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Bakgrund och syfte

Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun har uppdragit till Plan- och byggkontoret
att ta fram en VA-utredning för området vid Moningssand och därefter upprätta detaljplan för området.
I Moningssand finns en mycket omfattande fritidsbebyggelse med sammanlagt 127
tomter varav 21 är obebyggda. Området omfattas av två detaljplaner (ursprunglig
och utökad) antagna 1966 respektive 1978 som anger en största total byggnadsarea
på 100 m2.
Området har en ganska brokig bebyggelse med ursprungligen mindre fritidshus med
tillhörande uthus. Under årens lopp har tillbyggnader och fler uthus uppförts, detta
har medfört byggrätten i många fall överskridits.
Liksom i många andra fritidshusområden pågår här en successiv omvandling där
fritidshusen blir allt större, bostadsstandarden höjs och nyttjandet ökar över året. För
att möta dagens krav på bostadsstandard och att möjliggöra en utveckling mot permanentboende finns det ett behov av att ändra detaljplanerna i syfte att utöka byggnadsrätten.
Den ökade belastningen på de enskilda avloppsanläggningar vid en ökad nyttjandegrad och permanentboende kan orsaka miljö- och hälsoskyddsproblem med förorenat grundvatten/badvatten/dricksvatten som i sin tur kan medföra krav på kommunal
anläggning, något som kommunen inte önskar. Kunskapen om nuvarande enskilda
VA-anläggningar i området är bristfälligt och det finns därmed ett behov att utreda
VA-försörjningen i samband med planändringen.
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VA-utredningen syftar till att klargöra vilken framtida lösning för vatten- och avloppsförsörjning som är långsiktigt hållbar. Kostnader för den enskilde fastighetsägaren redovisas.
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Förutsättningar och metodik

Gällande detaljplaner anger att vattenförsörjningen ska ordnas genom en gemensam
vattentäkt som idag är dimensionerad och anlagd för sommaranvändning. Ett flertal
dricksvattenbrunnar för enskild förbrukning har anlagts under åren, främst för att
tillgodose vintervattenbehovet.
Gällande detaljplaner anger att marken har god genomsläpplighet och att köksavlopp kan ordnas genom infiltration på tomtplatserna.
Hittills har tillståndsansökningar om enskilda avloppsanläggningar behandlats från
fall till fall. Förutsättningarna varierar inom området, t ex i den östra delen är markens beskaffenhet sådan att endast slutna lösningar för WC tillåtits medan det i
andra delar har tillåtits WC till infiltrationsanläggningar.
En översiktlig kartläggning har visat att enskilda dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar i flera fall ligger mycket nära varandra.
För att utreda förutsättningarna för VA-försörjningen i området har WSP utfört en
översiktlig geoteknisk utredning i november 2014. Resultatet från denna geotekniska undersökning ligger till grund för den hydrogeologiska bedömningen samt
utgör underlag för kostnadsuppskattningen.
I september 2014 skickade Nordanstigs kommun ut en VA-enkät till varje fastighetsägare för att inventera nuvarande vattenförsörjning och avloppsanläggningar.
Resultat redovisas i avsnittet Befintlig anläggningar.
Utredningen redovisar inledningsvis de olika regelverk och myndighetsföreskrifter
etc. som är av betydelse i sammanhanget. Därefter redovisas förhållandena i Moningssand i dagsläget, såväl naturgivna liksom de mer bebyggelsemässiga och VAtekniska.
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Kapitlet framtida utveckling redovisar antaganden som görs avseende områdets
framtida utveckling och krav som ligger till grund för bedömning av olika framtida
VA-lösningar.
Därefter följer allmänorienterande avsnitt om vattenförsörjning och avloppslösningar. Ett antal systemlösningar för avlopp beskrivs kortfattat.
Dessa systemlösningar jämförs sedan med avseende på hur de uppfyller uppställda
krav, deras prestanda sett ur ett resurshushållningsperspektiv, vad de innebär ur
drift- och brukarsynpunkt mm. Ett särskilt avsnitt ägnas åt kostnaderna för de olika
lösningarna.
Med ovanstående som grund görs en analys av olika lösningars lämplighet i området, eller delar av området. Risken för påverkan på yt- och grundvatten bedöms liksom risker för hälsa och miljösynpunkt.
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Gällande regelverk

3.1

Miljöbalken

Enligt miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand så att olägenhet ej uppstår. Vidare
är det ej tillåtet att släppa ut avloppsvatten utan längre gående rening än slamavskiljare. Det behövs alltså en avloppsanläggning för rening av avloppsvatten.
Enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är en avloppsanordning till vilken vattentoalett är ansluten tillståndspliktig. Är vattentoalett
inte ansluten är anläggningen anmälningspliktig. Tillståndsansökan respektive anmälan prövas av den aktuella kommunala nämnden (i Nordanstig är det miljö- och
räddningsnämnden). För anläggningar som är större än 2 000 pe (personekvivalenter) skall ansökan prövas av länsstyrelsen.

3.2

Naturvårdsverkets Allmänna råd och Handbok för
allmänna råd

År 2006 publicerade Naturvårdsverket nya Allmänna råd vad det gäller enskilda
avloppsanläggningar, NFS 2006:7. Enligt dessa förtydligas kraven som ställs på
enskilda avlopp (storlek 5 – 25 pe). Bland annat talas om normal kravnivå och för
särskilt känsliga områden, hög kravnivå. Områden kan vara särskilt känsliga både
utifrån hälsomässiga faktorer eller att naturen (vattenmiljön) i området är känslig.
De Allmänna råden inriktas primärt på funktionen hos avloppslösningen, till skillnad från tidigare Allmänna råd som var starkt fokuserade på den tekniska utformningen av olika lösningar.
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Enligt NFS 2006:7 bör kommunen skapa förutsättningar för återanvändning av avloppsfraktioner, exempelvis genom att inrätta system för insamling, behandling och
lagring.
2008 kom Naturvårdsverket med en handbok till allmänna råd, Små avloppsanläggningar 2008:3. Denna handbok ska ge stöd och vägledning vid handläggning av
ärenden som rör enskilda avloppsanläggningar och har som syfte att komplettera de
allmänna råden.

3.3

Lag om allmänna vattentjänster

Vattentjänstlagen (SFS 2006:412, Lag om allmänna vattentjänster) trädde i kraft
2007-01-01 och ersatte den tidigare VA-lagen (SFS 1970:24, Lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar) I vattentjänstlagen 6§ anges kommunens skyldigheter
att ordna med allmänna vattentjänster.
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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.
Enligt praxis behövs det åtminstone en något så när samlad bebyggelse av 20-30
fastigheter för att aktualisera inrättandet av en allmän VA-anläggning.
Kommunens skyldighet att ordna allmänna vattentjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) träder i kraft om det behövs med hänsyn till skyddet för hälsa eller miljö.
Tidigare VA-lag utgick enbart från hälsoskyddet, VA-försörjningen har därmed ett
uttalat miljöskyddssyfte vilket tidigare var en ”sekundär” effekt av den prövning av
avloppsreningsanläggningar som sker enligt Miljöbalken. Detta är således ett utökat
ansvar jämfört med tidigare. Lagen om allmänna vattentjänster innehåller också bestämmelser om avgiftssättning för VA.

