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Sammanfattning 

Tranemos strategiska VA-planering baseras på de fem steg som rekommenderas 
i Havs- och vattenmyndighetens vägledning och i enlighet med Havs- och 
vattenmyndighetens åtgärdsprogram har arbetet med Va-handlingsplanen utgått 
från ”Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas”. VA-handlingsplan beskriver hur 
Tranemos kommun avser att arbeta i långsiktiga frågor som rör vattenförsörjning 
och hantering av dag- och spillvatten.  

VA-planeringen är ett verktyg för heltäckande långsiktig planering av VA-
försörjningen inom hela kommunen. VA-planen identifierar kommunens styrkor 
och utmaningar. I planen tydliggörs kommunens inriktning och utveckling av 
VA-försörjningen i hela kommunen. Planen ligger till grund för budgetarbete och 
skapar möjlighet att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning såväl inom 
som utom område för allmänna vattentjänster. 

VA-handlingsplanen har tagits fram i ett förvaltningsövergripande arbete med 
strategisk inriktning och har sin utgångspunkt i de tidigare framtagna 
dokumenten ”VA-översikt Tranemo kommun” och ”Riktlinjer för vatten och 
avlopp i Tranemo kommun”. Planen har inriktning på de delar i kommunens 
arbete kopplat till vatten- och avloppsförsörjning som kräver förvaltningsöver-
gripande samarbete.  

VA-handlingsplanens tre fokusområden är: 

• VA-utbyggnad 
• åtgärdsbehov för att uppfylla VA-planens vision och riktlinjer 
• implementering och tillämpning av de framtagna   
                       strategidokumenten. 
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1 Inledning  

1.1 Strategisk VA-planering i Tranemo kommun 
Tranemos strategiska VA-planering beskriver hur kommunen avser att arbeta i 
långsiktiga frågor som rör vattenförsörjning och hantering av dag- och 
spillvatten, vidare kallat VA-försörjning. Den strategiska VA-planen:  

• skapar grund för en tydlig, långsiktig och politiskt förankrad planering av 
VA-försörjning inom kommunen 

• hjälper tjänstemännen i det dagliga arbetet mot en trygg, säker och 
klimatanpassad VA-försörjning för en hållbar kommun 

• gäller inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA 

• bidrar till kommunens arbete för att nå de nationella miljömålen samt 
uppsatta miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten 

• möjliggör en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering 
för alla i kommunen, utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska 
aspekter.  

VA-planeringen utförs enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning1 vilken 
tagits fram som en följd av de åtgärder som åligger kommunen enligt 
Åtgärdsprogram 2016–2021. Där framgår bl.a. att ”Kommunerna ska upprätta och 
utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas”.  

Tranemos strategiska VA-planering baseras på de fem steg som rekommenderas i 
Havs- och vattenmyndighetens vägledning se Figur 1. Denna VA-handlingsplan 
utgör det fjärde steget i arbetet. VA- handlingsplanen tar avstamp i kommunens 
nuläge som beskrivs i ”VA-översikten” (steg 2) och tydliggör vilka åtgärder som 
krävs för att arbeta mot vision och riktlinjer vilka definierats i ”Riktlinjer för vatten 
och avlopp i Tranemo kommun” (steg 3). Ordlista finns i slutet av detta dokument och 
i VA-översiktens inledande kapitel. 

 

                                                      
1 Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god 
vattenstatus, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1. 
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Figur 1 De moment som ingår i Tranemos strategiska VA-plan.  

VA-handlingsplanens tre fokusområden är: 

• VA-utbyggnad 

• åtgärdsbehov för att uppfylla VA-planens vision och riktlinjer 

• implementering och tillämpning av de framtagna strategidokumenten.  

Eftersom kommunens samhällsbyggnad går hand i hand med planering av VA-
försörjning är det viktigt att skapa sig ett ökat handlingsutrymme genom att i 
god tid identifiera potentiella §6-områden och skapa en långsiktig plan för VA- 
utbyggnad. Utan en plan för VA-utbyggnad riskerar kommunen att ställas inför 
förelägganden enligt 51 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster om att inrätta 
allmänna vattentjänster i områden där man inte avsett bygga ut allmänt VA eller 
där man planerat att göra det vid ett senare tillfälle. Finns ingen planering och 
politiskt antagen prioritering vad gäller VA-utbyggnad finns en risk att 
Länsstyrelsen tar beslut utan hänsyn till övriga förutsättningar. Då minskar 
kommunens kontroll över VA-taxans utveckling. En god VA-planering är därför 
kommunens möjlighet att själv påverka och styra i vilken ordning olika områden 
ska anslutas till den allmänna VA-försörjningen.  

Åtgärderna i VA-handlingsplanen berör flera olika delar av kommunens 
organisation och det förutsätts att respektive verksamhet kommer arbeta in dessa 
i sin verksamhetsplanering. Detta kommer kräva samarbete mellan olika delar i 
kommunens organisation, främst mellan Samhällsutveckling, Enheten VA/Gata 
och Bygg- och miljöförvaltningen. Huvuddelen av åtgärderna har operativ 

Steg 1: Uppstart
Arbetsgrupp sammankallas, projektets ramar definieras och förankras politiskt.

Steg 2: VA-översikt
Nuläget för VA-försörjning i hela kommunen sammanställs. Förutsättningar, styrkor 
och utmaningar i kommunen beskrivs för att skapa en gemensam utgångspunkt i 
VA-planeringsarbetet. 

Steg 3: VA-riktlinjer 
Utifrån nulägesbeskrivningen definieras en gemensam vision och riktlinjer för att 
utveckla verksamheten. 

Steg 4: VA-handlingsplan
Identifiering av åtgärder som krävs för att uppnå målsättningen och följa 
riktlinjerna. 

Steg 5: Implementering och uppföljning  
Kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utföra och följa upp handlingsplanens 
åtgärder. Översyn av riktlinjer och handlingsplan görs regelbundet och vid behov 
repeteras arbetsprocessen från steg 1.
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karaktär som ryms inom det arbete kommunens tjänstemän har mandat att driva 
men det finns även åtgärder som påverkas av kommunens politiska inriktning.  

 

1.1.1 Identifierade styrkor och utmaningar från VA-översikten 
I VA-översikten framgår att styrkor gällande VA-försörjningen i Tranemo 
kommun är:  

• Kommunen har god tillgång till grundvatten för både allmän och enskild 
dricksvattenförsörjning samt god kännedom om vattentäkternas 
kapacitet. 

• Alla allmänna vattentäkter som ligger inom kommunens gränser har nya 
vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. 

• Personalomsättningen inom kommunen är låg och samarbetet mellan 
sjuhärdskommunerna är välutvecklat. 
 

I VA-översikten framgår att Tranemo kommuns utmaningar gällande VA-
försörjningen är: 

• Flera av kommunens allmänna vattentäkter saknar vattendomar. 
• Den allmänna VA-försörjningen består av många VA-anläggningar och 

det finns ett relativt stort underhållsbehov av både verk och ledningsnät. 
• Kommunens dagvattenhantering sker via ledningar under mark. Kraven 

på dagvattenhantering ökar. För att klara av krav på bättre 
dagvattenkvalitet och minskade dagvattenflöden behövs en mer hållbar 
dagvattenhantering med öppna lösningar med rening och fördröjning. 

• Det finns behov att utreda problematiken kring tillskottsvatten samt att 
där behov föreligger genomföra åtgärder för att minska andelen 
tillskottsvatten.   

• Det finns en sårbarhet i att vara en liten kommun, då mycket av det 
arbete som berör VA-försörjning blir beroende av en eller ett fåtal 
personer. 
 

1.1.2 VA-riktlinjer 
I dokumentet Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun, hädanefter 
kallat VA-riktlinjer, framgår att Tranemo kommuns arbete med VA-försörjning 
strävar efter att nå visionen:  

En trygg, säker och klimatanpassad vattenförsörjning, dagvatten - och 
avloppshantering för en hållbar kommun. 

Därtill finns 27 riktlinjer som tydliggör hur kommunen ska arbeta långsiktigt i 
frågor kring VA-försörjning. Det finns riktlinjer av övergripande karaktär samt 
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riktlinjer för allmänt och enskilt VA, drift och driftsäkerhet, vattenförsörjning, 
avloppshantering och dagvattenhantering.  

1.2 Metod och avgränsning 
Arbetet med VA- handlingsplanen har letts av konsultföretaget Sweco i 
samverkan med en förvaltningsövergripande arbetsgrupp på kommunen. Detta 
för att alla i kommunens organisation som är berörda av VA-försörjningsfrågor 
ska få möjlighet att påverka innehållet. Under arbetet hölls workshop och 
arbetsmöten med arbetsgruppen. Behov och frågeställningar har förankrats även 
utanför arbetsgruppen, såväl bland tjänstepersoner som i berörda politiska 
instanser. 

Organisationsschema för Tranemo kommuns arbetsgrupp och styrgrupp 
redovisas nedan.  

 

 

 

 

  

Projektorganisation 

Projektägare/Beställare Infrastruktur Chef (Tranemo) 

Arbetsgruppen  

Enhetschef VA/Gata (Tranemo) 

Utvecklingsingenjör, Enheten VA/Gata (Tranemo)  

Projektledare/VA-ingenjör, Enheten VA/Gata (Tranemo) 

Områdeschef Samhällsutveckling (Tranemo)  

Miljöstrateg, Samhällsutveckling (Tranemo)    

Miljöhandläggare, Bygg- och miljöförvaltningen Gislaved-Tranemo* 

Styrgruppen  

VA-ingenjör, Enheten VA/Gata (Tranemo) 

Mätingenjör, Enheten VA/Gata (Tranemo) 

Projektledare, Enheten VA/Gata (Tranemo) 

           
  

Figur 2 VA-planens arbetsgrupp och styrgrupp 

* Ulricehamns kommun ansvarade för miljö- och hälsoskyddstillsyn i Tranemo kommun under perioden 2013 2018. Sedan 2019 har Bygg och 
miljönämnden Gislaved-Tranemo tagit över det ansvaret. 
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VA-handlingsplanens åtgärder visar vad som behöver göras på 
kommunövergripande nivå. Åtgärder som endast berör enskilda enheters arbete 
inkluderas inte med i åtgärdslistan. Det gäller t.ex. VA-enhetens kontinuerliga 
arbete med den allmänna VA-anläggningen och miljöenhetens inventerings takt 
och prioriteringsordning i arbetet med enskilda avlopp.  

Undantag har gjorts för vissa åtgärder som, även om de hanteras av en enskild 
enhet, har stor påverkan på de kommunövergripande frågorna och därför bör 
förankras politiskt. 

 

VA-utbyggnadsplan 

1.3 Behovet av en VA-utbyggnadsplan 
Eftersom kommunens samhällsbyggnad går hand i hand med planering av VA-
försörjning är det viktigt att skapa sig ett ökat handlingsutrymme genom att i 
god tid identifiera potentiella §6-områden och skapa en långsiktig plan för VA- 
utbyggnad. Utan en plan för VA-utbyggnad riskerar kommunen att ställas inför 
förelägganden enligt 51 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster om att inrätta 
allmänna vattentjänster i områden där man inte avsett bygga ut allmänt VA eller 
där man planerat att göra det vid ett senare tillfälle.  

Finns ingen planering och politiskt antagen prioritering vad gäller VA-
utbyggnad finns risk att Länsstyrelsen tar beslut utan hänsyn till övriga 
förutsättningar. Då minskar kommunens kontroll över VA-taxans utveckling. En 
god VA-planering är därför kommunens möjlighet att själv påverka i vilken 
ordning olika områden ska anslutas till den allmänna VA-försörjningen.  

