverken 

3. - Åtgärder konditionsbrister på dagvattennätet 
- Minska inläckage till spillvattennätet som inte genererar 
  bräddningar 
- Samordning med infrastruktursatsningar (ej tvingande, inte 
   heller där VA-ledningar ligger i vägen) 

4.4.3 Åtgärder 
Utifrån identifierat åtgärdsbehov och ovanstående prioriteringslista 
upprättas rullande 5-årsplaner. I denna handlingsplan har följande 
förnyelsearbete prioriterats och bör utföras inom en femårsperiod.  

                                                      
10 BOD7, biologiskt syreförbrukande ämnen, en analysparameter som är ett mått på 
mängden organiskt material i avloppsvattnet. 
11Ett systematiskt arbete med att undersöka och åtgärda (olagliga) föroreningsutsläpp till  
   VA-systemet vid ”källan” . 
12 Bräddningar orsakar utsläpp av orenat avloppsvatten. 
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Tabell 4 Planerade och föreslagna åtgärder i fallande prioriteringsordning för 
avloppsledningsnätet 

Åtgärd Tidpunkt Motivering 

Renovering av va-ledningar 
Ringvägen, Bergsjö, där ingår 
avloppsledningar 

2013-2014 Syftet är att minska inläckaget i 
ledningarna*. 

Utredning om Hassela Resorts 
framtida planer avseende framtida 
va-försörjning 

2014 Stora utbyggnadsplaner inom 
Hassela Ski resort. 

Renovering av va-ledningar 
Skolvägen, Bergsjö, där ingår 
avloppsledningar 

2015 Syftet är att minska inläckaget i 
ledningarna*. 

Renovering av va-ledningar, 
Schönströmsvägen, där ingår 
avloppsledningar 

2016 Syftet är att minska inläckaget i 
ledningarna*. 

Anlägga överföringsledning 
spillvatten Bjåsta-Bergsjö 

2016 Planer finns att lägga ner Bjåsta 
reningsverk och pumpa 
spillvattnet till Bergsjö reningsverk. 
Utredning sker 2014. 

* Konsekvensen av ledningsrenovering blir mindre tillskottsvatten, dvs mindre total volym vatten som 
belastar reningsverken samt minskad risk för exempelvis källaröversvämning och bräddning. 
 

4.5 Dagvatten 
Kartläggning och ansvarsfördelning redovisas i VA-översikten 

Det påbörjade arbetet med att utreda ansvarsfrågan avseende dag-
vattensystem i Nordanstigs kommun slutförs under vintern 2014, och 
kan anses vara en del i en kommande dagvattenstrategi. Arbetet 
kommer att åskådliggöras i en webblösning, där ansvarsfördelningen 
mellan kommunen, Nordanstig Vatten och övriga framgår. 

4.6 Ekonomiska konsekvenser 
Alla åtgärder som har listats i handlingsplan för befintlig anläggning 
är planerade att ingå i den ordinarie årsbudgeten. 

Inom Nordanstigs Vattens investeringsbudget ryms inte alla åtgärder 
som krävs för att uppnå den underhållstrategi som är antagen av 
styrelsen maj 2013. De förnyelseåtgärder som planeras under de 
närmsta åren är därför de åtgärder som prioriterats som mest akuta 
och ryms inom ordinarie budget. Utöver dessa finns det många ytter-
ligare åtgärder som skulle behöva utföras. 

Dessutom kan akuta händelser uppstå, exempelvis skador orsakade 
av klimateffekter, föroreningar, stora läckor eller andra allvarliga 
skador på anläggningar, som kan leda till omprioriteringar. 
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4.7 Riskbedömning 
Behovet av åtgärder överstiger de resurser som kan frigöras (eko-
nomiska, personal etc). Detta avsnitt redovisar vilka risker som 
uppstår på grund av nödvändiga prioriteringar. 

Då inte alla identifierade åtgärder kan utföras i önskvärd takt så 
kommer akuta situationer att uppstå, vilket innebär att planerade 
investeringar får stå tillbaka. Detta leder till att kontinuiteten inte kan 
upprätthållas och att kostnaderna ökar. 

Följden kan även bli att den antagna underhållsstrategin inte kommer 
att kunna uppfyllas avseende på bland annat arbetsmiljö, 
gränsvärden och vattenkvalitet. 

Avloppsreningsverken i Nordanstig har i villkoren krav på brädd-
flödesmätning vilket inte uppfylls på något verk i dagsläget. Detta kan 
leda till företagsbot och har därför prioriterats i kommande femårs-
plan. 

Om utredningen av Harmångers vattentäkt visar att kvantitet och 
kvalitet inte är tillräcklig för att kunna utgöra huvudvattentäkt för 
södra kustzonen måste man titta på andra lösningar för att kunna 
säkra vattenförsörjningen i den södra kustzonen. 

De fyra största vattentäkterna i Nordanstig ligger alla i riskområden. 
Utredning för säkerhetshöjande åtgärder ingår i femårsplanen, men 
det finns i nuläget inga ekonomiska resurser avsatta för att utföra de 
åtgärder som krävs. 
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5 Delplan 2 – Plan för VA-försörjning 
utanför nuvarande verksamhetsområde 

Kommunen har studerat behovet att inrätta nya verksamhetsområden 
för VA i befintlig bebyggelse. VA-utbyggnaden riktas mot de delar av 
kommunen där behovet av allmänt VA är störst samt där det i övrigt är 
önskvärt utifrån ett samhällsutvecklingsperspektiv. I övriga områden 
bedöms VA-försörjningen kunna tillgodoses med enskilda eller 
gemensamma vatten- och avloppsanläggningar.  