3.4

Anläggningslagen
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Anläggningslagen (1973:1149) reglerar inrättandet av gemensamhetsanläggningar.
Bildandet av samfällighetsföreningar och inrättande av gemensamhetsanläggningar
sker på initiativ av fastighetsägarna och är frivilligt.
Möjligheterna att tvinga fastighetsägarna att bilda gemensamhetsanläggning är
starkt begränsade. I samband med förrättning och bildande av gemensamhetsanläggning prövas väsentlighets-, båtnads-, och opinionsvillkoren. Kan man visa att
anslutning till den aktuella gemensamhetsanläggningen har uppenbara fördelar
framför enskilda anläggningar respektive anslutning till en allmän anläggning är
tvångsanslutning, åtminstone i teorin, möjligt. I praktiken har det visat sig vara svårt
att inrätta gemensamhetsanläggningar i strid mot fastighetsägarnas vilja.
Anslutning av nya fastigheter till befintlig gemensamhetsanläggning/samfällighet
kan ske under förutsättning att tillkommande fastighetsägare och samfällighet är
överrens om detta. En gemensamhetsanläggning/samfällighet kan då det sker på
frivillig grund utökas genom ett relativt enkelt förfarande som inte kräver en omförrättning.
Att tvinga in tillkommande fastigheter till en befintlig gemensamhetsanläggning
möter i princip samma svårigheter som i samband med nybildning. Åtgärden kräver
dessutom en omförrättning vilket är en mer omständlig process.
I samband med bildandet av nya fastigheter är förutsättningarna större att ”tvinga”
in dem i en befintlig gemensamhetsanläggning/samfällighet.
I samband med detaljplaneläggning kan man i planen föreskriva att VAförsörjningen ska lösas genom gemensamhetsanläggning vilket då är tvingande för
berörda fastigheter.
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Livsmedelsverkets föreskrifter

Dricksvatten är ett livsmedel. Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) innehåller krav på vattenverk som levererar mer än 10 m3 om dagen eller försörjer
mer än 50 personer eller mindre anläggningar som används som del i kommersiell
eller offentlig verksamhet. Föreskrifterna ska säkerställa en säker produktion och
distribution av dricksvatten till användarna.
Föreskrifterna innehåller krav på:
· beredning och distribution
· egenkontrollprogram
· parametrar som ska undersökas
· provtagnings- och analysfrekvens
· åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet, samt
· kvalitetskrav i form av gränsvärden
För enskilda anläggningar gäller Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning januari 2014. Råd är till skillnad från föreskrifter inte bindande utan endast
rådgivande. Om råden följs innebär det i praktiken att SLVFS 2001:30 följts.
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Vare sig Livsmedelsverkets föreskrifter eller råd innehåller några krav på leveranssäkerhet, lägsta tryck eller andra funktionskrav som kan innefattas i begreppet ”servicenivå”. Genom rättspraxis har en rad sådana minimikrav kommit att etableras för
allmänna VA-anläggningar.

3.6

Europeiska regelverk

3.6.1

EG:s avloppsdirektiv

Rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse kräver
att avloppsvatten skall genomgå minst sekundär rening, det vill säga en tvåstegs reningsprocess som i normalfallet utgörs av ett mekaniskt reningssteg följt av ett biologiskt eller kemiskt reningssteg, och anger dessutom minimikrav för kvaliteten hos
det renade vattnet. Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:7 med ändring 1998:7, och gäller för anläggningar större
än 2 000 pe.
3.6.2

EG:s dricksvattendirektiv

Rådets direktiv 98/83/EG innehåller minimikrav på dricksvattenkvaliteten. Detta
innebär att de krav som direktivet ställer måste följas men att man nationellt får ha
egna strängare krav. Sverige har införlivat EU-direktivet i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
3.6.3

Vattendirektivet

År 2000 antog samtliga länder inom EU Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) det
så kallade vattendirektivet. Sveriges Riksdag och regering beslutade om nationell
lagstiftning vilket innebar en komplettering av miljöbalken samt en särskild vattenförvaltningsförordning (SFS 2004:660).
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I Sverige bildades fem vattendistrikt. Dyrån och kusten utanför Moningssand ingår i
Bottenhavets vattendistrikt.
Samtliga vattenförekomster i landet har statusklassats och miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram och förvaltningsplan beslutades den 15 december 2009. En ny statusklassificering har gjorts 2013 och Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt har upprättat nytt förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021.
Förslagen är på samråd 1 november 2014 – 30 april 2015.
Åtgärder ur förslaget till åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt som är av
betydelse för VA-försörjning:
·
·
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·

·

Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp
som bidrar till att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar att inte följa,
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Kommuner behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och mindre
reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera utsläpp, som bidrar till att vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte
följa, miljökvalitetsnormerna för vatten.
Kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande
och framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för
vatten följs. Kommunerna behöver särskilt:
a) inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för nuvarande och framtida, allmänna och enskilda dricksvattentäkter,
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och
tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås,
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn på både allmänna och enskilda dricksvattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dag,
d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
e) se till så att samtliga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för
vattenuttag, särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer eller
riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten.
Kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning enligt plan- och bygglagen så att miljökvalitetsnormerna för vatten
följs. Åtgärden behöver genomföras efter samråd med länsstyrelserna.
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4

Nuvarande förhållanden

4.1

Bebyggelse
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Området omfattar bebyggelsen i anslutning till badviken i Moningssand och avgränsas i söder av Dyrån, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Husen står i tredubbla led
längs sluttningen med utsikt ner mot viken. Området är idag klassat som fritidsområde. Bebyggelsen är brokig och består av allt från enkla stugor med utedass till hus
med åretruntstandard med WC/bad/tvätt. De äldsta husen är från tiden då området
planlades 1966 och nya byggnader uppförs än idag.

Figur 1 Planområdet Moningssand.
En genomsnittlig tomt är ca 1200 m2 med en byggnadsarea på 100 m2.
En erfarenhetsmässig tumregel är att det kan vara svårt att med enskilda lösningar
upprätthålla en långsiktig hållbar VA-försörjning vid en befolkningstäthet som
överstiger 20 personer per ha. Planområdet är 55 ha och befolkningstätheten ca 7
personer per ha (3 personer per hushåll under högsäsong) vilket kan betraktas som
låg eller måttligt.
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Topografi och geologi

Terrängen vid Moningssand är måttligt kuperad i söder vid Dyrån. Norra delen av
området har en mer jämn sluttning ner mot strandlinjen. Inom området återfinns
bland annat klapperstensfält som ett resultat av havets svallning i samband med
landhöjningen. Marken består enligt SGUs jordartskarta av morän samt postglacial
sand och svallsediment innehållande grus.
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Provresultaten från den geotekniska undersökningen ligger i linje med vad som
anges i SGUs jordartskarta Figur 2.