1.4 VA-utbyggnadsplanens arbetsgång 
Fastigheter inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning tillhör allmänt 
VA-område. Fastigheter i mycket gles bebyggelse, utanför allmänt 
verksamhetsområde, tillhör enskilt VA-område. Mellan dessa två ytterligheter 
finns områden med tät bebyggelse där det är enskild VA-försörjning idag.  

Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV)2, har kommunen ett ansvar att ordna 
vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans 
bildar ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön 
föreligger.  

I VA-handlingsplanen identifieras områden som skulle kunna utgöra så kallade 
”större sammanhang”. Dessa områden benämns vidare som VA-planområden. I 
VA-planområden kan det finnas grund för att tillämpa LAV § 6.  

                                                      
2 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
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Det finns otydligheter i lagen kring vad som krävs för att bebyggelse ska utgöra 
ett så kallat större sammanhang. I förarbetena till lagen nämns 20–30 hushåll 
medan rättspraxis visar att så få som 8 hushåll kan utgöra ett större 
sammanhang. Gällande avstånd mellan husen anger rättspraxis i ett fall att 300 
meter var för långt för att utgöra del av större sammanhang medan ett annat fall 
visade att 150–200 m var applicerbart.VA-planområden i Tranemo utgörs därför 
av bebyggelsegrupper som uppfyller följande kriterier; 

• 10 hus eller fler 

• Avståndet mellan husen är 150 m eller mindre 

• Försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten sker 
med enskilda anläggningar. De enskilda anläggningarna kan vara 
brunnar och avloppsanläggningar för enstaka hushåll eller grupper av 
hushåll. 

I Figur 3 beskrivs den arbetsgång som använts vid bedömning av de 
identifierade VA-planområden. 

 
Figur 3 Arbetsgång vad bedömning av VA-planområden 

Klassningen av VA-planområdena görs utifrån arbetsgruppens bedömning av 
olika kriterier som inarbetas i konsultföretaget Swecos bedömningsmodell. 
Kriterier avseende behovet visar hur angeläget det är att ett område får en 
förändrad VA-försörjning, se  Figur 4.  

 
Figur 4 Kriterier vid bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning och avloppshantering  

1. 
Identifiering 

av potentiella 
”§6-områden”

2. 
Bedömning av 
behovet av att 
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(ekonomiska) 
att bygga ut 
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4. 
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Miljö
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Kriterier avseende möjligheten indikerar hur kostsamt det är att ansluta ett 
område till allmän VA-försörjning genom överföringsledningar till den befintliga 
allmänna VA-försörjningen, se Figur 5.  

 
Figur 5 Kriterier vid bedömning av möjlighet till förändrad vattenförsörjning och avloppshantering 

Den slutgiltiga klassningen av VA-planområden påverkas även av andra 
faktorer. Geografisk placering kan påverka klassificeringen och status i den 
allmänna VA-anläggningen kan påverka tidplan för VA-utbyggnad.   

Utifrån VA-planområdenas behov, möjlighet och ytterligare påverkansfaktorer 
kategoriseras alla VA-planområden som ett av följande alternativ: 

 

Möjligheter

Avstånd till/från 
befintligt nät

Bebyggelse-
struktur

Avstånd 
mellan 
tomter

Storlek på 
tomter

Anläggnings-
tekniska 

förutsättningar
Skyddsvärde

Enskilt VA-område:
Områden där enskilt VA bedöms 

fortsatt lämpligt 

VA-bevakningsområde:
Områden som inte har behov av allmänt VA 
just nu, men om det sker förändringar kan 
behovet komma att utredas och omprövas.

VA-utbyggnadsområde: Områden 
som bedöms ha ett tydligt behov
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Eftersom bedömningen görs utifrån kommunens tillgängliga underlag behöver 
dessa uppdateras när ytterligare underlag blir känt eller då förutsättningarna 
förändras.   

För vidare beskrivning av hur kriterierna bedöms hänvisas till Bilaga 2 
Bedömning och klassificering av VA-planområden. 

1.5 VA-planområden och klassificering av kommunens VA-planområden 
I Figur 6 presenteras områdena inom kommunen som utgör VA-planområden 
och som utvärderats enligt arbetsgången ovan.  

Figur 6 Illustration av hur identifierade VA-planområden kategoriseras.  
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Figur 7 Identifierade VA-planområden. Skrafferade områden är områden där verksamhetsområde för 
spillvatten och dricksvatten finns i dag.  

Område 1 och 2 har sammanslagits då de båda områdena är en och samma 
stugförening. Område 18 utgår då det redan ingår i VA-området för Ambjörnarp. 

Genom att använda beskriven bedömnings- och klassificeringsmodell för 
områdena 1 till 24 illustreras respektive områdes behov och möjlighet till 
förändrad VA-försörjning, se Figur 8 

Grundinformation

Område
nr. Samlad bebyggelse 

1 Hofsnäs stugområde, 
Länghem Ja 1

2 Slagits ihop med nr 1 0
3 Nabben, Månstad Ja 1
4 Slumsvik, Månstad Ja 1
5 Torp, Dalstorp Ja 1
6 Rosenlund, Dalstorp Ja 1
7 Askåker, Ljungsarp Ja 1
8 Östra Ryda, Nittorp Ja 1
9 Slättholmen, Länghem Ja 1

10 Skattagården, Länghem Ja 1
11 Ingestorp, Länghem Ja 1
12 Bragnum, Länghem Ja 1
13 Givarp, Länghem Ja 1
14 Gäddviken, Länghem Ja 1
15 Trössedal, Ambjörnarp Ja 1
16 Dammsbacka, Ambjörnarp Ja 1
17 By, Ambjörnarp Ja 1
18 Ambjörnarp 0
19 Lida, Ambjörnarp Ja 1
20 Pjuken, Ambjörnarp Ja 1
21 Hylte, Ambjörnarp Ja 1
22 Sävshult, Sjötofta Ja 1
23 Alanäs Ja 1
24 Kindsboda Ja 1

Ingår i 
analysen
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Figur 8 Diagram som presenterar respektive områdes behov av och möjlighet till förändrad VA-försörjning. 

Figur 9 redovisar separat respektive områdes behov och möjlighet till förändrad 
VA-försörjning. Ju högre siffra desto större behov av förändrad VA-försörjning, 
vilket kan orsakas av exempelvis ökat bebyggelsetryck, negativ miljöpåverkan på 
recipient till följd av otillräcklig avloppsrening eller försämrad dricksvatten-
kvalitet. För möjligheten till förändrad VA-försörjning gäller att ju högre siffra 
desto större förutsättningar finns ur ekonomiskt och geografiskt perspektiv att 
ansluta till allmän VA-försörjning. 
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Figur 9 Bedömning av respektive områdes behov av och möjlighet till förändrad VA-försörjning.  

Nedan VA-planområden d.v.s. Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde och 
VA-utbyggnadsområde föreslås, utan inbördes ordning. 

1.5.1 Enskilt VA-område 
Ett enskilt VA-område är ett område med en sådan karaktär att godtagbart 
omhändertagande av avlopp och godkänt dricksvatten kan lösas genom enskilda 
VA-anläggningar idag så väl som i framtiden. I områden med enskilt VA är det 
varje fastighetsägares ansvar att försörjningen av dricksvatten och 
omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar tillfredsställande. 

Genom god tillsyn ska enskilda avlopp förbättras så att de renar avloppsvattnet 
tillräckligt. Processen kan delas in i tre delar, en kartläggningsprocess där man 
tar reda på status på de befintliga avloppsanläggningarna, en bedömnings-
process där man väljer ut de avloppsanläggningar som måste förbättras och en 
tillstånds- och anmälningsprocess där man prövar föreslagna förbättringar av 
avloppsanläggningar. Kartläggnings- och åtgärdstakten för enskilda avlopp i 
kommunen beräknas vara 5 % om året.  

 

 

Nr Namn Klassificering Kommentar 
4 Slumsvik, 

Månstad 
 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 

Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
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Nr Namn Klassificering Kommentar 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
Inga skyddsobjekt i direkt närhet 

5 

Torp, Dalstorp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
1 km till skyddsobjekt Dalstorps 
vattenskyddsområde  

6 

Rosenlund, 
Dalstorp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
300 m till skyddsobjekt Dalstorps 
vattenskyddsområde  

7 

Askåker, 
Ljungsarp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
Inga skyddsobjekt finns i närheten 

8 

Östra Ryda, 
Nittorp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
Inga skyddsobjekt finns i närheten 

12 

Bragnum, 
Länghem 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Stora tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas  
Inga skyddsobjekt finns i närheten   

13 

Givarp, Länghem 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Stora tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
Inga skyddsobjekt finns i närheten   

17 

By, Ambjörnarp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Stora tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
Inga skyddsobjekt finns i närheten   

20 

Pjuken, 
Ambjörnarp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Stora tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns men delvis högskyddsnivå 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
Inga skyddsobjekt finns i närheten   
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Nr Namn Klassificering Kommentar 
21 

Hylte, Ambjörnarp 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Stora tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
Inga skyddsobjekt finns i närheten   

23 

Alanäs 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck 
Större och mindre tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns men delvis högskyddsnivå 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
Inga skyddsobjekt finns i närheten 

24 

Kindsboda 

 Få hushåll och lågt bebyggelsetryck  
Större och mindre tomter  
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns men delvis högskyddsnivå 
Behov av allmänt VA-försörjning saknas 
I området finns nerlagd bensinstation ej 
riskklassad. 

 

1.5.2 VA-bevakningsområde 
Ett VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning 
och som, utifrån den information kommunen har, fungerar tillfredsställande 
idag. Området kan behöva bevakas lite extra vilket kan innebära att tillsyn av 
enskilda avlopp prioriteras eller att särskilda överväganden kan behöva göras 
vid till exempel bygglovshantering eller ändrad nyttjandeform av bebyggelsen. 
Bevakningen syftar till att följa om behovet av en förändrad VA-struktur finns 
över tid. Med kunskap om hur VA-situationen i ett område förändras över tid 
kan kommunen arbeta proaktivt för att situationen kring vatten- och 
avloppsförsörjning inte ska försämras. Bevakningsområden stäms av vid den 
årliga genomgången av VA-planen.  

Nr Namn Klassificering Kommentar 
3 

Nabben, Månstad 

 Mellan 15-30 hushåll och övervägande 
fritidsboende för närvarande 
Mindre tomter 
LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) 
3 större gemensamhetsanläggningar för avlopp, 
delvis hög skyddsnivå  
Långt till bef. VA-försörjning 
Kommunal badplats finns i närområdet och 
Sämsjön 

9 Slättholmen, 
Länghem 

 Få hushåll (<15 st) och lågt bebyggelsetryck 
Övervägande fritidsboende för närvarande 
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Nr Namn Klassificering Kommentar 
Större och mindre tomter  
Långt till bef. VA-försörjning 
Kommunal badplats inom området.   

10 

Skattagården, 
Länghem 

 Få hushåll (12 st) Samtliga permanentboende 
Större tomter 
Möjlighet att anslut till bef. VA-försörjning finns  
Anläggningstekniska förutsättningar varierar  
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Enskilt avlopp i området är inventerat för 
närvarande är behovet av allmän VA-försörjning 
låg. 
Inget skyddsobjekt finns i närheten. 