Denna delplan är indelad i följande tre delar: 

• 2A VA-utbyggnadsplan 
• 2B Handlingsplan för områden med enskild VA-försörjning 
• 2C Handlingsplan i avvaktan på planerade åtgärder 

5.1 2A – VA-utbyggnadsplan 
Kommunen är skyldig att fatta beslut om utbyggnad av allmän VA-
försörjning för bebyggelse som har behov av detta. Detta sker genom 
beslut om inrättande av verksamhetsområde för allmän VA. Beslutet 
fattas av kommunfullmäktige. Skyldigheten för en kommun att inrätta 
ett verksamhetsområde inträder när det är påkallat ur miljö- eller 
hälsoskyddsskäl och när det omfattar en gruppering av byggnader 
och bostäder. 

När ett beslut om verksamhetsområde fattas medför det att gällande 
detaljplaner i området bör ses över. Detaljplanebestämmelser 
gällande VA måste anpassas till nya förutsättningar och tillfälle ges 
att generellt anpassa bestämmelser till dagens behov och krav. Det 
kan t.ex. gälla att utöka byggrätten i ett område för att möjliggöra 
permanentboende. Dessa detaljplanearbeten måste prioriteras så att 
begränsningar i planbestämmelserna inte motverkar möjlig utveckling 
då väl ny VA-anläggning tas i drift. Sörfjärden är ett aktuellt exempel 
som omfattas av flera äldre detaljplaner som är i behov av ändring 
avseende bestämmelser om utökad byggrätt.  

5.1.1 Bebyggelse med behov av allmän dricksvattenförsörjning 
En prioriterad plan för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen 
har tagits fram för Sörfjärden samt för södra kustzonen. Följande 
områden ges högsta prioritet 

• Sörfjärden (redan beslutat) 
• Mellanfjärden  
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Sörfjärden 
Ett nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp ska bildas i 
Sörfjärden. Utredning av ny vattentäkt och distributionssystem 
kommer att genomföras 2014-2016. 

Mellanfjärden  
För att möta tillväxten i Mellanfjärden krävs en utökning av befintligt 
verksamhetsområde och kapacitetsförstärkning av vattenförsörjning.  

Om överföringsledning för spillvatten byggs mellan Mellanfjärdens 
avloppsreningsverk och Strömsbruks avloppsreningsverk kan en 
dricksvattenledning byggas samtidigt. Samordnade lösningar blir 
kostnadseffektiva lösningar. Harmångers vattentäkt kommer då att 
försörja Mellanfjärden, och samtidigt möjliggörs anslutning av 
fastigheter i Lönnångersfjärden. Dock måste vattentäktens 
förutsättningar undersökas bättre avseende kvantitet och kvalitet. 
Om Harmånger vattentäkt inte är en möjlig lösning för Mellanfjärdens 
vattenförsörjning kommer lösningar att tas fram lokalt i Mellanfjärden. 
En ny brunn planeras 2015.  

5.1.2 Bebyggelse med behov av allmän avloppsförsörjning 
På samma prioritetsgrunder som behov för allmän vattenförsörjning 
ges följande områden högsta prioritet: 

• Sörfjärden (redan beslutat) 
• Mellanfjärden  

Sörfjärden 
Ett nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp ska bildas i 
Sörfjärden. Eftersom Sörfjärden ligger relativt långt från något 
befintligt verksamhetsområde kommer en ny lösning för 
avloppsrening att byggas för Sörfjärden. Utredning om placering och 
dimensionering kommer att pågå under 2014. 
Avloppsreningsanläggningen byggs med kapacitet för Sörfjärden 
men anpassas så en successiv kapacitetsutbyggnad är möjlig om det 
i framtiden blir aktuellt med VA-utbyggnad i närliggande områden. 
Spillvattennätets tekniska utformning kommer att utredas under 
2014.  

Dagvatten kommer att omhändertas lokalt på varje fastighet, dvs 
inget verksamhetsområde för dagvatten kommer att bildas. 

Mellanfjärden 
En eventuell utökning av verksamhetsområdet, exempelvis LIS-
områden, innebär en ökad belastning vilket medför att avlopps-
vattenreningen måste ses över. Antingen kan en ombyggnation/ 
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nybyggnation av avloppsreningsverket i Mellanfjärden genomföras 
med en ny utloppsledning, eller så kan en överföringsledning till 
Strömsbruk avloppsreningsverk bli aktuell. Det senare alternativet 
innebär även att anslutning av fastigheter i Lönnångersfjärden kan bli 
möjligt. 

Alternativet med överföringsledning till Strömsbruk ARV är det som 
idag bedöms vara mest lämpligt ur drift och investeringssynpunkt. 
Mellanfjärden ligger efter Sörfjärden i planering, varför akuta åtgärder 
behöver genomföras i Mellanfjärden (se åtgärder i kapitel 4.3.1) i 
väntan på utbyggnaden av VA-försörjningen i Mellanfjärden (ca 5-7 
år bort). 

5.1.3 Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för utbyggnaden har bedömts mycket översiktligt med 
erfarenhetsbaserade siffror från motsvarande projekt i landet. I Tabell 
5 nedan redovisas de summerade kostnaderna.  