Figur 2 Jordartskarta, SGU.
Jorden är på sina håll relativt kompakt. Det krävdes slag för att driva skruven på den
geotekniska provtagaren vid ett antal av provpunkterna. Utförda siktanalyser visar
att det finns en relativt hög finjordshalt i de provpunkter som ligger inom moränområden.
Inget berg påträffades inom 4 m djup i genomförda borrningar. Enligt SGUs brunnsregister för borrade brunnar varierar djupet till berg inom området från 8-28 m.
Centralt i området, väster om Moningssandsviken, finns berg i dagen.
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Moränen i området klassas översiktligt som normalblockig med svallat ytskikt. Det
svallade ytskiktet gör att markytan innehåller block och klapperstensfält.

4.3

Grundvatten och geohydrologi

En gemensam brunn ligger i områdets östra del. Se karta Figur 5. Brunnen har i
samband med borrningen provpumpats 7 dygn med flödet 4000 l/tim. Brunnen är 40
m djup och grundvattenavsänkningen vid provpumpningen var då 1 m.
Den befintliga gemensamhetsbrunnen har kapacitet att klara ett ökat uttag då avsänkningen under provpumpningen endast var 1 meter. Ett ökat uttag under delar av
dygnet, till reservoar, är en mycket lämplig metod att utjämna vattenbehovet under
dygnets toppförbrukningstillfällen.
Även merparten av övriga bergborrade brunnar i området har hög kapacitet (enl.
brunnsarkivet, SGU) vilket indikerar på sprickighet i berget. Borrade brunnar kan
dock ha mycket olika kapacitet även om de är borrade mycket nära varandra.
Det mer ytliga grundvattnet i moränjordlagren har en strömningsriktning ner mot
strandlinjen och den hydrauliska gradienten följer topografin. Moränens genomsläpplighet för grundvatten är med största sannolikhet mycket högre i ytnära jordlager än på större djup beroende på den svallning som havet utsatt området för.
Grundvattennivåerna ligger, förutom i grundvattenrören GW6 och GW7, relativt
nära markytan vid det aktuella mättillfället (december 2014). GW 8 var torrt vid
mätningstillfället, vilket indikerar att grundvattennivån är djupare än rörets längd,
d.v.s. mer än 3,3 meter under markytan. Grundvattennivåerna i morän var 0,5-1 m
under marknivå och grundvattennivåerna i sand mer än 2 m under marknivå vid
mättillfället, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Grundvattenrörens läge kan ses i
Figur 2.
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Tabell 1 Vattennivåer 2014-12-02. Nivåer är angivna i meter och RH2000
gäller som höjdsystem.
GW-rör

Vattennivå
under markyta

Nivå vattenyta
RH2000 [m]

GW1
GW2
GW3
GW4
GW5
GW6
GW7
GW8
GW9

0,70
0,62
1,01
0,55
0,52
2,00
2,62
TORRT
0,19

+11,90
+1,18
+2,29
+15,15
+15,92
+2,10
+2,38
TORRT
+6,51
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Figur 3 Grundvattenrör (GW) inom planområdet avvägda 2014-12-02.
Vid platsbesök (november 2014) kunde blöta områden noteras där jordartskartan
redovisar torv. I anslutning till anlagd körväg vid småbåtshamnen, nära GW3, var
marken fuktig vilket indikerar att mark- och grundvatten strömmar fram där körvägen är nedschaktad i markytan.
Grundvattnets nivå i jord såsom morän eller sand, bedöms variera med årstid. Under
årets varmare period med mindre nederbörd och med större växtupptag kommer
grundvattnets nivå att sjunka. I finkornigare jordar är årstidsvariationerna större.
I moränens mer genomsläppliga ytnära jordskikt bedöms grundvattennivå sjunka
under årets varmare period. Det är också i denna ytnära zon som vatten från infiltrationsanläggningar tillförs vilket gör att det infiltrerade vatten i första hand kommer att rinna i ytnära flödesbanor ovanpå de tätare jordlagren och till mindre del
rakt ned i jorden. Möjligheten att beräkna ett säkert avstånd från en infiltrationsanläggning till en dricksvattenbrunn beror av utspädningen av omgivande grundvat-
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tenflöde i den mer genomsläppliga markzonen. Varje infiltrationsanläggning kommer att skapa en flödesplym i grundvattnets strömningsriktning ned mot havet och
som följer topografin. Varje dricksvattenbrunn som ligger nedströms inom denna
flödesplym riskerar att kunna bli påverkad beroende på det aktuella nederbörds- och
flödestillfället. Bergborrade brunnar löper mindre risk att bli påverkade än ev.
grävda brunnar (som dock inte förekommer inom området).
En schablonmässig bedömning av säkerhetsavstånd för vattentäkt med avloppsanläggning uppströms är 50 m enligt Naturvårdsverkets Handbok till allmänna råd
2008:3 men pga. de genomsläppliga ytnära skikten i kombination med högra grundvattennivåer och bergets sprickighet görs bedömningen 100 m. Avloppsanläggning
som placeras nedströms bör ha ett minsta avstånd om 30 m, baserat på den hydrauliska gradienten och finjordshalten Infiltration av BDT-vatten kan tillåtas med ett
minsta avstånd av 20 m från vattentäkt.
Säkerhetsavstånd till ytvatten för att förhindra smittspridning/förorening av mikroorganismer är normalt 10-30 m enligt Naturvårdsverkets faktablad 8147 Små avloppsanläggningar. Säkerhetssavstånd till Dyrån bedöms till 20 m utifrån grundvattennivåerna i GW7 och GW8 som visar på en omättadzon som fungerar som barriär
för eventuell smittspridning. Grundvattennivån i GW2 är mindre än 1 m och marken
är relativt genomsläpplig (sandig, siltig grus). Utifrån detta bedöms skyddsavståndet
till 50 m för att förhindra smittspridning. Infiltration av BDT-vatten kan tillåtas med
ett minsta avstånd av 10 m från ytvatten.

4.4

Ytvatten och badplatser
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Kustvattnet utanför Moningssand (N M Bottenhavets kustvatten) uppnår god ekologisk status och god kemisk status med undantag för kvicksilver enligt den senaste
statusbedömningen. De höga kvicksilverhalterna har sitt ursprung i internationella
utsläpp till luft. Kustvattnet har inga problem med övergödning.
En mindre del av planområdet gränsande mot Dyrån som omfattas av riksintresseområde för naturvården, Dyrån med myrrika tillrinningsområden, Nr X 33. Dyrån
uppnår måttlig ekologisk status och ej god kemisk status. Dyrån har inga problem
med övergödning. Den ekologiska statusen beror av vandringshinder och flödesregleringar och kan åtgärdas genom att anlägga fiskväg förbi vandringshinder och restaurera vattendraget. Den kemiska statusen beror av höga kvicksilverhalter p.g.a.
historiska utsläpp.
Badviken i Moningssand omfattas inte av badvattenprovtagning och nyttjas främst
av de boende i området.