11 

Ingestorp, 
Länghem 

 Få hushåll (12 st) övervägande permanentboende 
Större tomter 
Möjlighet att anslut till bef. VA-försörjning finns  
Anläggningstekniska förutsättningar varierar  
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
För närvarande är behovet av allmän VA-
försörjning låg 
Inget skyddsobjekt finns i närheten 

14 

Gäddviken, 
Länghem 

 32 hushåll och övervägande fritidsboende (3 st) 
för närvarande 
Lågt bebyggelsetryck 
Större och mindre tomter 
LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) 
Långt till befintlig VA-försörjning 
Anläggningstekniska förutsättningar för Allmän 
VA-försörjning varierar på grund av berg och 
topografin 
Simmesjön är påverkad av enskilda avlopp 

15 

Trössedal, 
Ambjörnarp 

 >30 hushåll (47 st) övervägande fritidsboende för 
närvarande 
Mindre tomter 
LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) 
I området finns övervägande nya infiltrationer/ 
avlopp som uppnår hög skyddsnivå  
Ett flertal vattentäkter finns i området 
Långt till bef. VA-försörjning 
Kommunal badplats finns i närområdet 

16 

Dammsbacka, 
Ambjörnarp 

 14 hushåll och övervägande fritidsboende (13 st) 
för närvarande 
Lågt bebyggelsetryck 
Mindre tomter 
LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) 
Ett flertal vattentäkter finns i området 
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Nr Namn Klassificering Kommentar 
Möjlighet att anslut till bef. VA-försörjning finns  
Anläggningstekniska förutsättningar varierar  
Badplats finns i närområdet 

19 

Lida, Ambjörnarp 

 14 hushåll var av 8 är permanent boende för 
närvarande 
Större och mindre tomter 
Lågt bebyggelsetryck för närvarande 
Ett flertal vattentäkter finns i området 
Möjlighet att anslut till bef. VA-försörjning finns  
Anläggningstekniska förutsättningar varierar 
Inget skyddsobjekt finns i närheten  

22 

Sävshult, Sjötofta 

 < 15 hushåll var av 6 permanent boende  
Lågt bebyggelsetryck förnärvarande 
Större och mindre tomter 
Möjlighet att lösa enskild VA-försörjning inom 
resp. fastighet finns 
Gemensam vattentäkt finns 
Möjlighet att anslut till bef. VA-försörjning finns  
Anläggningstekniska förutsättningar varierar 
Kommunal badplats inom 500 m 

1.5.3 VA- utbyggnadsområde 
Ett VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning men 
som har behov av en förändrad VA-struktur. Dessa områden planeras att 
införlivas i verksamhetsområde för allmänna dricks- och spillvattentjänster.  

För VA-utbyggnadsområden ska även behovet av allmänt dagvatten utredas. 
Behovsutredningen bör grundas i 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
identifiera huruvida det föreligger ett behov av allmän dagvattenhantering ur 
miljö – eller hälsoperspektiv.  

Nr Namn Klassificering Kommentar 
1 

Hofsnäs 
stugområde, 
Länghem 

 >30 hushåll, totalt finns 115 tomter, 82 st är 
bebyggda var av 47 st fritidshus 
Enl. Bevarande- och utvecklingsplan/LIS-plan 
Torpa/Hofsnäsområdet (2015-10-26) bedöms 
området vara omvandlingsområde mot 
permanentboende. 
Mindre tomter 
Gemensam vattentäkt finns 
Avstånd till allmänt VA-försörjning varierar inom 
området 0,5 km till > 1,5 km (fågelvägen) 
Möjlighet att ansluta avlopp till allmän VA-
försörjning bedöms som låg p.g.a. geografiska 
och ekonomiska skäl  
Tillräcklig reningskapacitet saknas i Länghems 
reningsverk för att ta emot områdets avlopp och 
en ny-/ombyggnad bedöms startas tidigast inom 
7-10 år 
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Nr Namn Klassificering Kommentar 
Förutsättningar att upprätta allmän VA-
försörjning för dricksvatten finns då gemensam 
vattentäkt finns  
Utbyggt dricksvattennät finns för samtliga 
fastigheter utom 20 st  (gäller delområde som ej är 
bebyggt)   
Ca 420 m från närmsta tomt till Åsunden, ett 
värdefullt vatten med hög näringsbelastning 
Ca 430 m från närmsta tomt till gemensam 
vattentäkt 

Tidplan va-område avlopp: 2035 – 2045 
Tidplan va-område dricksvatten: 2023 - 2025  

* Tidsperioden inom vilken VA-utbyggnaderna planeras. Anslutning till kommunalt VA kan bli möjlig 
samma år som byggstart eller upp till två år efter byggstart.  
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2 Åtgärder 

VA-handlingsplanens åtgärder beskriver det som bedöms vara mest angeläget ur 
ett förvaltningsövergripande perspektiv för att uppnå vision och arbeta enligt 
VA- riktlinjerna. Ambitionen är att åtgärderna ska vara avgränsade i tid och 
lämpliga att överföra till projektform.  

Åtgärderna kategoriseras enligt  Figur 10 Föreslagna åtgärder har klassificerats i 
ovan kategorier och presenteras i sin helhet i Bilaga 1. I bilagan anges även en grov 
tidplan och ansvarig aktör för respektive åtgärd. Ansvaret för genomförande och 
uppföljning av åtgärder tillfaller olika områden/enheter eller roller inom 
Tranemo kommuns organisation. Även områden/enheter som inte är 
huvudansvariga kan beröras och blir därmed medansvariga för att VA-planen 
ska kunna efterlevas. En tydlighet kring ansvarsfördelning idag och vid 
eventuella omorganisationer, är en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-
planens åtgärder. 

 

 
Figur 10 Föreslagna åtgärder har klassificerats i ovan kategorier.  

 

2.1 Övergripande åtgärder 
För en trygg, säker och klimatanpassad VA-försörjning krävs gott samarbete, 
tydlig ansvarsfördelning samt att de strategiska dokumenten hålls uppdaterade 
över tid. Föreslagna övergripande åtgärder har en tydlig koppling till VA-

VA-handlingsplan

Övergripande åtgärder

VA-utbyggnad

Tillsyn, drift och 
underhåll

Kommunikation

Vatten- och 
avloppsförsörjning

Strategisk förnyelse

Dagvatten

VA-utbyggnadsmodell
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riktlinjernas punkter 1 och 3, som beskriver ett långsiktigt och hållbart arbete 
med kommunens VA-försörjning.  

Å 1 Forma en förvaltningsövergripande VA-plangrupp för arbete med VA-
planen. 

Å 2            Formalisera VA-plangruppens arbetsuppgifter (ansvar, avstämning, 
uppdatering, åtgärder), resursbehov (medverkande, kompetenser, tidsåtgång), 
eventuell styrgrupp (ansvar, mandat), ansvar att sammankalla VA plangruppen 
samt hur VA planen ska kommuniceras (internt, extern).  

Å 3           Ta fram ett årshjul med ungefärliga tider för VA-plangruppens möten 
utefter tidplan för ingående förvaltningars verksamhetsplanering för att 
underlätta implementering och uppföljning av vatten- och avloppsplanens 
åtgärder i det löpande arbetet. 

Å 4           Upprätta (och årligen uppdatera) en långsiktig verksamhetsplan med 
investeringar för VA för att skapa en förutsägbar taxeutveckling.   

Å 5           Ta fram lokala åtgärdsplaner för de vattendrag där MKN ej uppnås.  

 

2.2 VA-utbyggnad 
Åtgärder kring VA-utbyggnad knyter an till VA-riktlinjerna punkter 6 - 10. 
Åtgärderna syftar på att implementera resultatet av VA-utbyggnadsplanen.  

Å 6           Bygg ut kommunalt vatten och avlopp till VA-utbyggnadsområden. 
Å 7           Se över behovet för justeringar i VA-taxa som följd av framtida utbyggnad.  
Å 8 Bevaka hur behovet avseende vattenförsörjning och avloppshantering ser ut i 

VA-bevakningsområden över tid med syfte att följa upp behovet av en förändrad 
VA-struktur.  

Å 9           Genomför en årlig aktualisering av klassningen av VA-planområden. Det 
ska ske kontinuerligt i samarbete mellan VA, plan- och bygglov samt 
miljöenheten vid utbyggnad eller förändringar avseende vatten och avlopp i 
utrednings- eller bevakningsområden.  

Å 10 Kontrollera och åtgärda så att politiskt antagna verksamhetsområden finns 
där allmänna vattentjänster levereras och VA-taxa tas ut.  

 

2.3 Tillsyn, drift och underhåll 
Föreslagna åtgärder kopplade till tillsyn, drift och underhåll knyter an till VA-
riktlinjernas punkter 11 – 14. Åtgärderna rör organisation och arbetssätt för 
tillsyn och underhåll av så väl enskilda anläggningar som den allmänna VA-
anläggningen.  

Å 11 Ta fram underlag för prioritering av tillsyn på enskilda avlopp.  
Å 12 Revidera kommunal drift och underhållsplan för reningsverk, 

spillvattennät, dagvattennät och dricksvattennät. Hänsyn till 
miljökvalitetsnormer (MKN) ska tas i planerna och man ska genom planerna 
sträva efter ständig förbättring.   

Å 13 Revidera egenkontrollprogram för reningsverk, pumpstationer och andra 
större VA-anläggningar.  
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Å 14 Uppdatera övergripande plan för TV-inspektioner av avloppsledningar. I 
planen ska målvärden sättas upp (till exempel antal meter ledning filmat per år) 
och metoder för enkel uppföljning av årliga mål finnas beskrivna.  

 

2.4 Kommunikation 
Föreslagna åtgärder kring kommunikation syftar på att uppnå VA-riktlinjernas 
punkter 15–18. Då åtgärderna rör arbetssätt och samverkan har de en indirekt 
koppling till samtliga VA-riktlinjer.    

Å 15 Informera kommuninvånare om möjligheten att bilda 
gemensamhetsanläggningar inom områden utanför verksamhetsområde (VO).  

Å 16 Ta fram rutin för att hålla intranätet och hemsidan uppdaterad med 
aktuell information som gäller allmän försörjning av VA.  

Å 17 Ta fram en rutin för att hålla intranätet och hemsidan uppdaterad med 
aktuell information som gäller enskilt VA (enskilt VA-område, VA-
bevakningsområde, VA-utbyggnadsområde). 

Å 18 Utreda behovet av en VA-rådgivare i kommunen. VA-rådgivare bör vara 
fristående från tillsynsmyndigheten. 

 

2.5 Vatten – och avloppsförsörjning 
Föreslagna åtgärder är kopplade till vatten – och avloppsförsörjning syftar på att 
uppfylla VA-riktlinjernas punkter 19 - 25.  

Å 19 Anpassa vatten- och avloppsförsörjningen med hänsyn till hydrologiska 
variationer såsom torka och översvämning, klimatförändringar och samhällets 
utveckling. Ta fram översvämnings- och skyfallskarteringar för att identifiera 
riskområden för befintlig bebyggelse, VA-anläggning och samhällsviktiga 
funktioner.   

Å 20 Stärka skyddet av prioriterade vattenförekomster och synliggöra dem i 
kommunens strategiska planering genom att ta fram en vattenförsörjningsplan 
för kommunen. Planen baseras på tillgången till vatten samt en långsiktig 
prognos för befolkningsutvecklingen och framtida vattenbehov. 

Å 21 Utred behovet av vattendomar för de vattentäkter där tillstånd saknas och 
ansök om tillstånd för nödvändigt vattenuttag i aktuella vattentäkter.  

Å 22 Anpassa vattenverk och distributionsanläggningar till framtida 
vattenbehov och klimatförändringar. 

Å 23 Samarbeta inom regionen för att säkerställa en god vattenförsörjning för 
våra abonnenter. 

Å 24 Ta fram åtgärdsplan för tillskottsvatten i områden där känsliga recipienter 
är mottagare, vid större ombyggnationer samt inom vattenskyddsområden 

Å 25 Utför utredning som undersöker om/hur slamfraktionen kan hanteras 
långsiktigt hållbart och kretsloppsanpassad. 
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2.6 Strategisk förnyelse 
Föreslagna åtgärder kopplade till strategisk förnyelse syftar på att kunna 
uppfylla VA-riktlinjernas punkter 4, 5 m.fl. 