Tabell 5 Kostnader-Summering för Delplan 2A: VA-utbyggnad 

 Total investeringskostnad 

Sörfjärden 60-80 miljoner kr 

Utbyggnadsområde södra kustzonen 
(inklusive överföringsledning mot Stocka, 
och ombyggnad av Strömsbruk ARV) 

20-30 miljoner kr 

 

Utbyggnaden föreslås ske i den takt och i den ordning som kom-
munen bedömer lämplig. Samordnade lösningar blir kostnads-
effektiva lösningar. 

Utbyggnadsplanens konsekvenser för VA-taxan är inte utredd. Ett 
ställningstagande i finansieringsfrågan kommer att tas i samband 
med Sörfjärden-projektet. Det kommer att utgöra praxis för hur man 
gör i övriga områden.  

5.1.4 Riskbedömning 
VA-utbyggnadsplanen är anpassad till kommunens uttalade 
planerings- och tillväxtmål för kustområdena. Detta ger goda förut-
sättningar för att genomföra en väl samordnad utbyggnad. Beslutade 
åtgärder genomförs succesivt under en längre tidsperiod, 
tillsammans med andra åtgärder (exempelvis ny kustväg som 
planeras av kommunen).  
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Genom den prioriterade VA-utbyggnaden minskar risken för att nya 
§6-områden13 uppkommer. VA-planen innebär däremot inte någon 
garanti för detta.  

Personella resurser kan bli begränsande för genomförandet av stora 
utbyggnadsprojekt. 

Miljö- och hälsorisken med påverkan från enskilda anläggningar 
minskar då identifierade problemområden ansluts till kommunalt VA. 

Hassela är ett verksamhetsområde som inte getts prioritet i utbygg-
nadsplanen. Intressen om exploatering (Hassela Ski Resort) i om-
rådet finns, men ingen känd tidplan om konkreta planer. Det finns en 
risk att stora insatser måste hanteras och omprioriteringar måste 
göras. 

5.2 2B – Handlingsplan för områden med enskild VA-
försörjning 

Denna delplan avser områden där det i dagsläget inte bedöms 
nödvändigt med anslutning till det kommunala VA-nätet inom 
tidsperioden för VA-planen. De behov och problem som finns inom 
dessa områden bedöms i första hand kunna tillgodoses med enskilda 
eller gemensamma vatten- och avloppsanläggningar. 

Kommunen har ett stort planeringsansvar för att säkerställa att 
områdena har en god egen VA-försörjning som inte riskerar att 
utvecklas till ett kommunalt ansvarsområde på grund av miljö- och 
hälsoskyddsskäl.  

I detaljplaneområden, som är eller kan bli aktuella för någon form av 
bebyggelseutveckling, skall VA-frågorna i första hand hanteras vid 
prövning av detaljplaner eller detaljplaneändringar. VA-utredningar 
utgör det viktigaste underlaget för att i planen långsiktigt säkra en 
trygg vatten- och avloppsförsörjning i dessa områden.  

För övriga detaljplaneområden, där det för närvarande inte finns ett 
bebyggelsetryck, behöver kommunen se över hur VA-frågan är 
belyst i planbestämmelserna och hur VA-försörjningen har utvecklats 
i praktiken. 

För övrig bebyggelse i kommunen hanteras de enskilda avloppslös-
ningarna inom Miljökontorets ordinarie tillsynsverksamhet. 

                                                      
13 Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar förelägga kommunen om att inrätta en 
allmän va-anläggning enligt §6 Lagen om allmänna vattentjänster. Sörfjärden är ett 
exempel på detta. 
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5.2.1 Nya detaljplaneområden 
För nya detaljplaneområden som inte har en anknytning till ett 
verksamhetsområde ska en VA-utredning ingå som ett underlag till 
planen. I planen ska VA-försörjningen regleras på ett långsiktigt 
hållbart sätt. 

5.2.2 Befintliga områden med en kommande 
detaljplaneprocess 

Följande områden har prioriterats utifrån planerade planöversyner 
och miljökontorets genomgång av hur VA-frågan reglerats i gällande 
planer. 

• Moningssand 

• Norrfjärden  

• Hårte 

• Årskogen 
VA-problematiken varierar från område till område och det är därför 
viktigt att rätt aspekter belyses i respektive VA-utredningen.  

Innan VA-utredningar genomförts och VA-försörjningen reglerats i 
detaljplanerna saknas ett nödvändigt underlag för prövning av en-
skilda avloppsanläggningar. Nya avloppsutsläpp till mark eller ytvat-
ten från anläggningar med WC-anslutning måste därför undvikas i 
avvaktan på att VA-utredning och reglering i plan genomförts. 

Tabell 6 Åtgärder för områden med enskild VA-försörjning, kommande detaljplaneprocess. 

Åtgärd Tidpunkt Motivering 

VA-utredning i Moningssand 2014 Nuvarande planer reglerar inte VA-
försörjningen i området på ett 
långsiktigt och säkert sätt. 

VA-utredning i Hårte och 
Norrfjärden  

2015-2016 Nuvarande planer reglerar inte VA-
försörjningen i området på ett 
långsiktigt och säkert sätt. 