4.5

Befintliga anläggningar

I planbeskrivningen från 1965 beskrivs grundförhållandena som goda inom området
och att möjligheterna till infiltration av köksavlopp inom varje tomtplats bedöms
som goda. Det framgår inte klart vad man får göra för avlopp. Miljökontoret har
tolkat planbestämmelserna så att de inte hindrar att avlopp med WC ansluten kan
göras. Hittills har tillståndsansökan om enskilda avloppsanläggningar behandlats
från fall till fall av miljökontoret. Idag finns 16 registrerade infiltrationsanläggningar för wc-avlopp och åtta registrerade slutna tankar (information från 2003 och
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framåt). Enkätsvaren visar dock att majoriteten av fastigheterna har en avloppslösning med sluten tank.
För att anlägga en enskild avloppsanordning krävs tillstånd av kommunen. Det
krävs för närvarande inget tillstånd från kommunen för att inrätta och använda en
dricksvattenbrunn avsedd för en enfamiljsfastighets husbehovsförbrukning.
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Inom området finns inga gemensamhetsanläggningar för avlopp. I norra delen av
området är slutna tankar den vanligaste anläggningstypen och i den södra delen är
trekammarbrunn med efterföljande infiltration eller markbädd vanligast, se Figur 4.
I området har 19 fastigeter valt en avloppslösning med torrtoalett. Dessa fastigheter
har enkelt avlopp med tvåkammarbrunn eller stenkista för BDT-vatten.

Figur 4 Befintliga VA-anläggningar Moningssand.
Vattenförsörjningen (sommarvatten) ordnas gemensamt i området från en djupborrad brunn belägen i områdets nordvästra hörn, se Figur 5. Brunnen ska enligt uppgift ge 66 l/min. Maxdygnsförbrukningen uppgår under sommaren till 50 m3. Reservoarvolymen (lågreservoar) är 10 m3. Vattnet luftas för att få bort lukt men genomgår ingen ytterligare behandling t ex klorering. Ledningsnätet ligger grunt, ca
40 cm under mark.
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Figur 5 Ledningskarta för sommarvatten. Brunn markerad med röd stjärna.
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Det finns idag 12 kända borrade brunnar enligt SGUs brunnsarkiv, se Figur 6 nedan.

Figur 6 Brunnar inom planområdet, den lila brunnen har osäkert läge och
gröna brunnar har noggrannheten <100 m(SGUs brunnsarkiv webkarta).
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5

Framtida utveckling

5.1

Boende och bebyggelse

Trenden längs kusten är att fastighetsägare mer varaktigt vistas i området. Inom en
20-årsperiod bedöms av kommunen att andelen åretruntboende har ökat, från dagens
fyra hushåll, till 20 procent motsvarande 20-30 hushåll.

5.2

Krav på vattenförsörjning och avloppslösningar

Miljökontoret har inte fattat något policybeslut kring hur bedömning av normal respektive hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7 ska utföras. Som en given utgångspunkt
för utredningen gäller därför ett antagande om normal skyddsnivå. Detta utesluter
inte att skyddsnivån i ett senare skede kan komma att bedömas på annat sätt.
Miljökontoret anser att avloppsvatten i första hand bör infiltreras för att minimera
antalet utsläppspunkter om säkerhetsavstånd till vattentäkt och grundvatten kan uppfyllas. Detta för att minska hälsoriskerna som exponering av avloppsvatten kan ge
upphov till.
Samtliga fastigheter skall ha möjlighet till vattenförsörjning av kvalitet enligt Livsmedelsverkets krav året runt.
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VA-anläggningarna skall dimensioneras för maximal belastning, samt klara de årstidsvariationer som förekommer på grund av den stora andelen fritidsfastigheter i
Moningssand.
För att uppfylla kraven som gäller för normal skyddsnivå förväntas anläggningen
uppnå 70 procent fosforrening. Det finns inget krav på kväverening för normal
skyddsnivå men de anläggningar som klarar normal skyddsnivå uppskattas rena ca
30 procent.
För att uppfylla kraven som gäller för normal skyddsnivå avseende hälsa ska utsläpp
av avloppsvatten inte medverkar till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan
olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Samt att en eventuell hantering
av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på ett
hygieniskt acceptabelt sätt.
Följande grupper av tekniklösningar klarar i genomsnitt kraven för normal skyddsnivå idag:
·
·
·

Slamavskiljare med efterföljande infiltration.
Slamavskiljare med efterföljande markbädd som kombinerats med kompletterande kemisk fosforfällning eller fosforfilter.
Minireningsverk. Denna grupp innehåller många tekniska lösningar och har
ofta kapacitet att klara även hög skyddsnivå men kräver stor insats och kunskap för skötsel och underhåll och presterar därför i praktiken i genomsnitt
inte så bra att de även klarar kraven för hög skyddsnivå.
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Samfällighetsanläggningar eller så kallade gemensamma avloppsanläggningar som i princip fungerar som mindre reningsverk. Även detta är en
grupp som innefattar ett flertal olika tekniker och design. Gruppen klarar i
genomsnitt även kraven för hög skyddsnivå vad gäller fosfor men inte för
kväve.

För att uppnå hög skyddsnivå vad gäller näringsämnen förväntas anläggningen
uppnå 90 procent rening av fosfor och 50 procent rening av kväve.
De grupper av anläggningar som i genomsnitt klarar kraven för såväl normal som
hög skyddsnivå är.
Urinsorterande toalett.
Klosettvattensorterande system/sluten tank.
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·
·
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Vattenförsörjning
5.3