Å 26 Uppdatera förnyelseplaner för allmänna VA-ledningar samt anläggningar.  
Å 27 För löpande in förnyelsearbetet i budgetprocessen för att erhålla de 

ekonomiska och personella resurser som krävs för ett långsiktigt arbete mot 
uppsatt mål om förnyelsetakt. 

Å 28 Skapa rutin för samordning av ledningsförnyelse med övriga byggprojekt 
inom kommunen för att skapa samordningsvinster och minska störningar för 
omgivningen.  

Å 29 Skapa rutiner för geografiska informationssystem (GIS) som stöd för 
dokumentation vid inventering av befintligt ledningsnät, samt vid nyanläggning 
och omläggning av ledningar. 

 

2.7 Dagvatten 
Föreslagna åtgärder kopplade till dagvatten syftar på att kunna uppfylla VA-
riktlinjernas punkter 30 – 33.  

Å 30 Skapa och sammankalla en förvaltningsövergripande dagvattengrupp 
som ansvarar för övergripande dagvattenfrågor och framtagande av 
dagvattenplan.   

Å 31 Ta fram en dagvattenplan som möjliggör en hållbar dagvattenhantering 
inom kommunen. Dagvattenplanen ska innehålla vägledning i det dagliga 
arbetet och en tydlig ansvarsfördelning i såväl ny som befintlig bebyggelse.   

Å 32 Utforma kravspecifikation för vad en dagvattenutredning ska innehålla.  
Å 33 Inventera och ta fram ansvarsfördelning av befintliga 

dagvattenanläggningar inom kommunen  
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3 Implementering och tillämpning 

3.1 Arbete med åtgärder 
Den strategiska VA-planeringen tydliggör grunden för hur kommunen ska 
kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service samt uppfylla 
kommunens skyldigheter för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande 
lagstiftning.  

Den största utmaningen i övergången från planeringsarbete till implementering 
är att göra planen operativ. De åtgärder som presenteras i VA-handlingsplanen 
måste införlivas på ett verksamt sätt i kommunens dagliga arbete. I bilaga 1 
Åtgärdslista framgår tidplan och ansvarig för att driva och finansiera åtgärden.   

3.2 Ansvar för uppföljning 
VA-planeringen behöver följas upp löpande och uppdateras vid behov för att 
kommunen ska få full utdelning av det arbete som lagts ned under planeringen 
och för att få ett så gott stöd som möjligt för sitt fortsatta arbete.  

Enheten VA/Gata i Tranemo kommun är ansvarig för uppföljning av det samlade 
VA-planarbetet och är även ansvarig för att sammankalla VA-plangruppen 
(åtgärd Å 1) som föreslås utgöra ett av de forum där frågor gällande VA-
försörjning inom kommunen kan diskuteras. Förslagsvis har gruppen fasta 
återkommande möten men kan också sammankallas vid behov.  

VA-plangruppen bör årligen diskutera behov av att uppdatera innehållet i 
VA-handlingsplanen, exempelvis i samband med planering av framtida 
bebyggelse. Gruppens medlemmar ska utifrån gemensamma diskussioner 
genomföra revideringar av VA-handlingsplanens innehåll. 

En viktig del i samarbetet kring VA-frågor är att informera övriga enheter om 
pågående eller utförda åtgärder enligt VA-handlingsplanen samt att inhämta 
varandras kunskap kring åtgärdernas beröringspunkter med andra enheter. 
Respektive enhet inom kommunen som har ansvar för genomförandet av VA-
planens åtgärder är också ansvarig för uppföljningen av dessa åtgärder.  
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Ordlista 
§6-områden kallas här områden belägna utanför verksamhetsområde för allmänt 
vatten och avloppsförsörjning med relativt tät bebyggelse. Om det med hänsyn 
till skyddet för människors hälsa eller miljön finns behov av förändrad vatten- 
eller avloppsförsörjning i dessa områden kan kommunen, i enlighet med §6 i 
Vattentjänstlagen, få förelägganden från Länsstyrelsen om att bilda 
verksamhetsområde och ordna allmän vatten- och avloppsförsörjning så att 
behovet tillgodoses. 

ABVA är förkortning på Allmänna bestämmelser d.v.s. kommunens föreskrifter 
för användningen av allmänna VA-anläggningar. 

Allmän VA-anläggning är en anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som 
kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för 
att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster 
(LAV). De samlade VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en 
kommun är huvudman, benämns ”den allmänna VA-anläggningen”. 

Allmänt VA-område är ett område som ligger inom verksamhetsområde för allmän 
VA-försörjning och där Tranemo kommun är huvudman för vatten- och/eller 
avloppsförsörjning.  

Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

Avtalsanslutning innebär att en eller flera fastigheter är anslutna till det allmänna 
dricks- eller spillvattennätet och har ett avtal som styr nyttjandet av 
tillhandahållna VA-tjänster. Fastigheter med avtalsanslutning ligger inte inom 
verksamhetsområde för allmänt VA.  

BMn, Bygg- och Miljönämnden Gislaved - Tranemo är lokal tillsynsmyndighet 
enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.  

Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Dränvatten är överflödigt vatten i marken som avleds i rör eller diken för att hålla 
tort kring t.ex. husgrunder. 

Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av 
vatten eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas 
för en fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och 
föreningar. En enskild VA-anläggning kan vara ansluten till den allmänna VA-
anläggningen via avtalsanslutning. 

Enskilt VA-område är ett område med en sådan karaktär att godtagbart 
omhändertagande av avlopp och godkänt dricksvatten kan lösas genom enskilda 
VA-anläggningar även i framtiden. I områden med enskilt VA är det varje 
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fastighetsägares ansvar att försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet 
av spillvatten och dagvatten fungerar tillfredsställande. 

Gemensamhetsanläggning är en enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för 
två eller flera fastigheter gemensamt. 

Huvudman är den som äger en VA-anläggning. Tranemo kommun är huvudman 
för den allmänna VA-anläggningen. 

Kretsloppsanpassning innebär att VA-försörjningen ska anpassas så att de material 
som används och de resurser som uppkommer är en del av ett kretslopp, där 
återanvändning eller återvinning eftersträvas.  

Ledningsnät är rör som leder dricksvatten från vattenverk och avloppsvatten till 
reningsverk och avleder dränerings- och dagvatten från husgrunder, gator och 
torg.  

LIS-område är ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet med 
att peka ut LIS-områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i 
områden som har god tillgång till fria strandområden. Det handlar om att skapa 
arbetstillfällen eller locka människor att bosätta sig på platsen. LIS-områden kan 
framförallt pekas ut i områden som har god tillgång till strandområden och där 
man kan bygga i viss utsträckning utan att allmänhetens tillgång till stränder 
hämmas och utan att djurlivet och växtlivet påverkas negativt.   

Lst VG, Länsstyrelsen i Västra Götaland som är tillsynsmyndighet över b.l a. 
miljöfarligverksamhet och miljöbalken på regional nivå.  

Nödvatten är vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som distribueras 
utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det kan istället ske med tankar eller 
tankbilar. 

Recipient är en sjö eller ett vattendrag som får motta dagvatten, bräddvatten och 
eller renat avloppsvatten.  

Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men 
från annan produktionsanläggning än den ordinarie. 

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, är myndigheten för frågor om berg, 
jord och grundvatten i Sverige. 

Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar kommunalskatt. 
Dessa skattepengar ska användas till många olika nyttigheter som vård, skola 
och omsorg men också politisk ledning, administration, myndighetsutövning, 
planering, gatudrift och mycket annat. 
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Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra 
verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt). 

Statusklassning av vattenförekomster innebär att tillståndet i vattenförekomsten 
bedömts utifrån kriterier och gränsvärden som fastlagts i vattendirektivet. För 
grundvattenförekomster bedöms kemisk och kvantitativ1 status (vattentillgång) 
och för ytvattenförekomster bedöms kemisk och ekologisk status. Målet är att 
vattenförekomsterna ska uppnå ”god status” i samtliga avseenden. 

Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. 
Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, samt 
vatten som läcker in från marken om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets 
andel kan i många fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än 
mängden spillvatten.  

VA är lika med vatten och avlopp 

VA-anläggning är en anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med 
vattenoch avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både ledningar och pumpar 
för transport av vatten och avlopp, samt anordningar för produktion av 
dricksvatten och rening av avloppsvatten. 

VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som 
sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området 
behövs för att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid. 

VA-försörjning är kommunens hantering och försörjning av lösningar för vatten 
och avlopp 

VA-kollektivet utgörs av abonnenter som betalar avgifter till kommunen för 
dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Dessa avgifter utgör således betalning 
för tjänster som kommunen utför och är inte en form av skatt. De får endast 
användas till att täcka kostnader som är nödvändiga för VA-verksamheten. 

VA-planområde är område som idag har enskild försörjning och där minst 10 
fastigheter eller fler ligger i nära anslutning till varandra. Antalet tomter i de 
områden med samlad bebyggelse som bedöms i VA-planen varierar mellan  
10–130 st.  

VA-taxa anger den enskilde abonnentens VA-avgifter och består av 
anläggningsavgift och brukningsavgift. VA-taxan är i princip lika för alla VA-
abonnenter av en viss typ. Det finns 1 Kvantitativ status anger om vattenuttagen 
i förekomsten är i balans med grundvattenbildningen dock vissa möjligheter att 
tillämpa särtaxa om det för ett visst område finns kostnader som i beaktansvärd 
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omfattning (normalt mer än 30 %) avviker från kostnaderna för vad som är 
normalt inom kommunens verksamhetsområden. 

Vattenförekomst är ett vattendrag som är klassat som vattenförekomst i VISS. 

Vattenskyddsområde är ett utpekat område med skyddsföreskrifter som skyddar 
en vattentäkt. 

Vattentäkt är grund- eller ytvatten där kommunen hämtar sitt vatten. 

VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som 
har behov av en förändrad VA-struktur. VA-utbyggnadsområden uppstår när 
kommunen har fattat beslut om anslutning till allmänt VA samt när i tid 
utbyggnaden ska ske. När VA-utbyggnaden är utförd och beslut fattat om 
verksamhetsområde för allmän VA-försörjning blir området Allmänt VA-
område. 

Verksamhetsområde är ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat 
område, inom vilket kommunen är huvudman för vatten- och/eller 
avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller kommunal VA-taxa. 

VISS står för Vatteninformationssystem Sverige och är en databas som utvecklats 
av Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna i samverkan med Havs- och 
vattenmyndigheten. VISS innehåller information om Sveriges större sjöar, 
vattendrag, grundvatten och kustvatten. 
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Bilaga 1 Åtgärdslista  
 

Nr  Åtgärd 
Tidplan Ansvarig/kommentar 

2022-
2023 

2023–
2025 

2025–
2027 

2027–
2041 Löpande 

 

 Övergripande åtgärder       

Å 1  Forma en fövaltningsövergripande VA-plangrupp för arbete med 
samhällsutveckling och VA-planering. 

     Samordningsansvar: 
Samhällssektionen 
Sammankallande: Enheten VA/Gata 

Å 2  Formalisera VA-plangruppens arbetsuppgifter (ansvar, 
avstämning, uppdatering, åtgärder), resursbehov (medverkande, 
kompetenser, tidsåtgång), eventuell styrgrupp (ansvar, mandat), 
ansvar att sammankalla VA-plangruppen samt hur VA-planen ska 
kommuniceras (internt, extern).  

     Enheten VA/Gata 
 

Å 3  Ta fram ett årshjul med ungefärliga tider för VA-plangruppens 
möten utefter tidplan för ingående förvaltningars 
verksamhetsplanering för att underlätta implementering och 
uppföljning av vatten- och avloppsplanens åtgärder i det löpande 
arbetet. 

     Enheten VA/Gata 
 

Å 4  Upprätta och årligen uppdatera en långsiktig verksamhetsplan med 
investeringar för VA för att skapa en förutsägbar taxeutveckling.  