VA-utredning i Årskogen 2015-2016 Nuvarande planer reglerar inte VA-
försörjningen i området på ett 
långsiktigt och säkert sätt. 
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5.2.3 Övriga detaljplaneområden 
Följande områden har getts prioritet utifrån det faktum att planerna 
inte reglerar VA-försörjningen på ett långsiktigt hållbart sätt: 

• Bäcksand 
• Trösten 
• Älgered 

I dessa områden bör en enklare riskbedömning genomföras för hur 
enskilda VA-anläggningar påverkar eller riskerar att påverka hälsa 
och miljö. Riskbedömningen kommer att utgöra ett stöd för miljö-
kontoret vid prövning av kommande ärenden. Genomförande av risk-
utredningar kommer att kräva personella resurser på Nordanstig 
kommun. 

VA-problematiken varierar från område till område och det är därför 
viktigt att rätt aspekter belyses i respektive riskbedömning.  

Innan riskbedömningarna genomförts saknas ett nödvändigt under-
lag för prövning av enskilda avloppsanläggningar. Nya avloppsut-
släpp till mark eller ytvatten från anläggningar med WC-anslutning 
bör därför undvikas i avvaktan på riskbedömningarna.  

Tabell 7 Åtgärder för områden med enskild VA-försörjning, övriga detaljplaneområden. 

Åtgärd Tidpunkt Motivering 

Riskbedömning och 
omarbetning av detaljplaner 
i Bäcksand, Trösten och 
Älgered 

2018 Nuvarande planer reglerar inte VA-
försörjningen i området på ett 
långsiktigt och säkert sätt. 

 

5.2.4 Övrig bebyggelse med enskilt VA 
För övrig bebyggelse bedöms möjligheterna att lösa VA-försörjningen 
med enskilda lösningar generellt som goda. Inom dessa områden 
bedriver Miljökontoret fortsatt tillsyn. Inventering bör prioriteras utifrån 
vattenmyndighetens bedömning av övergödningspåverkan. Uppfölj-
ning sker genom förelägganden och godkännande av nya anlägg-
ningar sker enligt redan utarbetade rutiner.  

Enskilda vattentäkter inventeras i samband med avloppsinventering-
arna. Om miljökontoret eller annan myndighet uppmärksammar 
kvalitetsproblem av hälsomässig art på vatten från enskilda vatten-
täkter och om dessa problem misstänks vara generella för ett 
område, brunnstyp eller annat så utreder miljökontoret tillsammans 
med kommunen, vilka åtgärder som bör vidtas. 
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Om miljökontoret vid sin tillsyn identifierar bebyggelsegrupperingar 
där det finns behov av gemensamma lösningar kommuniceras detta 
med berörda fastighetsägare och Nordanstigs kommun. 

Kommunens arbete med enskilda VA-lösningar ska bedrivas enligt 
följande handlingsplan: 

• Miljökontoret fortsätter att inventera avloppsanläggningar 
områdesvis. Prioritering sker av de områden där vatten-
myndigheten, efter källfördelningsanalys, bedömer att det 
finns risk att den aktuella vattenförekomsten inte uppnår god 
status och där enskilda avlopp står för en betydande del av 
föroreningspåverkan. 

• Miljökontoret fortsätter att inventera vattentäkter i samband 
med avloppsinventeringen och erbjuda kostnadsfri radon-
undersökning av vatten från borrade brunnar. 

• Vid prövning av avloppsanläggningar så är vattenförekomst-
ens status viktig vid beslut om vilka krav avloppsanläggningen 
ska uppfylla. 

• Vid prövning av enskilda avloppslösningar informerar miljö-
kontoret sökanden om olika sätt att lösa avloppsfrågan. 

• Miljökontoret ska verka för att gemensamma lösningar 
kommer till stånd där det är möjligt. 

• Miljökontoret och byggnadsnämnden prioriterar upp gransk-
ningen över förutsättningarna för enskild vatten- och avlopps-
försörjning vid bygglovsprövning av nybyggnation. 

• Miljökontoret informerar omgående Nordanstigs kommun och 
Nordanstigs Vatten om de vid inventeringsarbetet upptäcker 
bebyggelseområden där VA-försörjningen är osäker och kan 
behöva lösas med en gemensam eller allmän anläggning.  

• Kommunstyrelsen och/eller byggnadsnämnden initierar VA-
utredningar där det krävs som ett underlag till nya detaljplaner 
och detaljplaneändringar i områden utanför kommunalt verk-
samhetsområde. 

 



 

44 
 

5.2.5 Slamhantering 
2013 tog kommunstyrelsen i Nordanstig beslut om att bevilja 
investeringsmedel att bygga en slamlagunanläggning för eget 
omhändertagande av trekammarbrunnsslam.  

Förutsatt att länsstyrelsen ger tillstånd kommer anläggningen 
projekteras och byggas under 2014. 

Slaminfiltrationsanläggningen är en snabb, relativt kortsiktig lösning 
till en låg kostnad. Länsstyrelsen kan komma att kräva att tillståndet 
omprövas vart fjärde år. Därför bör en mer långsiktig och hållbar 
hantering eftersträvas och i förlängningen kan en sådan lösning vara 
att tömma slammet i ett kommunalt reningsverk. Detta kräver 
kompletterande åtgärder vid avloppsreningsverket exempelvis 
mottagningsanläggning samt miljötillstånd. 