Gemensamhetsanläggningar

Om produktionen är 10 m3 dricksvatten per dygn eller mer, eller om minst 50 personer förses med dricksvatten, omfattas verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.
I området finns en gemensam vattentäkt med tillhörande distributionsnät för sommarvatten. Samtliga fastigheter inom planområdet är medlemmar i vattenföreningen
och verksamheten omfattas av dricksvattenföreskrifterna.
För ett vattenverk med grundvatten som råvatten krävs enligt Livsmedelsverket att
det finns utrustning som varnar när fel uppkommer vid pH-justering och desinfektion, en beskrivning av vattenverket samt en driftsinstruktion. Det skall finnas en
person tillgänglig som är driftsansvarig vid vattenverk.
Dricksvatten skall inte innehålla mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa samt uppfylla
Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Dricksvattnet skall uppfylla kvalitetskravet både
för utgående vatten och vid tappstället. Detta skall säkerställas med egenkontroll.
Det åligger verksamhetsutövaren att ta fram förslag på egenkontrollprogram som
tillsynsmyndigheten fastställer.
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Anläggningen har inte någon barriär (rening/avdödning) för smittämnen idag men
behöver installera en barriär i beredskap för att uppfylla krav enligt dricksvattenföreskrifterna.
En framtida vattenförsörjning för åretruntnyttjande förutsätter att vattenledningarna
läggs på frostfritt djup ca 2,0 m under markytan. Därutöver behöver vattenuttaget
ökas för att möta den ökade förbrukningen vid mer varaktigt nyttjande och högre
standard på boendet. En beräkning har gjorts utifrån ett antagande om tre boende per
fastighet och vattenförbrukningen 160 l/p, dygn. Enligt Svenskt Vattens publikation
P83 blir förbrukningen då ca 6 l/s. För att klara dygnsvariationen med denna förbrukning bör lågreservoarvolymen öka från dagens 10 m3 till ca 15 m3. Detta är
beräknat på en drifttid på råvattenpumpen på 10 timmar per dygn med flödet 1,7 l/s.
Vid ett driftstopp på råvattenpumpen räcker reservoarvolymen 15 m3 för knappt två
timmars förbrukning.
Uppehållstiden i för vattnet är mindre än ett dygn vid maxförbrukningen. Under lågsäsong när det i nuläget endast är fyra bebodda fastigheter (i framtiden 20-30) blir
uppehållstiden ca 9 dygn med nuvarande reservoarvolym om förbrukningen sker i
ändpunkterna på ledningsnätet. I praktiken blir omsättningen lägre varför en mindre
reservoarvolym (reglervolym) är att föredra under lågsäsong. För att klara krav på
god vattenkvalitet kan även klorering eller spolning på ledningsnätet bli aktuellt.
Vattenkvaliteten säkerställs med provtagning.

5.4

Enskilda anläggningar

Enskilda anläggningar (gruppvisa och för enskild fastighet) bör följa Livsmedelsverkets råd.
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5.5

Föroreningsrisker

En ny dricksvattenanläggning bör utformas så att saltvatteninträngning eller föroreningar undviks och en långsiktig hushållning med naturresurserna säkerställs.
En dricksvattenanläggning bör anläggas på en lämplig och väl skyddad plats och vid
behov frostfritt. Hänsyn bör tas till:
·
·
·

eventuella föroreningskällor (t.ex. avloppsinfiltration),
möjligheter till vattenuttag, och
praktiska betingelser (t.ex. tillgång till el).

Anläggningen bör ges ett gott tekniskt skydd mot eventuella föroreningar. T ex klorering eller UV-filter som barriär mot smittämnen.
De föroreningsrisker som finns i området är de enskilda avloppsanläggningarna
samt ett eventuellt utsläpp vid olycka inom tillrinningsområdet. Efter infartsvägen
till Moningssand sitter en informationsskylt för åtgärd (ring 112) vid olycka/utsläpp
för att skydda den gemensamma vattentäkten. Något vattenskyddsområde är dock
inte upprättat för denna.
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Enligt tidigare bedömning bör säkerhetsavstånd för vattentäkt med avloppsanläggning uppströms vara 100 m. Avståndet mellan husraderna är ca 100 m och tomtstorlekarna (30 x 40 m) i området. Med nuvarande avloppsanläggningar finns en uppenbar risk med att utöka antalet enskilda brunnar nedströms dessa.
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Avloppsförsörjning

Avloppsvatten utgörs av vatten från bad, disk och tvätt (BDT-vatten) samt från WC.
En avloppslösning består av ledningsnät för uppsamling och bortledning av avloppet
samt en anläggning för behandling (rening) av avloppsvattnet.
Alla fastigheter i Moningssand har inte WC, det finns ett stort antal fastigheter med
torra toalettlösningar och de som har WC har i hög grad slutna tankar för WCavloppet.
Urinseparerande respektive torra toalettlösningar ger avloppslösningar som presterar
bra om de sköts om på ett ansvarsfullt sätt. Men det finns inget utbyggt system för
omhändertagande av utsorterad urin vilket gör att ansvaret faller helt på fastighetsägaren. Vi ser därför inte detta som en generell och långsiktigt hållbar lösning för
hela området, utan enbart för enstaka fastigheter, då fastighetsägarna i området inte
har gett uttryck för en uttalad kretsloppsideologi.
I arbetet med att bedöma olika avloppslösningars lämplighet förutsätts att samtliga
fastigheter ha WC och därmed ge upphov till ett både WC-avlopp och BDT-vatten.
BDT-vattnet (bad- disk och tvätt) anses mindre förorenat än ett blandat spillvatten,
och i normalfallet stämmer detta. Det är samtidigt viktigt att uppmärksamma att
BDT inte på något sätt är ofarligt ur hälsosynpunkt. BDT-vatten förorenas mer eller
mindre regelbundet i samband med blöjbyten, magsjuka, rengöring av toaletter,
husdjur och tillbehör och liknande hantering. Kraven på tillfredsställande behandling får därför inte ställas för låga.
Nedan följer en orientering kring de olika komponenter och systemlösningar som är
vanligast förekommande.