     Enheten VA/Gata 
 

Å 5  Ta fram lokala åtgärdsplaner för de vattendrag där 
miljökvalitetsnormer (MKN) ej uppnås. 

     Miljöstrateg 

 VA-utbyggnad       

Å 6  Bygg ut kommunalt vatten och avlopp till VA-
utbyggnadsområden. 
 

     Enheten VA/Gata 
 

Å 7  Se över behovet för justeringar i VA-taxa som följd av framtida 
utbyggnad. 

     Enheten VA/Gata 
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Nr  Åtgärd 
Tidplan Ansvarig/kommentar 

2022-
2023 

2023–
2025 

2025–
2027 

2027–
2041 Löpande 

 

Å 8  Bevaka hur behovet avseende vattenförsörjning och 
avloppshantering ser ut i VA-bevakningsområden över tid med 
syfte att följa upp behovet av en förändrad VA-struktur.  

     Enheten VA/Gata och 
BM-förvaltnignen Gislaved-Tranemo 

Å 9  Genomför en årlig aktualisering av klassningen av 
VA-planområden. Det ska ske kontinuerligt samarbete mellan VA 
och miljöenheten när det handlar om nya avlopp i 
utredningsområden och bevakningsområden. 

          Enheten VA/Gata och 
BM-förvaltnignen Gislaved-Tranemo 

Å 10  Kontrollera och åtgärda så att politiskt antagna 
verksamhetsområden finns där allmänna vattentjänster levereras 
och VA-taxa tas ut.  

     Enheten VA/Gata 
 

 Tillsyn, drift och underhåll       

Å 11  Ta fram underlag för prioritering av tillsyn på enskilda avlopp.       BM-förvaltnignen Gislaved-Tranemo 
Å 12  Revidera kommunal drift och underhållsplan för reningsverk, 

spillvattennät, dagvattennät och dricksvattennät. Hänsyn till 
miljökvalitetsnormer (MKN) ska tas i planerna och man ska 
genom planerna sträva efter ständig förbättring.   

     Enheten VA/Gata 
 

Å 13  Revidera egenkontrollprogram för vattenverk, reningsverk, 
pumpstationer och övriga distributionsanläggningar.   

     Enheten VA/Gata 
 

Å 14  Uppdatera övergripande plan för TV-inspektioner av 
avloppsledningar. I planen ska målvärden sättas upp (till exempel 
antal meter ledning filmat per år) och metoder för enkel 
uppföljning av årliga mål finnas beskrivna.  

     Enheten VA/Gata 
 

 Kommunikation       
Å 15  Informera kommuninvånare om möjligheten att bilda 

gemensamhetsanläggningar inom områden utanför 
verksamhetsområde (VO).  

     BM-förvaltnignen Gislaved-Tranemo 

Å 16  Ta fram rutin för att hålla intranätet och hemsidan uppdaterad med 
aktuell information som gäller allmän försörjning av VA  

     Enheten VA/Gata 
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Nr  Åtgärd 
Tidplan Ansvarig/kommentar 

2022-
2023 

2023–
2025 

2025–
2027 

2027–
2041 Löpande 

 

Å 17  Ta fram en rutin för att hålla intranätet och hemsidan uppdaterad 
med aktuell information som gäller enskilt vatten och avlopp 
(enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-
utbyggnadsområde). 

     Enheten VA/Gata och 
BM-förvaltnignen Gislaved-Tranemo 

Å 18   Utreda behovet av en VA-rådgivare i kommunen. Bör vara 
fristående från tillsynsmyndigheten. 

     Enheten VA/Gata och BM-
förvaltnignen Gislaved-Tranemo 

 Vatten- och avloppsförsörjning       

Å 19  Anpassa vatten- och avloppsförsörjningen med hänsyn till 
hydrologiska variationer såsom torka och översvämning, 
klimatförändringar och samhällets utveckling. Ta fram 
översvämnings- och skyfallskarteringar för att identifiera 
riskområden för befintlig bebyggelse, VA-anläggning och 
samhällsviktiga funktioner.   

     Kommunövergripande 
Klimatanspassningsgruppen med 
representanter: Säkerhetssamordnare 
Samhällsplanering VA-försörjning: 
Enheten VA/Gata 
 
Sammnakallande: 
Säkerhetssamordnare 

Å 20  Stärka skyddet av prioriterade vattenförekomster och synliggöra 
dem i kommunens strategiska planering genom att uppdatera 
vattenförsörjningsplan för kommunen. Planen baseras på  en 
långsiktig befolkningsprognos och en långsiktig prognos för 
vattenbehovet. 

     Enheten VA/Gata 
  
 

Å 21  Utred behovet av vattendomar för dom vattentäkter där tillstånd 
saknas och ansök om tillstånd för nödvändigt vattenuttag i aktuella 
vattentäkter.  

     Enheten VA/Gata 
 

Å 22  Anpassa vattenverk och distributionsanläggningar till framtida 
vattenbehov och klimatförändringar.  

     Enheten VA/Gata  

Å 23  Samarbeta inom regionen för att säkerställa en god 
vattenförsörjning för våra abonnenter. 

     Enheten VA/Gata 
 

Å 24  Ta fram åtgärdsplan för tillskottsvatten i områden där känsliga 
recipienter är mottagare, vid större ombyggnationer samt inom 
vattenskyddsområden 

     Enheten VA/Gata  
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Nr  Åtgärd 
Tidplan Ansvarig/kommentar 

2022-
2023 

2023–
2025 

2025–
2027 

2027–
2041 Löpande 

 

Å 25  Utför utredning som undersöker om/hur slamfraktionen kan 
hanteras långsiktigt hållbart och kretsloppsanpassad.  

     Enheten VA/Gata 
 

 Strategisk förnyelse        

Å 26  Uppdatera förnyelseplaner för vatten-och avloppsledningar samt 
anläggningar.  

     Enheten VA/Gata 
 

Å 27  För löpande in förnyelsearbetet i budgetprocessen för att erhålla de 
ekonomiska och personella resurser som krävs för ett långsiktigt 
arbete mot uppsatt mål om förnyelsetakt. 

     Enheten VA/Gata 
 

Å 28  Skapa rutin för samordning av ledningsförnyelse med övriga 
byggprojekt inom kommunen för att skapa samordningsvinster och 
minska störningar för omgivningen.  

     Samhällsplanering, Enheten VA/Gata 
och MEX-ansvarig (mark och 
exploatering) 

Å 29  Skapa rutiner för geografiska informationssystem (GIS) som stöd 
för dokumentation vid inventering av befintligt ledningsnät, samt 
vid nyanläggning och omläggning av ledningar. 

          Enheten VA/Gata 
 

 Dagvatten       

Å 30  Skapa och sammankalla en förvaltningsövergripande 
dagvattengrupp som ansvarar för övergripande dagvattenfrågor 
och framtagande av dagvattenplan.  

     VA/Gata enheten 
 

Å 31  Ta fram en dagvattenplan som möjliggör en hållbar 
dagvattenhantering inom kommunen. Dagvattenplanen ska 
innehålla vägledning i det dagliga arbetet och en tydlig 
ansvarsfördelning i såväl ny som befintlig bebyggelse 

      

Å 32  Utforma kravspecifikation för vad en dagvattenutredning ska 
innehålla.  

     Samhällsplanering, Miljöstrategen och 
Enheten VA/Gata 

Å 33  Inventera och ta fram ansvarsfördelning av befintliga 
dagvattenanläggningar inom kommunen 

     VA/Gata enheten 
Miljöstrategen 
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Bedömning och klassificering av VA-planområden 

1.1 Beskrivning av arbetsgång och bedömnings- och klassificeringsmodellen 
Här beskrivs arbetsgången för genomförd bedömning och klassificering av indelning VA-
planområden. Grunden för bedömning och klassificering är att få en likvärdighet vid 
framtagning av de olika geografiska områdena i kommunen. Arbetsgången bygger på en 
modell som är framtagen av Sweco Environment AB. Modellen har anpassats för Tranemo 
kommun. VA-planens arbetsgrupp bestående av representanter från Enheten VA/Gata, 
Samhällsutveckling samt Bygg- och miljöförvaltningen Gislaved-Tranemo har sammanvägt 
behov och möjligheter samt klassificerat VA-planområden efter modellen. För att skapa en 
tydlighet vid tillämpning av VA-riktlinjer och VA-planens åtgärder har all bebyggelse i 
Tranemo kommun klassificerats i VA-planområden utifrån nuvarande VA-försörjning och 
hur den kan komma att förändras i framtiden, se Figur 1. VA-planområden är Allmänt Va-
område, VA-bevakningsområden och enskilt VA-område.       

                   
Figur 1 Principskiss för olika VA-planområden i Tranemo 

Inom allmänt VA-område har alla fastigheter kommunalt VA och omfattas av 
verksamhetsområde för vatten, avlopp och/eller dagvatten. VA-utbyggnadsområden är 
områden där kommunen planerar att ansluta till allmänt VA-försörjning. Inom enskilt VA-
område finns idag enskild VA-försörjning här förväntas ingen förändring. Inom enskilt VA-
område kan det finnas områden som i framtiden kan få problem t. ex. vid förändrad boende 
form från fritidsboende till permanent boende. Dessa områden benämns VA-
bevakningsområden. Kommunen behöver följa förändringar som sker i boendestrukturen 
och förändringar utifrån miljö- och hälsoaspekter som kan påverka fortsatt möjlighet till 
enskild VA-försörjning alternativt allmänt VA-område. 

Varje område med tät bebyggelse i kommunen klassificeras i någon av ovan redovisade 
område utifrån områdets behov av förändrad VA-struktur och möjlighet till anslutning till 
allmänt VA-planområde, se Figur 2. 
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Figur 2 Bakgrund till klassificering av VA-planområde 

Behovet bedöms utifrån antal hushåll, bebyggelsetryck, recipientens känslighet, utsläpp av 
spillvatten, vattenkvalitet och tillgång till vatten. Faktorer som tas hänsyn till när 
möjligheten bedöms är avstånd till/från befintligt nät, avstånd mellan tomter, storlek på 
tomter, anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde. 

Arbetet med bedömning och klassificering av VA-planområden är omfattande. För att i 
framtiden förstå hur identifieringen av VA-planområdena gjorts och kunna uppdatera 
områdena vid förändring redovisas modellen med kriterier nedan mer i detalj.   

1.2 Behov 
Kriterier avseende behovet visar hur angeläget det är att ett område får en förändrad VA-
försörjning, se Figur Fel! Hittar inte referenskälla.3. Modellen som utarbetats syftar bl. a. till 
att beräkna ett så kallat prioriteringspoäng, vilket kan anta ett värde mellan 1–10 och visar 
det relativa behovet av en förändrad VA-struktur. Poängberäkningen underlättar 
jämförelsen mellan områdena då det är en sammanvägning av ett antal faktorer. 
Prioriteringen baseras på kriterier kopplade till samhällets utveckling, miljömässiga 
förutsättningar och förutsättningar för en hälsomässigt säker vattenförsörjning. 

 
Figur 3 Kriterier vid bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning och avloppshantering 

För varje område som analyseras bedöms totalt sex kriterier kopplade till ovan tre 
huvudområden. Bedömningen görs med hjälp av en tregradig skala (+, ++, +++) som 
motsvarar omfattningen, känsligheten eller liknande kopplat till det specifika kriteriet som 
studeras. Baserat på de bedömda kriterierna beräknas ett prioriteringspoäng. Det ger 
möjlighet att se hur olika viktningar av de sex kriterierna påverkar den slutgiltiga 
prioriteringsordningen mellan områdena.  

Nedan presenteras de sex kriterierna mer ingående, de beräkningar som görs för att erhålla 
prioriteringspoängen redovisas och resultaten beskrivs. 