5.2.6 Dagvatten 
I planläggningsprocessen måste dagvattenfrågan hanteras. Den 
kommande dagvattenstrategin bör därför säkerställa krav för 
hantering av dagvatten även utanför nuvarande verksamhetsområde. 
I dagsläget är detta ingen stor fråga i kommunen och har inte getts 
så hög prioritet att någon handlingsplan har utarbetats.  

5.2.7 Ekonomiska konsekvenser 
Nedan visas en summerande tabell vad gäller kostnader för 
utredningar och åtgärder för områden med enskild VA-försörjning. 

Tabell 8 Summerande tabell av kostnader för handlingsplan 2C: Enskild VA-lösning 

 Total investeringskostnad 

VA-utredningar 0,7 miljoner kr 

Riskbedömningar/Detaljplanearbete1 1,5 miljoner kr 

Slamlagun 1,2 miljoner kr 
1) personella resurser på Nordanstig kommun (planarkitekt) motsvarande 2 års arbete. 

VA-utredningar kan finansieras direkt av de intressenter som tagit 
initiativ till planen eller planändringen. Har byggnadsnämnden 
finansierat hela eller delar av VA-utredningen kan kostnaden senare 
tas ut genom en planavgift i samband med bygglovsprövningen. 

En positiv konsekvens av handlingsplanen är en besparing på ca  
650 000 kr/år i form av minskade slamhanteringskostnader. 
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5.2.8 Riskbedömning 
Vid arbetet med VA-översikten har vi konstaterat att flera planlagda 
fritidsområden saknar VA-utredningar. Detaljplanerna för dessa 
områden saknar också i hög grad reglering av hur vatten- och 
avloppsförsörjningen ska ske.  

Om inte detaljplanerna anpassas till boendeutvecklingen, ökad 
sanitär standard, ökad avloppsbelastning, ökat grundvattenuttag från 
en gemensam anläggning eller genom etableringen av privata 
enskilda vattentäkter så kan det leda till förhållanden som i sin tur 
innebär att planområdet i framtiden kan utvecklas till ett kommunalt 
ansvarsområde. 

VA-utredningar och detaljplaner, där vatten- och avloppsförsörjning-
en är långsiktigt reglerad, minskar risken för att nya § 6-områden 
uppstår.  

 

5.3 2C – Handlingsplan i avvaktan på planerade 
åtgärder 

Innan en allmän lösning är iordningställd kan frågor om enskilda 
avloppslösningar uppkomma i samband med bygglovsansökningar, 
klagomål på undermåliga avlopp, anmälan om ändring av befintlig 
avloppsanläggning eller ansökan om tillstånd till nya avlopps-
anläggningar. 

5.3.1 Sörfjärden 
Enligt länsstyrelsens beslut ska vatten- och avloppsfrågan i området 
lösas i ett större sammanhang genom en allmän va-anläggning. 
Frågan har prövats av VA-nämnden som inte funnit anledning att 
ändra länsstyrelsens beslut. Kriterierna för att kommunen ska vara 
skyldig att ordna vattentjänster är att det finns ett behov till skydd för 
människors hälsa eller miljön. Miljö- och räddningsnämndens 
prövning i det enskilda fallet av nya anläggningar måste därför ske 
restriktivt. 

För att så långt som möjligt undvika att enskilda fastighetsägare 
drabbas av krav på först den egna anläggningen och därefter krav på 
anslutning till kommunal anläggning ska va-frågan, i de fall det 
behövs, lösas genom enkla och tillfälliga avloppsanordningar i 
avvaktan på att en faktisk anslutning kan ske. 

Bygglov 

Vid ansökan om bygglov är de befintliga detaljplanerna i Sörfjärden 
styrande över hur tomterna kan bebyggas. Avsteg eller avvikelser 
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från planerna kan inte medges fram till dess detaljplanerna ändrats 
och verksamhetsområdet är bildat. Bygglovsansökningar remitteras 
till miljö- och räddningsnämnden för bedömning om förutsättningarna 
för vatten och avlopp. Om bygglov kan medges enligt detaljplan och 
VA-frågan kan lösas informeras sökanden om att ett verksamhets-
område är under bildande. I avvaktan på att anslutning till det 
allmänna systemet kan tillfälliga lösningar medges. 

Tillsyn av befintliga enskilda avlopp 

Tillsyn av befintliga avloppsanordningar kommer inte att prioriteras 
inom de områden som enligt VA-planen är aktuella för allmän VA-
försörjning. 

Störningar från enskilda avlopp 

Om en avloppsanläggning slutar att fungera eller orsakar en hälso-
mässig störning så kan anläggningen behöva åtgärdas redan innan 
en anslutning kan ske till den allmänna anläggningen. Företrädesvis 
rekommenderas enkla, billiga och tillfälliga lösningar som torra 
system eller slutna tankar för WC med infiltration av bad-, disk- och 
tvättvatten. Tillstånd till enskilda avloppsanläggningar utformas med 
villkoret att avloppet ska anslutas till den allmänna anläggningen när 
anslutningspunkt för kommunalt VA finns upprättad för fastigheten. 

Prövning av nya eller ändring av befintliga avlopps-
anläggningar 

Tillfälliga lösningar som torra system eller slutna tankar för WC med 
infiltrationsanläggningar för Bad-, disk- och tvättvatten kan medges i 
avvaktan på anslutning till den allmänna anläggningen. Tillstånd till 
enskilda avloppsanläggningar utformas med villkoret att avloppet ska 
anslutas till den allmänna anläggningen när anslutningspunkt för 
kommunalt VA finns upprättad för fastigheten. 