6.1

Anläggningskomponenter
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Slamavskiljning
Slamavskiljning är en förutsättning för all avloppsrening. Tyngre och lättare partiklar avsätts i form av ett botten- respektive flytslam. I regel är det större partiklar som
avskiljs på detta sätt vilket skyddar efterföljande reningssteg från igensättning.
Erforderlig avskiljning för WC-avlopp/BDT-vatten uppnås med trekammarbrunn.
För enbart BDT-vatten uppfyller en tvåkammarbrun tillräcklig avskiljning. Slamavskiljare behöver regelbundet tömmas på uppsamlat slam, en gång om året vid åretruntdrift.
Sluten tank för klosettvatten från WC
Klosettvattnet samlas upp i tank och transporteras med tankfordon till kommunalt
reningsverk. Vacuumsystem för toaletterna är att föredra då detta ger den minsta
utspädningen och därmed kan tömningsintervallet minskas till en gång om året vid
åretruntdrift.
Infiltration/markbäddar
Infiltrationsbädd är en klassisk reningsmetod där avloppsvattnet sprids över en sandbädd och infiltrerar vidare ner i underliggande jordlager. Mikroorganismer bildar en
”biohud” i den övre delen av jord/bäddmaterialet, i vilken nedbrytning sker av or-
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gansikt material (inklusive bakterier). I viss utsträckning omvandlas även kväve. En
del fosfor binds till jordpartiklarna, hur stor denna effekt är beror på jordmaterialets
egenskaper.
En markbädd fungerar enligt samma princip, men funktionen och livslängden begränsas av bäddens storlek. Fosforreduktionen avtar med tiden, normalt antas en
livslängd på ca 10-15 år vid åretruntdrift. Metoden är i båda fallen i hög grad ”passiv”, det vill säga man har en mycket begränsad möjlighet att styra reningsprocessen
och därmed reningseffekten efter att anläggningen tagits i drift.
Infiltration uppfyller inte grundkraven i Naturvårdsverkets allmänna råd på möjlighet att kontrollera/verifiera funktionen, men funktionen antas enligt Naturvårdsverket vara fullgod om det kan göras troligt att anläggningen utförts enligt anvisningar
som bedöms tillfredsställande. Detsamma gäller markbäddar. Nya markbäddar kan
däremot utföras med tät botten och provtagningsmöjlighet för att uppfylla de aktuella kraven. Äldre anläggningar är dock sällan utförda på detta sätt.
Infiltrationsanläggningar uppfyller kraven för normal skyddsnivå. För att uppfylla
kraven för normal skyddsnivå måste markbäddar på något sätt kompletteras för att
begränsa utsläppen av fosfor. Detta kan ske antingen genom fosforavlastning genom
exempelvis urinsortering eller ett kompletterande fosforreningssteg. Ingen av lösningarna har förutsättningar att klara kraven för hög skyddsnivå om WC är ansluten
till anläggningen, och det är i första hand kvävekravet som är svåruppnåeligt.
Vid höga grundvattennivåer kan en upplyft infiltration anläggas för att öka avståndet till grundvattenytan om infiltrationskapaciteten i övrigt är god.
Minireningsverk
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Minireningsverk är ett samlingsnamn för prefabricerade reningsanläggningar för
mindre bebyggelse. De utgörs huvudsakligen av nerskalade varianter av tekniker
som används för rening av kommunalt spillvatten. De vanligaste reningsmetoderna
är genomströmningsanläggningar med kemisk fällning och någon form av biofilter
eller aktivt slam liksom satsvis biologisk rening (SBR) med fällning och aktivt slam.
Minireningsverken har en 25-30-årig historik. De allra minsta anläggningarna för ett
eller ett fåtal hushåll kan vara svåra att få att prestera stabila resultat. För något
större gruppbebyggelse är erfarenheterna av dessa lösningar bättre. Reningsresultatet med avseende på fosfor kan förväntas vara betydligt bättre (95 % fosforreduktion) än kraven enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. Många kommuner kräver att
driftavtal tecknas med sakkunnig för att säkerställa driftresultatet.
LTA-system
LTA står för lätt trycksatt avloppssystem. I och med att systemet är trycksatt, möjliggörs utbyggnad till lägre kostnad i områden med ofördelaktig topografi då antalet
större pumpstationer på huvudledningsnätet kan minimeras. Det är också vanligt att
man tillämpar grund förläggning av ledningarna för att minska behovet av schaktarbeten. Ledningsgraven isoleras i detta fall, och kompletteras vanligen med frostskyddsutrustning (möjlighet till eluppvärmning).
För att kunna avleda avloppsvatten till det trycksatta systemet behöver varje fastighet förses med en s.k. LTA-enhet, en mindre pumpstation som kan pumpa avloppet
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till det gemensamma systemet (huvudledningen). Till LTA-enheten avleds avloppsvatten med självfall från byggnaden.
Energibehovet uppskattas till storleksordningen 100 kWh/hushåll och år för en
LTA-pump.
Återvinning/resursutnyttjande
I de flesta kommuner sker ett visst resursutnyttjande av restfraktioner, som bildas i
avloppsreningsverken t.ex. konstruktions- och täckjordar.
Innehållet från slutna tankar transporteras idag till Bergsjö avloppsreningsverk.
Slam från slamavskiljare transporteras till Fillanverket i Sundsvall alternativt Ulvbergets avfallsanläggning i Hudiksvall där det samkomposteras med hästgödsel för
att användas som täckningsmassor.

6.2

Möjliga avloppslösningar

Utifrån de förutsättningarna som redovisats i tidigare kapitel har ett antal möjliga
tekniska avloppslösningar identifierats.
1. WC+BDT med slamavskiljare och infiltration eller markbädd
2. Sluten tank för WC + slamavskiljare och förhöjd infiltration eller markbädd för
BDT-vatten
3. Gemensamt minireningsverk
6.2.1

Enskilda anläggningar

WC+BDT med slamavskiljare och infiltration eller markbädd
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Avloppsvatten från WC och övriga installationer avleds gemensamt till slamavskiljare där grövre föroreningar avskiljs, och därefter till en infiltrationsanläggning. Reningen sker i marken när vattnet infiltrerar. Det renade vattnet går ut i grundvattnet.
Avloppsanläggningen utgörs av
·
·
·
·

Konventionell WC, snålspolande för att uppfylla normal skyddsnivå
Ledningsnät
Slamavskiljare
Infiltrationsanläggning eller markbädd med kompletterande fosforrening

Slamavskiljaren behöver tömmas regelbundet, 1 gång per år.
Ett kompletterande fosfororreningssteg kräver hantering och byte av kemikalier,
eller byte av ett fosforadsorberande filtermaterial.
Denna anläggningstyp är lämplig där genomsläppligheten är god d.v.s. i de sandiga
områdena.
Sluten tank för WC och slamavskiljare och infiltration eller markbädd för
BDT-vatten
WC-avloppet avleds separat till sluten tank. BDT-vatten leds via slamavskiljare till
infiltrationsanläggning eller markbädd. WC-tank liksom slamavskiljare töms och
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transporteras för vidare behandling enligt kommunens rutiner och åtaganden. Renat
BDT-vatten leds till grundvatten.
Avloppsanläggningen utgörs av
·
·
·
·
·

Konventionell WC, snålspolande för att uppfylla normal skyddsnivå
Sluten tank för WC-avlopp
Ledningsnät
Slamavskiljare
Infiltrationsanläggning eller markbädd

WC-tanken och slamavskiljare töms regelbundet, 1-2 gånger per år. Installation av
vakuumtoalett minskar behovet av tömning och därmed kostnaderna för detta.
Denna anläggningstyp uppfyller även kraven för hög skyddsnivå och är lämplig i
strandnära lägen och vid höga grundvattennivåer. Höga grundvattennivåer medger
inte konventionell infiltration utan anläggs därför som en förhöjd infiltration vilket
innebär att avståndet till grundvattennivån ökar och markens naturliga infiltrationsförmåga nyttjas. Eftersom endast BDT-vatten leds till den förhöjda infiltrationen
kan den göras mindre än en konventionell infiltrationsanläggning för WC+BDTvatten.
6.2.2

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamt reningsverk
WC+BDT-vatten avleds i ett LTA-system till reningsverket, se Figur 7. Reningen
sker i en kontrollerad process som utgörs av mekanisk, kemisk och biologisk rening.
Behandlat vatten avleds normalt via utloppsledning till närliggande dike eller stenkista. I föreslaget läge för reningsverket bedöms förutsättningarna för infiltration
vara relativt goda. Utrymmesbehovet är ca 13 x 15 m för reningsverket (under
mark) samt en tillhörande servicebyggnad ca 2,5 x 4,5 m.
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Avloppsanläggningen utgörs av
·
·
·
·