Behov

Samhälle

Antal 
hushåll

Bebyggelse
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känslighet

Utsläpp av 
spillvatten
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1.2.1 Huvudområde Behov - Samhälle 
Samhällsfaktorn är indelad i två kategorier det vill säga antalet hushåll och 
omvandlingstryck/bebyggelsetryck. 

För att avgränsa urvalet av antal hushåll geografiskt har områden med 10 hus eller fler som 
ligger max 150 m från varandra tagits fram fördelade storleksklasser enligt nedan: 
+++ Området innefattar >30 hushåll 
++ Området innefattar 15 – 30 hushåll 
+ Området innefattar 10 – 14 hushåll 

Parametern omvandlingstryck/bebyggelsetryck anges i trestorleksklasser enligt nedan: 
+++ Området har högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas av t. ex. 
                        fördjupad översiktsplan eller detaljplan. 
++ Området har ett högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck men omfattas inte 
                        av någon fastställd plan.  
+ Områdets bebyggelse är samlad men har inget högt omvandlingstryck/ 
                        bebyggelsetryck och omfattas inte av någon fastställd plan. 

1.2.2 Huvudområde Behov – Miljö 
Miljöfaktorn är indelad i två parametrar: utsläpp och recipient. Med recipient avses 
grundvattenmagasin, sjö och vattendrag inkl. tillrinnande biflöden till vattenförekomster. 
Med naturgivna förutsättningar menas tomternas yta, gemensam avloppsanläggning, 
förutsättning för infiltration det vill säga jordartsförhållanden, berg i dagen och 
grundvattennivån.  

Parametern, utsläpp, tar hänsyn till den förorenande verksamheten/källan som här utgörs av 
avloppsanläggningar: 
+++ I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, 
                          eller området inte har de naturliga förutsättningarna för att avloppsfrågan ska 
                        kunna lösas ur miljömässig synpunkt. Bedömningen baseras bland annat på 
                        tillsynsmyndighetens inventering av enskilda avlopp och kännedom om  
                          status på enskilda anläggningar och gemensamhetsanläggningar. 
++ I området finns en mindre andel avloppsanläggningar som påverkar miljön 
                        negativt, eller området delvis har de naturliga förutsättningarna för att  
                      avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 
+ I området finns ett mycket begränsat antal avloppsanläggningar som påverkar 
                        miljön negativt, eller området har de naturliga förutsättningarna för att  
                        avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

Parametern, recipient, tar hänsyn till närheten till känslig recipient i tre nivåer:  
+++ Området ligger i direkt anslutning till skyddat område eller inom 500 m till 
                          kommunal badplats eller fastställt vattenskyddsområde. Området ligger inom    
                          100 m från vattendrag eller sjö som är hårt belastat av näringsämnen. 
++ Området ligger i inom 100 m till vattenförekomst som inte uppnår god 
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                          ekologisk status på grund av övergödning alternativt anses känslig. 
+ Området ligger utanför ovan angivna områden. 

1.2.3 Huvudområde Behov – Hälsa 
Hälsofaktorn är indelad i två parametrar: kvantitet och kvalitet.  

Hälsofaktorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är tillräcklig eller 
inte. 
+++ I området finns otillräcklig kapacitet. Alternativt bedömd stor risk för allvarliga 
                       kvalitetsproblem. 
++ I området finns tidvis otillräcklig kapacitet. Alternativt bedömd risk för 
                       kapacitetsproblem. 

+ I området finns tillräcklig kapacitet. Alternativt är uppgiften okänd. Låg risk 
för kapacitetsbrist bedöms finnas.  

Hälsofaktorn kvalitet beaktar de eventuella problem som kan vara förknippade med 
vattenkvaliteten. 
+++  Allvarliga kvalitetsproblem bedöms kunna förekomma i små delar av området 
                        eller mindre kvalitetsproblem i stora delar av området.  
++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre kvalitets- 
                        problem i små delar av området 
+ Mindre allvarliga problem finns i området eller inga problem finns i området.  
                       Alternativt är uppgiften okänd.  

1.2.4 Beräkning Behov 
Enligt ovan beräknas ett prioriteringspoäng för varje område baserat på de bedömningar 
som görs för kriterierna kopplade till samhälls-, miljö- respektive hälsofaktorn. Modellen och 
beräkningarna är uppbyggda som en så kallad multikriterieanalys, vilket innebär att en 
uppsättning kriterier används och vägs samman för att bedöma och jämföra olika alternativ. 
I detta fall handlar det om att jämföra olika områden och kriterierna är kopplade till behovet 
av en förbättrad VA-lösning. 

Det sammanvägda prioriteringspoäng som beräknas för respektive område kan anta ett 
värde mellan 1-10, där ett högt värde motsvarar ett stort behov. För varje område beräknas 
också ett prioriteringspoäng för vart och ett av de tre huvudfaktorerna samhälle, miljö och 
hälsa. Poängen beräknas genom att de tre klasserna +, ++ och +++ översätts till poäng, vilka 
sedan viktas samman för de olika kriterierna. För att beräkna prioriteringspoängen antas de 
tre klassningarna motsvara följande poäng: 
+ = 1 
++ = 4 
+++ = 10  
Motivet till ovanstående poäng är att prioriteringspoängen ska anta ett värde mellan 1-10 
och att om ett kriterium som bedöms till +++ ska detta motsvara ett behov som är något 
större än vad som motsvaras av två kriterier som bedöms till ++.  
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För att de sammanvägda prioriteringspoängen skall anta ett värde mellan 1-10 viktas 
poängen för de olika kriterierna. Viktningen och poängberäkningen kan beskrivas i två steg. 
Först viktas kriterierna inom respektive huvudkategori (samhälle, miljö respektive hälsa) och 
därefter viktas prioriteringspoängen samman för dessa tre kategorier till ett (totalt) 
sammanvägt poäng.  

Beräkningarna i första steget, det vill säga för de tre huvudkategorierna, görs enligt 
nedanstående formler för samtliga (n) områden: 
Samhälle (s): 1 1 2 2i s s s ss k kβ β= ⋅ + ⋅   i = 1,…, n 
Miljö (m): 1 1 2 2i m m m mm k kβ β= ⋅ + ⋅   i = 1,…, n 
Hälsa (h):   1 1 2 2i h h h hh k kβ β= ⋅ + ⋅   i = 1,…, n 

Index i representerar det specifika område av de totalt n områden som studeras. 
Parametrarna s, m, h motsvarar prioriteringspoänget för de tre huvudkategorierna Samhälle, 
Miljö respektive Hälsa. I varje huvudkategori ingår två kriterier och klass d.v.s. det poäng 
som angivits representeras av parametern k (exempelvis motsvarar ks1 poänget för det 
första av två kriterier för samhällsfaktorn). Viktningen som görs representeras av β och 
summan av vikterna inom respektive huvudkategori är 1 (exempel 1 2 1s sβ β+ = ). Syftet med 
att vikterna summerar till 1 är att även de sammanvägda prioriteringspoängen skall anta ett 
värde mellan 1-10. Ursprungsantagandet är att de två kriterier som ingår i varje 
huvudkategori är lika viktiga och därmed har vikten 0,5. Genom att ändra viktningen kan 
man studera hur resultatet skulle se ut om man till exempel inte tar hänsyn till ett kriterium 
(vikt = 0) eller viktar ett kriterium som mindre viktigt än det andra. I Figur 4 kan man se på 
vilken princip viktningen görs.

 
Figur 4: Exempel på hur viktningen av subkriterier inom respektive huvudkriterie kan fördelas.  

På motsvarande sätt som ovan beräknas det sammanvägda prioriteringspoänget (q) baserat 
på de tre huvudkategorierna enligt: 

i i s i m i hq s m hα α α= ⋅ + ⋅ + ⋅  

Viktningen för det sammanvägda poänget gör även det som ovan, d.v.s. summan av de tre 
vikterna (αs, αm, αh) är 1. Exempel på hur den slutgiltiga viktningen kan göras visas i Figur 5.  
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Figur 5: Exempel på viktningen mellan de tre huvudkategorierna samhälle, miljö och hälsa. 

1.3 Möjlighet 
Kriterier avseende möjligheten indikerar hur kostsamt det är att ansluta ett område till 
allmän VA-försörjning genom överföringsledningar till befintliga allmänna VA-
anläggningar, se Figur 6. 

 
Figur 6 Kriterier vid bedömning av möjlighet till förändrad vattenförsörjning och avloppshantering 

Vid fördjupad utredning av områden som planeras anslutas till befintligt allmänt VA-
anläggning kan byggnation av lokala vatten och/eller utredas som alternativ till 
överföringsledningar.  

Hög kostnad kan uppstå genom att dyrare tekniska lösningar krävs på grund av 
förutsättningarna eller att det är få brukare som delar på kostnaden vilket ger en låg 
täckningsgrad. Därtill kan kostnaden påverkas av vilka samordningsvinster med andra 
intressen som kan finnas eller uppstå samt hur administrativ omständligt VA-utbyggnaden 
är i olika områden.  

Syftet med denna bedömning är inte att ta fram en kostnad för VA-anslutning av respektive 
område. Syftet är att visa bilden bakom kostnaden, det vill säga i vilka aspekter är 
möjligheten för VA-anslutning god och var är möjligheterna mindre goda. 

Den bild som skapas av möjlighetsbedömningen kan användas som en grund för 
kostnadsberäkning. I det skede där kostnaden beräknas beaktas också sådana aspekter som 
har att göra med hur fördelning av kostnad ska gå till och hur investeringar ska göras över 

Möjligheter

Avstånd till/från 
befintligt nät

Bebyggelse-
struktur

Avstånd 
mellan 
tomter

Storlek på 
tomter

Anläggnings-
tekniska 

förutsättningar
Skyddsvärde
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tid. Detta beaktas inte vid bedömning av respektive områdes ”inneboende” möjlighet för 
VA-utbyggnad.  

Med den möjlighet som är förknippad med VA-utbyggnad i olika områden, tillsammans 
med den del som utgör bedömning av behov, kan ett resonemang föras kring 
prioriteringsordning och takten för va-utbyggnad. Förhoppningen är att det i resonemanget 
ska vara lätt för alla berörda att se bakgrunden till varför det är mer eller mindre dyrt att 
bygga ut VA och hur behovet inom olika områden skiljer sig åt.  

Nedan presenteras de fem kriterierna mer ingående, de beräkningar som görs för att erhålla 
prioriteringspoängen redovisas och resultaten beskrivs. 

1.3.1 Möjlighet - Längd på överföringsledning till/från befintligt nät 
Denna faktor är avsedd att visa längden på nya, nödvändiga överföringsledningar till 
respektive område från närmsta möjliga anslutningspunkt i det befintliga ledningsnätet, 
varifrån dimension av VA-ledning är tillräcklig för områdets behov. Kriterier för bedömning 
av avstånd till/från befintligt nät visas nedan: 

+++ Avståndet till närmsta anslutningspunkt på bef. nät är < 500 m 
++ Avståndet till närmsta anslutningspunkt på bef. nät är mellan 0,5 – 1,5 km 
+ Avståndet till närmsta anslutningspunkt på bef. nät är > 1,5 km 

1.3.2 Möjlighet - Bebyggelsestruktur 
Bebyggelsestrukturen inom ett område påverkar hur god kostnadstäckning VA-utbyggnad 
inom ett område kan uppnå. Bebyggelsestrukturen utgörs främst av de två delarna avstånd 
mellan tomter och storlek på tomter. Ju närmare varandra tomterna ligger och ju mindre de 
är desto bättre bedöms kostnadstäckningen vara, vilket är gynnsamt vid bedömning av 
möjlighet. Använda kriterier för bedömning av bebyggelsestruktur visas nedan: 

Avstånd mellan tomter 
+++  Tomterna gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två 
                        husrader 
++  Tomterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en  
                        husrad 
+  Tomterna är glest belägna 

Storlek på tomter 
+++ Medelstorlek tomt ≤ 2 000 m²  
++ Medelstorlek tomt > 2000 – 3000 m²  
+  Medelstorlek tomt ≥ 3000 m² 

1.3.3 Möjlighet – Anläggningstekniska förutsättningar 
Jordartsförhållandena och förekomst av ytligt berg inom ett område påverkar kostnad för 
markarbeten. Kostnaden påverkas också av hur stabil marken är, det vill säga vilka 
geotekniska förutsättningar som finns, vilket styrs av jordarter, berg och höjdvariationer. 
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Även höjdvariationerna inom området påverkar kostnaden för VA-utbyggnad. Kriterier för 
bedömning av anläggningstekniska förutsättningar visas nedan: 

+++ Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar med gynnsamma 
                        jordartsförhållanden till exempel sand, morän och/eller avloppetsvatten 
                        bedöms kunna avledas till befintlig VA med självfall. 
++  Området bedöms delvis ha goda geotekniska förutsättningar, delvis svåra  
                       geotekniska förutsättningar och/eller avloppsvatten kan delvis ledas till                     
befintlig VA med självfall. 