Riktlinjer för inlösen  

MittSverige Vatten har utarbetade riktlinjer14 för inlösen av enskilda 
VA-anläggningar. I korthet innebär de följande: 

Enligt § 40 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller att om 
en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar 
eller utvidgar en allmän VA-anläggning, skall huvudmannen betala 
skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare. 

                                                      
14 http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx?id=1665&ptid=0  

 

http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx?id=1665&ptid=0
http://www.mittsverigevatten.se/default.aspx?id=1665&ptid=0
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MittSverige Vatten löser in enskild anläggning vid den tidpunkt då 
anläggningen onyttiggörs, dvs när den allmänna VA-anläggningen är 
utbyggd till den aktuella fastigheten 

Vad som är skäligt bedöms från fall till fall. Ersättning beräknas 
utifrån en avskrivningstid på 10 år för den enskilda anläggningen, 
vilket är praxis. Ersättning kan maximalt uppgå till kommunens 
anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa. Inlösen sker genom 
reduktion av anslutningsavgiften. 

Den egna anläggningen ska vara tillståndsgiven av kommunens 
miljökontor samt att värdet ska kunna styrkas med kvitton. 

5.3.2 LIS-områden nära verksamhetsområde för VA 
Detaljplanläggning av de aktuella LIS-områdena och arbetet med att 
utöka de befintliga verksamhetsområdena bör gå hand i hand så att 
anslutningsmöjligheter finns när bygglov ges. Verksamhetsområde 
för VA ska därför inrättas i samband med att detaljplanen antas. 

5.3.3 Generella riktlinjer och rutiner 
• Generella riktlinjer för prövning av enskilda avlopp i väntan på 

allmän VA tas fram av Miljökontoret under 2014. 
Utgångspunkten ska vara de riktlinjer som tillämpas för 
Sörfjärden. 

• Rutiner ska upprättas av Byggnadsnämnden som innebär att 
bygglovsbeslut ska skickas på remiss både till miljökontoret 
och MittSverige Vatten. 

• Rutiner ska upprättas för hur fastighetsägare ska informeras 
om planerad VA-utbyggnad samt vilken information som ska 
ges. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen ska 
säkerställa att rutiner och information är samordnad mellan 
olika berörda enheter 

5.3.4 Ekonomiska konsekvenser 
Framtagande av riktlinjer för prövning av enskilda avlopp i väntan på 
allmän VA bedöms inte medföra några extra kostnader utan ingår i 
den normala verksamheten. 

I övrigt regleras hanteringen av anslutning, brukande och inlösen i 
lag om allmänna vattentjänster. 

5.3.5 Riskbedömning 
Nordanstigs kommun, Nordanstigs Vatten AB, MittSverige Vatten 
AB, byggnadsnämnden i Nordanstig och Norrhälsinge miljökontor har 
ett stort ansvar att samordna sina aktiviteter inför ett nära förestå-
ende bildande av ett verksamhetsområde. Det är framför allt påkallat 
ur ett ekonomiskt och miljömässigt resursperspektiv där samtliga 
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inblandade parter inklusive fastighetsägare får maximal miljö- och 
hälsonytta till minsta möjliga kostnad. Det är även en förtroendefråga 
där olika åtgärder och aktiviteter ska leda åt samma håll. 

Om inte denna samordning fungerar på ett tillfredsställande vis ökar 
risken för otydlig information, motstridiga beslut och åtgärder som blir 
onödigt kostsamma. 
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6 Miljöbedömning  

6.1 Delplan 1 - Plan för den allmänna VA-anläggningen 

6.1.1 Den allmänna dricksvattenanläggningen 
Alla allmänna vattentäkter i Nordanstig har skyddsområden. I vissa 
av dessa finns höga risker (exempelvis vägar och jordbruk). Det finns 
också en stora brister i reservvattenförsörjningen. Den stora 
geografiska spridningen mellan kommunens tätorter och den 
bristande kunskapen kring kapaciteten i befintliga täkter gör att det 
krävs omfattande undersökningar och utredningar för att kunna 
planera för en lång-siktigt hållbar lösning. Handlingsplanen innehåller 
ett flertal utredningsinsatser, exempelvis förbättrat skydd och tryggad 
reservvatten-försörjning samt samordnade lösningar med övrig VA-
utbyggnad. Se delplan 2A. 

Handlingsplanen innehåller även några direkta åtgärder som nya 
produktionsbrunnar vid Bergsjö, Mellanfjärden och i Harmånger. På 
kort sikt leder det till ökad försörjningstrygghet. 

Åtgärderna på allmänna ledningsnätet för dricksvatten är riktade mot 
att säkerställa kapacitet och leveranssäkerhet genom omläggning, 
samt renovering av befintliga ledningar med dålig kondition och med 
upprepade driftavbrott.  

Detta leder till minskade vattenförluster, lägre driftkostnader samt en 
ökad leveranssäkerhet. Färre läckor innebär även en hälsomässig 
förbättring genom minskad risk för föroreningar i distributions-
systemet. 

6.1.2 Den allmänna avloppsanläggningen 
Förnyelse av VA-anläggningarna (reningsverk, avloppspump-
stationer) ger generellt en bättre drift, dvs mindre energiförbrukning, 
bättre reningseffekt och minskad kemikalieförbrukning.  