Konventionell WC, gärna snålspolande
LTA-system
Prefabricerat reningsverk
(Poleringssteg)

Reningsverket ger upphov till ett slam som behöver transporteras bort. Slammängden blir större än det som normalt samlas upp i en slamavskiljare. Slammet innehåller all avskild fosfor och möjliggör ett högt resursutnyttjande. Anläggningen kräver
regelbunden tillsyn av person med tillräcklig kompetens (kan säkerställas med driftavtal). Kemikalier behöver fyllas på. Producerat slam transporteras för vidare behandling enligt kommunens rutiner och åtaganden.
Dålig vattenomsättning under lågsäsong kan ge upphov till svavelvätebildning. För
att minska denna risk kan dricksvatten (eller sjövatten) tillsättsättas för att öka vattenomsättningen. Om en vattenomsättning på åtta timmar ska kunna upprätthållas i
det föreslagna systemet får en tillskottsvattenmängd motsvarande ca 20 m³/d tillföras systemet i valda punkter.
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Figur 7 LTA-system och minireningsverk.
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6.3

Reningsförmåga

Avskiljningsgraden för olika föroreningar redovisas i tabellen nedan. Som underlag
för bedömningen har vi utgått från Naturvårdsverkets redovisning av olika metoders
effektivitet, kompletterat med egna bedömningar för de tekniker som inte finns ingår i naturvårdsverkets sammanställning.

Tabell 2 Reningsförmåga alternativa avloppsanläggningar.
Reduktion

Alternativ 1
WC+BDT med
infiltration

BOD7
Tot-P
Tot-N
Koliforma
bakterier

Alternativ 2

Alternativ 3

Sluten tank för WC +
förhöjd infiltration

90
70

90-95

>95

Gemensamt
avloppsreningsverk för hela
området
>90

25-90

70-95

Ca 90

10-40

85-95

30-60

80-85

90-95

60
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Samlad bedömning uppfyllande av aktuella krav

Samtliga anläggningar uppfyller kraven på normal skyddsnivå.
Infiltration har något sämre avskiljning avseende fosfor än övriga alternativ. Slammet från slamavskiljare används som anläggningsjord men transport av slam till reningsverket gör att bedömningen av resurshushållning blir måttlig. Infiltrationsanläggningar kräver liten tillsyn och är generellt robusta men funktionen kan inte kontrolleras.
WC till sluten tank är en lösning som möjliggör en hög grad av resurshushållning av
näringsämnen, för att minska transporter/slamtömning måste vakuumtoaletter installeras. En god resurshushållning förutsätter dock en kommunal infrastruktur för insamling och avyttring, vilket saknas i Nordanstig idag. Bedömning av resurshushållning har därför hållits ner. Bedömningen av driftsäkerhet blir högre än för slamavskiljare med infiltration eftersom risken med utsläpp av orenat BDT-vatten är
lägre än för WC+BDT-vatten.
Ett gemensamt reningsverk innebär ett tillsynsansvar för föreningen. Lösningen
kräver kemikalier och energi, samt någon kompletterande åtgärd om bakteriereduktionen ska bli likvärdig med övriga metoder t ex sandfilter eller UV. Anläggningen
är säkrare genom att fler larmfunktioner och säkerhetsåtgärder byggs in. Anläggningen ges också en skyddad utsläppspunkt vilket minimerar hälsoriskerna. Driftavtal tecknas för att driften ska skötas av kompetent personal och för den enskilde fastighetsägaren är det en bekväm lösning.

Tabell 3 Bedömning av ställda krav för avloppsanläggningar.
Alternativ

Alternativ 1
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WC+BDT med infiltration

Alternativ 2

Alternativ 3

Sluten tank för WC +
infiltration för BDT

Gemensamt avloppsreningsverk för
hela området

Normal skyddsnivå

+

+

+

Avskiljning
Resurshushållning
Driftsäkerhet
Brukaraspekter

0

+

+

0

0

-

0

+

+

+

+

+

Samlad bedömning

0

+

+
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7

Kostnadskalkyl

Samtliga lösningar presenteras nedan med en översiktlig kostnadsbedömning.
Denna baseras i princip på tidigare erfarenheter från liknande områden och är enbart
grovt områdesanpassad. Kostnadsbedömningarna innehåller därför stora osäkerheter
varför de i många fall har angetts som ett kostnadsspann. Bedömningarna baseras på
gängse i branschen kalkylmetoder där upphandling av entreprenör förutsätts och
kostnader för projektering, byggledning och oförutsedda kostnader ingår.
Eftersom förhållandena varierar mellan olika fastigheter kan också kostnaderna att
anlägga en VA-lösning variera kraftigt mellan fastigheterna inom ett område.
Investeringsbehovet har uppskattats och sammanställts för följande alternativ:
·
·
·
·
·
·

gemensamt vatten vattenföreningen
gruppvis vattenförsörjning
enskilt vatten
gemensamt avlopp
enskilt avlopp slamavskiljare + infiltration
enskilt avlopp sluten tank + upplyft infiltration

De olika alternativen kan kombineras enligt principen antingen gemensam vattenförsörjning eller gemensam avloppshantering.
Kostnader för anläggande av enskilda avloppsanläggningar har hämtats från Avloppsguiden. Samtliga belopp inklusive moms.
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Gemensamt vatten
Gruppvis vatten (4 st/brunn)
Enskilt vatten
Gemensamt avlopp
Slamavskiljare + infiltration
Sluten tank + upplyft infiltration

Investering
5 900 000 kr
167 000 kr
50 000 kr
13 000 000 kr
50 000-70 000 kr
80 000-100 000 kr

Investering/fastighet
58 000 kr
42 000 kr
50 000 kr
102 000 kr
50 000-70 000 kr
80 000-100 000 kr

Behålls den gemensamma vattenförsörjningen blir kostnaden ca 58 000 kr per fastighet för att lägga om ledningsnätet till frostfritt djup, anlägga ny lågreservoar och
installera ny råvattenpump och distributionspump.
Väljs istället en gemensam avloppsförsörjning blir kostnaden ca 100 000 kr per fastighet och sen får de som önskar vintervatten anlägga detta enskilt, gruppvis eller
om det byggs ut gemensamt enligt ovan en tillkommande kostnad av ca 42 00058 000 kr.
Driftskostnader utgörs av slamtömning ca 1500 kr per gång för tvåkammarbrunn,
trekammarbrunn och sluten tank (0-4 m3). För reningsverk bildas mer slam eftersom fällningskemikalier tillsätts vilket kan leda till ökade kostnader för slamhanteringen. Därtill tillkommer kostnader för driftavtal ca 30 000 kr/år och kemikalieförbrukning och pumpning/luftning. Totalt blir driftkostnaden för gemensam avloppsanläggning ca 600 kr/år exkl. slamhantering.
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Analys och diskussion