+ Området bedöms ha svåra geotekniska förutsättningar med ogynnsamma 
                        jordartsförhållanden t.ex. lera, blockig morän eller berg i dagen och/eller  
                       avloppsvatten bedöms behöva pumpas till befintlig VA. 

1.3.4 Möjlighet – Skyddsvärde 
De skyddsvärden som finns i kommunen, kan påverka hur möjlig VA-anslutningen är till 
olika områden. Områden som har så höga skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en 
omväg innebär normalt att kostnaden ökar. I områden som innehar höga skyddsvärden kan 
det krävas mer omfattande administrativt förarbete innan VA-utbyggnad kan ske. Sådana 
förarbeten kan bl.a. utgöras av markförhandlingar eller tillstånd- och dispensärenden. 
Skyddsvärden utgörs främst av riksintressen och naturskyddade områden. Använda 
kriterier för bedömning av skyddsvärde visas nedan: 
+++ Det finns inga sådana skyddsvärden som påverkar önskad VA-utbyggnad eller  
                       gör den administrativa processen är mer omfattande.  
++ Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta 
                        en viss omväg eller som gör den administrativa processen är mer omfattande.  
+ Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta 
                        en betydande omväg och samtidigt gör den administrativa processen är mer  
                        omfattande. 

1.3.5 Beräkning Möjlighet  
Som ovan beskrivits beräknas ett poäng för möjligheten till förändrad VA-struktur genom 
sammankoppling med befintlig VA-anläggning i varje område, baserat på de bedömningar 
som görs för kriterierna; längd på överföringsledning till befintligt nät, bebyggelsestruktur i 
området, anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde. Möjligheten återspeglar i 
modellen den relativa kostnaden för anslutning. Modellen och beräkningarna är uppbyggda 
som en så kallad multikriterieanalys, vilket innebär att en uppsättning kriterier används och 
vägs samman för att bedöma och jämföra olika alternativ. I detta fall handlar det om att 
jämföra möjligheten att ansluta olika områden till befintlig VA-anläggning. 

Det sammanvägda prioriteringspoäng som beräknas för respektive område kan anta ett 
värde mellan 1-10, där ett högt värde motsvarar god möjlighet. För varje område beräknas 
också ett prioriteringspoäng för vart och ett av de fem ingående kriterierna som nämnts 
ovan. Poängen beräknas genom att de tre klasserna +, ++ och +++ översätts till poäng, vilka 
sedan viktas samman för de olika kriterierna.  
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För att beräkna prioriteringspoängen antas de tre klassningarna motsvara följande poäng: 
+ = 1 
++ = 4 
+++ = 10 
Motivet till ovanstående poäng är att prioriteringspoängen ska anta ett värde mellan 1-10 
och att om ett kriterium som bedöms till +++ ska detta motsvara ett behov som är något 
större än vad som motsvaras av två kriterier som bedöms till ++. 

För att de sammanvägda prioriteringspoängen skall anta ett värde mellan 1-10 viktas 
poängen för de olika kriterierna. Viktningen och poängberäkningen kan beskrivas i två steg. 
Först viktas kriterierna inom kategorin bebyggelsestruktur då denna består av två 
bedömningar (avstånd mellan tomter och storlek på tomter) och därefter viktas 
prioriteringspoängen samman för de fyra kategorierna till ett (totalt) sammanvägt 
möjlighetspoäng. 

Beräkningarna i första steget, det vill säga för kategorin bebyggelsestruktur, görs enligt 
nedanstående formel för samtliga (n) områden: 
Bebyggelsestruktur (b): 𝑏𝑏𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝑏𝑏1 ⋅ 𝛽𝛽𝑏𝑏1 + 𝑘𝑘𝑏𝑏2 ⋅ 𝛽𝛽𝑏𝑏2 i = 1,…, n 

Index i representerar det specifika område av de totalt n områden som studeras. Parametern 
b motsvarar prioriteringspoänget för bebyggelsestruktur. I kategorin ingår två kriterier och 
det poäng som angivits representeras av parametern k. ks1 motsvarar poänget för avstånd 
mellan tomter och ks2 motsvarar poänget för tomtstorlek. Viktningen som görs representeras 
av β och summan av vikterna är 1 ( 1 2 1s sβ β+ = ). Syftet med att vikterna summerar till 1 är att 
även de sammanvägda prioriteringspoängen skall anta ett värde mellan 1-10. 
Ursprungsantagandet är att de två kriterier som ingår i varje huvudkategori är lika viktiga 
och därmed har vikten 0,5. Genom att ändra viktningen kan man studera hur resultatet 
skulle se ut om man t.ex. inte tar hänsyn till ett kriterium (vikt = 0) eller ansätter ett kriterium 
som mindre viktigt än det andra. I Figur 7 kan man se viktningen av subkriterier inom 
bebyggelsestrukturen. 

                                   
Figur 7: Viktning mellan de kriterier som ingår i kategorin Bebyggelsestruktur 

På motsvarande sätt som ovan beräknas det sammanvägda prioriteringspoänget (q) baserat 
på de fyra kategorierna (d - längd på överföringsledning till befintligt nät, b - 
bebyggelsestruktur i området, a - anläggningstekniska förutsättningar och x - skyddsvärde) 
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enligt:  
𝑞𝑞𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑖𝑖 ⋅ 𝛼𝛼𝑑𝑑 + 𝑏𝑏𝑖𝑖 ⋅ 𝛼𝛼𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑖𝑖 ⋅ 𝛼𝛼𝑎𝑎 + 𝑥𝑥𝑖𝑖 ⋅ 𝛼𝛼𝑥𝑥 i = 1,…, n 

Även i denna viktning är summan av vikterna (α) lika med 1 för att q ska anta ett värde 
mellan 1 och 10, se Figur 8.   

                                              
Figur 8: Viktning mellan de fyra huvudkategorierna Längd på överföringsledning till bef. nät, bebyggelsestruktur, 
              anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde  

1.4 VA-planområden samt analys av behov och möjlighet till förändrad VA-
försörjning 

Nedan presenteras områdena inom Tranemo kommunen som utgör VA-planområden och 
som utvärderats enligt arbetsgången ovan.  

  
Figur 9 Identifierade VA-planområden. Skrafferade områden är områden där verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten finns i dag.  

Grundinformation

Område
nr. Samlad bebyggelse 

1 Hofsnäs stugområde, 
Länghem Ja 1

2 Slagits ihop med nr 1 0
3 Nabben, Månstad Ja 1
4 Slumsvik, Månstad Ja 1
5 Torp, Dalstorp Ja 1
6 Rosenlund, Dalstorp Ja 1
7 Askåker, Ljungsarp Ja 1
8 Östra Ryda, Nittorp Ja 1
9 Slättholmen, Länghem Ja 1

10 Skattagården, Länghem Ja 1
11 Ingestorp, Länghem Ja 1
12 Bragnum, Länghem Ja 1
13 Givarp, Länghem Ja 1
14 Gäddviken, Länghem Ja 1
15 Trössedal, Ambjörnarp Ja 1
16 Dammsbacka, Ambjörnarp Ja 1
17 By, Ambjörnarp Ja 1
18 Ambjörnarp 0
19 Lida, Ambjörnarp Ja 1
20 Pjuken, Ambjörnarp Ja 1
21 Hylte, Ambjörnarp Ja 1
22 Sävshult, Sjötofta Ja 1
23 Alanäs Ja 1
24 Kindsboda Ja 1

Ingår i 
analysen
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Efterföljande sidor visar respektive VA-områden med urval 150 m mellan fastigheterna.   

 

Område 1 (2) Hofsnäs Länghem 
I området finns planerat för 115 fastigheter. 82 av fastigheterna är bebyggda var av 35 fastigheter är permanent 
boende. Tomtytorna är små. Vatten och avlopp i området var planerat för gemensam vattentäkt samt enskilt BDT 
(bad-, disk- och tvättvatten) och torrklosett/ eltoalett. En hög grundvattennivå inom vissa delar av området var en 
orsak till bedömningen som gjordes av konsultföretagen VBB och VIAK 1991-11-13. Området har idag en 
gemensam dricksvattentäkt placerad på betryggande avstånd från föroreningskällor. Viss information om 
kvantitet och kvalitet på vattnet anges i VA-utredning för Hofsnäs reviderad 2015-11-30. Uppdaterade uppgifter 
om kvantitet eller kvalitet på vattnet saknas (Bygg- och miljönämndens arkiv). Numera domineras BDT- avlopp 
och slutna tankar för WC i området. Viss kännedom om anläggningarnas status finns. (VA-utredning för Hofsnäs 
rev. 2015). Uppdaterad status saknas. Vissa delar av området har hög skyddsnivå (Bygg- och miljönämndens 
arkiv). Jordart i området: övervägande morän men även berg och finsand förekommer inom vissa delar (SGU, 
Sveriges geologiska undersökning). Skyddsobjekt: Åsunden, ett värdefullt vatten med hög näringsstatus med 
bland annat påverkan från avlopp (Vatteninformationsystem Sverige, VISS). Avståndet mellan Åsunden och 
närmsta fastigheten är ca 420 m. Avståndet mellan Vassbäcken, som rinner till Yttre Åsunden och närmsta 
fastigheten är ca 25 m. Avståndet mellan gemensam vattentäkt och närmsta fastigheten är ca 420 m. Enligt 
Bevarande- och utvecklingsplan/LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) Torpa/Hofsnäsområdet 
antagen 015-10-26 bedöms området vara omvandlingsområde mot permanentboende.  
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Område 2 (2) Hofsnäs Länghem 
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Område 3 Nabben Månstad 
I området finns 23 fastigheter var av 5 har permanent boende. Tomtytorna är små. Området är beläget på en udde 
vid Sämsjön och är ett så kallat LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Området har enskilt 
gemensamt dricksvatten. I området finns 1 borrade dricksvattenbrunnar enligt brunnsarkivet hos Sveriges 
geologiska undersökning (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Det finns ytterligare 8 grävda brunnar i 
området. Viss information om kvantitet och kvalitet på vattnet lämnas i VA-utredning för Slumsvik från 2008. 
Uppdaterade uppgifter om kvantitet eller kvalitet på vattnet saknas (Bygg- och miljönämndens arkiv). I området 
finns 3 större gemensamhetsanläggningar, ett enskilt avlopp samt tomter utan avlopp. Viss kännedom om 
anläggningarnas status finns. (VA-utredning för Slumsvik). Uppdaterad status saknas. Området har hög 
skyddsnivå (MBn:s arkiv). Enligt VA-utredningen bedöms anslutning till kommunalt avlopp inte aktuellt på 
grund av lågt antal permanent boende och rådande VA-status med förbättringsförslag. Jordart i området: morän 
(SGU, Sveriges geologiska undersökning). Skyddsobjekt: Sämsjön med artrikedom och hög näringsstatus med 
bland annat påverkan från avlopp (Vatteninformationssystem Sverige, VISS). Badplats vid området.  
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Område 4 Slumsvik Månstad 
I området finns 14 fastigheter var av 8 har permanent boende. Tomtytorna är större. Området är beläget ca 500 m 
nedström Sämsjön. Området har enskilt dricksvatten. I området finns 2 borrade dricksvattenbrunnar (SGU:s 
brunnsarkiv). Uppgifter saknas om ytterligare vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på 
vattnet. I området finns kännedom om enstaka infiltrationsanläggningar. Status på anläggningarna och om 
ytterligare avlopp saknas (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän (Sveriges geologiska 
undersökning). Skyddsobjekt: Badplats ca 500 m uppströms området. Sämsjön med artrikedom och hög 
näringsstatus med bland annat påverkan från avlopp (Vatteninformationssystem Sverige, VISS). Avloppen i 
området bedöms dock har mindre påverkan på sjön med avseende på avståndet till sjön.  
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Område 5 Torp Dalstorp  
I området finns 11 fastigheter var av 8 har permanent boende. Området är beläget 1 km uppströms Dalstorpasjön. 
Sjön ingår i vattenskyddsområdet för Dalstorps tätort. Tomtytorna är större. Området har enskilt dricksvatten.  
2–3 djupborrade brunnar finns i området (SGU:s brunnsarkiv). Uppgifter saknas om ytterligare vattentäkter samt 
information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. Det finns enskilda infiltrationsanläggningar i området från 
1970–1980-talet och någon nyare (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän (SGU, Sveriges 
geologiska undersökning). 
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Område 6 Rosenlund Dalstorp 
I området finns 14 fastigheter var av 13 har permanent boende. Området är beläget ca 300 m öster om 
Dalstorpasjön. Sjön ingår i vattenskyddsområdet för Dalstorps tätort. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Ett flertal djupborrade brunnar finns i området (SGU:s brunnsarkiv). Uppgifter saknas om 
ytterligare vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. Övervägande 
infiltrationsanläggningar är äldre än 25 år (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän (SGU, 
Sveriges geologiska undersökning). 
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Område 7 Askåker Ljungsarp 
I området finns 11 fastigheter var av 5 har permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. Mindre 
antal infiltrationsanläggningar från 1970-90-tal finns. Övervägande är äldre och standarden är okänd (Bygg- och 
miljönämndens arkiv). Jordart i området: sandig morän och isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska 
undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 8 Östra Ryda Nittorp 
I området finns 10 fastigheter. Alla har permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. 
Infiltrationsanläggningar är delvis 1980-2018 delvis okända. Området har delvis hög skyddsnivå. (Bygg- och 
miljönämndens arkiv). Jordart i området: sandig morän och urberg (SGU, Sveriges geologiska undersökning). 
Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 9 Slättholmen Länghem 