En akutinsats i Mellanfjärden kommer endast temporärt att göra så 
att utsläppskraven kan uppnås även sommartid. Utloppsledningen är 
idag för kort så att utsläppspunkten hamnar för nära land på grunt 
vatten, detta leder till ett miljöproblem. För att klara en ökad 
belastning och samtidigt få en mindre miljöpåverkan i Mellanfjärden 
kommer avloppsreningsverket att åtgärdas. Detta sker antingen 
genom ombyggnad, nybyggnad eller genom överföring av spillvattnet 
till Strömsbruks ARV.  

Kortsiktiga åtgärder i Mellanfjärdens avloppsreningsverk ger en 
bättre reningseffekt. Konsekvenserna blir minskad övergödning av 
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recipienten samt minskad risk för sprid-ning av bakterier och 
parasiter. Totala mängden avloppsvatten som renas ökar vilket leder 
till en större energiförbrukning och kemikalie-användning. 

Ledningsarbete som genomförs på spillvattennätet minskar 
tillskottsvatten och leder till minskad bräddning och möjligen en 
mindre energiförbrukning och kemikalieanvändning.  

Bräddflödesmätning vid reningsverken är en åtgärd som på sikt 
innebär att man kan identifiera välprioriterade åtgärder. 

Slam från avloppsreningsverken avvattnas på de tre största verken, 
Strömsbruk, Bergsjö och Gnarp. I Strömsbruk och Gnarp avvattnas 
det slam som uppkommit på plats. De övriga avloppsreningsverken 
transporterar slammet till Bergsjö avloppsreningsverk för avvattning. 
Att avvattna det mesta av slammet på Bergsjö avloppsreningsverk 
genererar mindre hantering och transporter av kemikalier. Det 
avvattnade slammet är lättare att hantera och ger färre transporter till 
mottagningsstation.  

En överföringsledning mellan Bjåsta-Bergsjö är en del i åtgärden att 
lägga ner Bjåsta ARV, vilket ger en förbättrad rening samt effektivare 
drift. 

6.1.3 Dagvatten 
En dagvattenstrategi är ett stöd för verksamma inom kommunen att 
jobba systematiskt och samordnat för att uppnå en mer hållbar 
dagvattenhantering, främst i nya områden. Konsekvenserna när 
strategin slutförs kan därmed bli minskad föroreningsbelastning på 
recipienter samt minskad risk för skador på fastigheter i samband 
med extrema skyfall. 

6.2 Delplan 2 - Plan för VA-försörjning utanför 
nuvarande verksamhetsområde 

6.2.1 2A – VA-utbyggnadsplan 
I Sörfjärden kommer ett nytt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp att bildas. Avloppsanläggningen ger generellt en reducerad 
näringsbelastning på recipienten. VA-utbyggnad innebär även hälso-
mässiga förbättringar, samt skapar förutsättningar för bebyggelseut-
veckling. En allmän vattenanläggning medför en säkrare dricks-
vattenförsörjning ur leverans- och hälsosynpunkt. 

I Mellanfjärden är det förordade alternativet för avloppshanteringen 
en överföringsledning från Mellanfjärden till Strömsbruk. Väljs detta 
alternativ kan Mellanfjärdens ARV läggas ned och energi- och 
kemikalieförbrukningen minskas. Miljöbelastningen i Mellanfjärden 
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kommer att minska, men öka något i Strömsbruk. Sammantaget 
överväger de positiva effekterna. Innan dessa åtgärder kan genom-
föras måste emellertid kapaciteten utökas i avloppsreningsverket 
genom temporära insatser. 

6.2.2 2B – Handlingsplan för områden med enskild VA-
försörjning 

Schablonberäkningar kan göras över den minskade närsaltbelast-
ningen när enskilda avlopp uppgraderas från icke godkända till 
godkända. Däremot kan man inte bedöma konsekvenserna. För att 
göra en något mer nyanserad påverkans-bedömning på enskilda 
vattenförekomster behöver man avvakta de källfördelningsanalyser 
som vattenmyndigheten jobbar med. Det blir ett bra underlag för att 
bestämma vilka områden som kan vara aktuella för förhöjda fosfor- 
och kväve-krav, det vill säga krav på att enskilda 
avloppsanläggningar skall ha någon form av reduktion av 
näringsämnen.  

Vad gäller framtida slamhantering från enskilda avlopp (slamlaguner i 
kommunen och i förlängningen tömning i kommunalt avloppsrenings-
verk) är minskat transportbehov den största miljövinsten. En lokal 
mottagningsstation för brunnsslam skulle ytterligare reducera trans-
porterna. Slamlaguner är resurssnåla anläggningar, de kräver inte 
tillsats av polymer eller energi, men kan lokalt ge stor miljöpåverkan.  

Föreslagna åtgärder ger ökad kunskap om VA-förhållandena i plan-
lagd bebyggelse med enskild VA. Med reviderade planbestämmelser 
ökar förutsättningarna för att bra VA-lösningar inrättas. Detsamma 
gäller enklare riskbedömningar för bebyggelse där någon planänd-
ring inte är aktuell. 

Den redovisade ansvarsfördelningen för olika moment som är 
aktuella i olika skeden av arbetet med enskilda avlopp kommer att 
underlätta kommunens interna arbete, och ger samtidigt förutsätt-
ningar för en bättre dialog med invånarna och därigenom bättre 
lösningar. 