Vid dagens nyttjande av avloppsanläggningarna i området då sommarvattnet är i
drift ca april-oktober är grundvattennivåerna lägre än i december månad (tid för aktuell grundvattenmätning). Det innebär att avloppsanläggningarna kan fungera idag
utan någon större risk att förorena vare sig grundvatten, den gemensamma vattentäkten eller enskilda brunnar i området (de enskilda brunnarna nyttjas dock inte
sommartid).
I och med att reglering av VA-försörjningen saknas i detaljplanen skulle enskilda
brunnar kunna anläggs enskilt och/eller gruppvis i området för att tillgodose behovet
av vintervatten. Därmed skulle nyttjandegraden komma att öka och infiltrationsanläggningarna att vara i drift när grundvattennivåerna är höga vilket ökar föroreningsriskerna för grundvatten och vattentäkter. Anläggande av enskilda vattentäkter
kan även leda till att grannfastigheter inte kan bygga ny avloppsanläggning om säkerhetsavståndet mellan vattentäkt och avloppsanläggning underskrids.
Detta är inte en önskvärd eller hållbar utveckling av området. Därför föreslås en
VA-lösning där antingen vattenförsörjningen eller avloppshanteringen löses med
gemensamhetsanläggning.
Gemensamt vatten
Enstaka fastigheter skulle kunna ha enskild brunn även fortsättningsvis men för att i
plan kunna reglera VA-försörjningen föreslås att vattenförsörjningen löses med en
gemensamhetsanläggning och att den åtgärdas för att klara åretruntnyttjande.
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Nya vattenledningar läggs på frostfritt djup och ny lågreservoar byggs i anslutning
till pumphuset och nya pumpar installeras för att klara den ökade förbrukningen.
Vid utbyggnad av åretruntvatten i området kommer nyttjandet bli större och avloppsanläggningarna att vara i drift under hela året d.v.s. även när grundvattennivåerna är höga. För att inte förorena grundvattnet behöver då befintliga infiltrationsanläggningar i områden med högt grundvatten byggas om till upplyft infiltration för att
minsta avstånd till grundvattenytan ska vara 1 m.
Gemensam avloppsanläggning
Samtliga fastigheter ansluts till ett minireningsverk via ett LTA-system. Området får
i och med det en avloppslösning som klarar normal skyddsnivå som är driftssäker
och enkel för brukarna. En driftansvarig för anläggningen för veckovis tillsyn samt
ett driftavtal med leverantören krävs för att driva anläggningen. En utsläppspunkt
för avlopp för hela området innebär att vattenförsörjningen kan lösas enskilt på varje
fastighet eller gruppvis utan att riskera att förorenas av avlopp.
Samtliga fastigheter ansluts och beroende på säsongsvariationer i belastningen behöver anläggningen kunna köras växelvis för att endast ha t ex halva i drift vid lågsäsong.
Om ledningsnätet eller gemensamhetsanläggningen inte visar sig fungera, t.ex. på
grund av konflikter eller dålig skötsel och drift, kan kommunen bli skyldig att upprätta verksamhetsområde.
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Slutsatser och rekommendationer

Då samtliga bebyggda fastigheter har någon form av avloppslösning idag och vistelsetiden varierar i området liksom standarden på bebyggelsen kan det vara svårt att
upprätta en gemensamhetsanläggning för avlopp för hela området då kostnaden för
den enskilde fastighetsägaren blir hög.
För en långsiktigt hållbar VA-försörjning föreslås därför att gemensam vattenförsörjning byggs ut i området för åretruntnyttjande. Samtliga fastigheter är idag medlemmar i vattenföreningen och kostnaden för att bygga om från sommarvatten till
åretruntvatten motsvarar ungefär kostnaden för enskilt vatten i egen borrad brunn
eller gruppvis. Eventuellt kan en omförättning av föreningen krävas i samband med
detta.
Befintliga avloppsanläggningar kan då behållas med undantag för avloppsanläggningar som inte klarar kravet på normal skyddsnivå eller har infiltrationsanläggningar som ligger för nära grundvattenytan.
Generellt kan avloppsanläggningar anlagda tidigare än 1987 bedöms som undermåliga. Dessa anläggningar är utformade enligt äldre föreskrifter som inte motsvarar
nuvarande minimikrav.
För att tillsynsmyndigheten (miljökontoret) ska kunna ingripa och ställa krav krävs
normalt att det finns något som indikerar att anläggningen inte fungerar eller att det
finns en risk för att den inte fungerar på avsett sätt. Sådana omständigheter skulle
kunna vara att platsen framstår som olämplig för infiltration eller att infiltrationen är
gammal. Kommunen kan efter inventering ställa krav på att fastighetsägare åtgärdar
sin anläggning med ett föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § MB.
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Ett annat alternativ kan vara att tillsynsmyndigheten förelägger begränsningar i driften, t ex begränsningar i nyttjandet av avloppsanläggningar under vissa delar av året.
Fastighetsägaren måste då anmäla förändring i nyttjandet. Om ny anläggning ges
tillstånd trots att denna inte uppfyller krav för normal skyddsnivå vid åretruntnyttjande måste tillståndet förenas med särskilda villkor för drift och användning.
Med hänvisning till skälighetsprincipen (avvägningsregeln) i allmänna råd till miljöbalken (2 kap. 7 § MB) är det möjlig att ställa högre krav vid nybyggnad respektive lägre krav på befintliga fastigheter. Det hänger samman med att det ofta är billigare att vidta åtgärder när det är fråga om att anlägga en ny anordning jämfört med
att uppgradera en befintlig. En uppgradering av en äldre befintlig avloppsanordning
till kraven i Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7 blir betydligt kostsammare per
viktsenhet avskiljd förorening.
I samband med bygglov kan krav ställas på att vakuumtoalett installeras för att
minska spolvolymen och därmed tömningsfrekvensen på befintliga slutna tankar.
Alla nya anläggningar med WC till sluten tank byggs med vakuumtoalett. Ett principbeslut bör fattas i frågan med hänvisning till skälighetsprincipen innan kravet
ställs.
Nya avloppsanläggningar inom området utformas som infiltrationsanläggningar för
att minska hälsoriskerna som utsläpp till t ex dike utgör. Där grundvattennivåerna är
höga utformas infiltrationerna som upplyft infiltration. Utrymmesbehovet för infilt-
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rationsanläggningen beror av markens infiltrationskapacitet och om både WC+BDT
är anslutet eller bara BDT-vatten.
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I områden nära strandlinjen (inom 50 m) rekommenderas avloppslösning med sluten
tank för att minska föroreningsriskerna för både yt- och grundvatten. För övriga fastigheter kan anläggning med slamavskiljare och infiltration anläggas.
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