6.2.3 2C – Handlingsplan i avvaktan på planerade åtgärder 
VA-planen innebär att en ökad tydlighet för enskilda fastighetsägare 
kring hur VA-frågor hanteras under perioden fram till planerad VA-
utbyggnad är klar. 

Detta leder till att förutsättningarna för enskilda fastighetsägare att 
själv fatta välgrundade beslut om investeringar ökar. Risken för 
genomförandet av onödigt kostsamma lösningar minskar, samtidigt 
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som möjligheten att fatta beslut om nya temporära lösningar finns 
under vissa givna förutsättningar. 

VA-planen innebär också att tillsynsresurserna kan styras till andra 
områden i kommunen, och därmed kan tillsynsarbetet effektiviseras. 
Samtidigt som det blir tydligt att bristfälliga avlopp ska åtgärdas 
också i områden som står inför en VA-utbyggnad. 

En ökad samverkan och ett ökat informationsutbyte mellan berörda 
förvaltningar, enheter och bolag, samt utvecklande av tydligare 
rutiner innebär förutsättningar för ett effektivare och mer samordnat 
utövande av kommunens olika roller. Detta i sin tur skapar förutsätt-
ningar för kostnadseffektiva lösningar. 

6.3 Samlad bedömning av VA-planens betydelse för 
uppfyllande av miljökvalitetsnormer 

Närsaltbelastningen minskar när enskilda avlopp uppgraderas från 
icke godkända till godkända, samt när enskilda avlopp ersätts med 
en allmän VA-lösning. Detsamma gäller redovisade åtgärder för den 
befintliga allmänna anläggningen. Ombyggda avloppsreningsverk, 
effektivare styrsystem, minskade bräddningar leder till minskad 
recipientbelastning. Det förordade alternativet med en överförings-
ledning för avlopp från Mellanfjärden till Strömsbruk medför en lokalt 
ökad belastning för Strömsbruk, men de totala fördelarna överväger. 

En närmare bedömning av i vilken utsträckning åtgärderna med-
verkar till att miljökvalitetsnormerna för specifika vattenförekomster 
kan uppnås låter sig inte göras. För att göra påverkansbedömning på 
vattenförekomster behöver man avvakta de källfördelningsanalyser 
som vattenmyndigheten jobbar med.  

6.4 Samlad bedömning av VA-planens betydelse för 
uppfyllande av de nationella miljömålen 

Ingen övergödning 

Genom att arbeta efter VA-planen kommer flera enskilda avlopps-
anläggningar att tas ur drift och fastigheterna kommer att försörjas 
med kommunalt vatten och avlopp. VA-planen innebär även att 
avloppsreningen förbättras i flera befintliga allmänna avloppsrenings-
verk, samt att förnyelseinsatser genomförs som leder till minskad 
bräddning och effektivitetsökning i reningsverken. 

På så sätt minskar utsläppen till hav, sjöar och vattendrag, vilket 
minskar bidraget av näringsämnen som leder till övergödning och på 
så sätt bidrar VA-planen med att uppfylla nationella, regionala, lokala 
mål och åtgärder. 
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Levande sjöar och vattendrag 

Se kommentar för miljömålet Ingen övergödning. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Genom att arbeta efter VA-planen kommer flera enskilda 
avloppsanläggningar att tas ur drift och fastigheterna kommer att 
försörjas med kommunalt vatten och avlopp. Åtgärder på befintlig 
allmän VA-anläggning kommer att resultera i minskade utsläpp till 
recipient.  

På så sätt minskar utsläppen till havet, vilket minskar bidraget av 
näringsämnen som leder till övergödning och på så sätt bidrar VA-
planen med att uppfylla målet. 

Grundvatten av god kvalitét 

Genom att arbeta efter VA-planen kommer flera enskilda 
avloppsanläggningar att tas ur drift och fastigheterna kommer att 
försörjas med kommunalt vatten och avlopp. På så sätt minskar de 
diffusa utsläppen från de enskilda avloppen, vilket minskar bidraget 
av näringsämnen och hälsoskadliga mikroorganismer till 
grundvattnet.   

Flera av åtgärderna syftar till att skaffa underlag för beslut om 
säkerhetshöjande åtgärder i riskutsatta vattentäkter. 

God bebyggd miljö 

För att kunna möjliggöra en utveckling av kustsamhällena behövs 
bl.a. kommunalt vatten och avlopp eller likvärdig lösning. Genom att 
arbeta efter VA-planen kommer flera enskilda avloppsanläggningar 
att tas ur drift och befintliga fastigheter samt nybyggnationer kommer 
att försörjas med kommunalt vatten och avlopp. På så sätt bidrar VA-
planen med att uppfylla miljömålet genom att detta främjar en god 
och hälsosam livsmiljö. 

Åtgärder som syftar till att på längre sikt öka säkerheten i 
dricksvattenförsörjningen är en annan åtgärd som leder i samma 
riktning. 

Giftfri miljö 

Genom uppströmsarbetet kan kommunen ställa krav på 
verksamheter att kartlägga och minska sin användning av kemikalier 
som kan nå det kommunala avloppet och på så sätt minska 
människors och naturens exponering för miljö- och hälsoskadliga 
ämnen. Sådana insatser genomförs i Harmånger. 
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