 

I området finns 13 fastigheter var av 3 har permanent boende. Tomtytorna är mindre. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. I området 
finns kännedom om enstaka infiltrationsanläggningar. I övrigt saknas information om avloppen status. Området 
har delvis hög skyddsnivå (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: Morän och isälvssediment (SGU, 
Sveriges geologiska undersökning). Skyddsobjekt: Kommunal badplats inom området.   
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Område 10 Skattagården Länghem 
I området finns 12 fastigheter. Alla har permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. De flesta 
avloppen är inventerade. Enstaka avlopp är åtgärdade. Anläggningstekniska förutsättningar för Allmän VA-
försörjning varierar beroende på vilken sida om väg 1676 tomten är placerad. (Bygg- och miljönämndens arkiv). 
Jordart i området: Morän (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 11 Ingestorp Länghem 
I området finns 12 fastigheter var av 10 har permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. De flesta 
avloppen är inventerade. Enstaka avlopp är åtgärdade. (Bygg- och miljönämndens arkiv). Anläggningstekniska 
förutsättningar för Allmän VA-försörjning varierar beroende på vilken sida om väg 1674 tomten är placerad. 
Jordart i området: Morän och berg (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 12 Bragnum Länghem 
I området finns 10 fastigheter var av 4 har permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. 
Infiltrationsanläggningar är delvis nya och äldre delvis okända (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i 
området: morän (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Ett förorenat område med riskklass 4 finns i närheten 
(Länsstyrelsen Västra Götaland). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 13 Givarp Länghem 
I området finns 10 fastigheter var av 3 är permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. I området 
finns enskilt avlopp med okänd status (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän (SGU, Sveriges 
geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 

 

 

 

 

  



25 
 

Område 14 Gäddviken Länghem 
I området finns 32 fastigheter var av 3 är permanent boende. Området är ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge). Större och mindre tomter finns i området.  Området har enskilt dricksvatten. Uppgifter saknas 
om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet.  Uppgifter om avloppens status är 
övervägande okänt i området Det finns enstaka slutna tankar. Området har hög skyddsnivå (Bygg- och 
miljönämndens arkiv). Anläggningstekniska förutsättningar för Allmän VA-försörjning varierar p.g.a. berg och 
topografin. Jordart i området: Morän, isälvssediment och berg (SGU, Sveriges geologiska undersökning). 
Skyddsobjekt: Simmesjön är utpekad som påverkad av enskilda avlopp (Vatteninformationssystem Sverige, 
VISS).  
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Område 15 Tössedalen Ambjörnarp 
I området finns 47 fastigheter var av 10 är permanent boende. Tomterna i området är små. Området är ett LIS-
område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).  Området har enskilt dricksvatten. Ett flertal djupborrade 
brunnar finns i området (SGU:s brunnsarkiv). Information om kvantitet eller kvalitet på vattnet saknas.  I 
området finns övervägande nya infiltrationer eller avlopp som uppnår hög skyddsnivå samt enstaka avlopp med 
okänd status. Området har delvis hög skyddsnivå (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: Morän 
och berg (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Skyddsobjekt: Det finns en kommunal badplats inom 
området. 
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Område 16 Dammsbacka Ambjörnarp 
I området finns 14 fastigheter var av 1 är permanent boende. Tomterna i området är små. Området är ett LIS-
område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).  Området har enskilt dricksvatten. Ett flertal djupborrade 
brunnar finns i området (SGU:s brunnsarkiv). Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet 
eller kvalitet på vattnet.  I området finns övervägande infiltrationer från 1997. Området har hög skyddsnivå 
(Bygg- och miljönämndens arkiv). Anläggningstekniska förutsättningar för Allmän VA-försörjning varierar. 
Jordart i området: Isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Skyddsobjekt: Det finns en 
kommunal badplats i sjön men inte inom området. 
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Område 17 By Ambjörnarp 
I området finns 11 fastigheter var av 7 är permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. I området 
finns ett flertal äldre infiltrationsanläggningar, någon sluten tank och även avlopp av okänd status (Bygg- och 
miljönämndens arkiv). Jordart i området: isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Inget 
skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 18 Ambjörnarp 

Utgår! Det ingår i VA-område för Ambjörnarp 
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Område 19 Lida Ambjörnarp 
I området finns 14 fastigheter var av 8 är permanent boende. Tomtytorna varierar mindre och större. Området har 
enskilt dricksvatten. Ett flertal djupborrade brunnar finns i området (SGU:s brunnsarkiv). Uppgifter saknas om 
ytterligare vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet. Uppgifter om avloppens status är 
övervägande okänt i området Det finns enstaka infiltrationsanläggningar. Området har delvis hög skyddsnivå 
(Bygg- och miljönämndens arkiv). Anläggningstekniska förutsättningar för Allmän VA-försörjning varierar.  
Jordart i området: morän och isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i 
närheten. 
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Område 20 Pjuken Ambjörnarp 
I området finns 11 fastigheter var av 4 är permanent boende. Tomtytorna är mindre. Området har delvis hög 
skyddsnivå. Området har enskilt dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet 
eller kvalitet på vattnet. I området finns någon gemensam infiltrationsanläggningar och även avlopp av okänd 
status. Området har delvis hög skyddsnivå. (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän och 
isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 21 Hylte Ambjörnarp 
I området finns 10 fastigheter var av 8 är permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet.  Flertalet 
avloppen i området är infiltrationsanläggningar av varierande ålder. Det finns enstaka avlopp av okänd status 
(Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: Morän och berg (SGU, Sveriges geologiska undersökning). 
Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 22 Sävshult Sjötofta 
I området finns 11 fastigheter var av 6 är permanent boende. Tomtytorna är större. Området har enskilt 
dricksvatten. Det finns en större enskild gemensam vattentäkt i området. Uppgifter om kvantitet eller kvalitet på 
vattnet är okänt samt ytterligare vattentäkter. I området finns flera gemensamma infiltrationsanläggningar (Bygg- 
och miljönämndens arkiv). Jordart i området: Morän och isälvssediment (SGU, Sveriges geologiska 
undersökning). Skyddsobjekt: Kommunal badplats inom 500 m och gemensam vattentäkt. 
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Område 23 Alanäs 
I området finns 14 fastigheter var av 2 är permanent boende. Större och mindre tomter finns i området.  Området 
har enskilt dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet.  
Övervägande infiltrationsanläggningar är från 1990-2000- talen och enstaka finns med okänd status. Området har 
delvis hög skyddsnivå (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: Morän och berg (SGU, Sveriges 
geologiska undersökning). Inget skyddsobjekt finns i närheten. 
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Område 24 Kindsboda 
I området finns 12 fastigheter var av 11 är permanent boende. Större och mindre tomter finns i området.  Området 
har enskilt dricksvatten. Uppgifter saknas om vattentäkter samt information om kvantitet eller kvalitet på vattnet.  
Det finns infiltrationsanläggningar från olika årtal och även avlopp med okänd status inom området. Området 
har delvis hög skyddsnivå (Bygg- och miljönämndens arkiv). Jordart i området: morän och isälvssediment (SGU, 
Sveriges geologiska undersökning). Identifierat förorenat område i området, nerlagd bensinstation 
(Saneringsbolaget SPIMFAB) ingen riskklassning, (branschklass 3 enl. naturvårdsverkets rapporter 4918) 
(Länsstyrelsen Västra Götaland). Skyddsobjekt: Lillån uppströms Simmesjön är övergödd. Övergödningen 
bedöms inte bero på enskilda avlopp (Vatteninformationssystem Sverige, VISS) 
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1 Konsekvensbedömning av VA-strategiplanens 
genomförande 

Konsekvensbedömningen utgår från en förenklad metodik där två alternativa scenarier 
ställs mot varandra och förväntade effekter med avseende på sociala, ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser. Det ena scenariot, ”Nollalternativet”, kan sägas motsvara ett 
scenario där kommunen arbetar vidare som idag utan en tydlig gemensam plan för 
vatten och avlopp i hela kommunen.   

En viktig kommentar för att beskriva komplexiteten i denna typ av analys är att 
”nollalternativet” inte är liktydigt med ”inte göra nånting”. Det finns tvingande åtgärder 
utifrån lagkrav och samhällsutvecklingen som i sig skapar behov av planering och olika 
åtgärder. Konsekvensbedömningen är därför översiktlig. 

Utgångspunkt för Va-strategiplanen är att den bidrar till att uppfylla följande miljömål 
inklusive tillhörande regionala tilläggsmål för Västra Götaland samt de globala 
hållbarhetsmålen: 

Miljömålen 

• Ingen övergödning: minska utsläpp av kväve och ammoniak och minskad 
transport av näringsämning i vattendrag 

• Levande sjöar och vattendrag: skydda ytvattentäkter och säkrade 
dricksvattenresurser 

• Grundvatten av god kvalitet 

Globala Hållbarhetsmålen 

• 3) God hälsa och välbefinnande: minskade sjukdomsfall på grund av 
kontaminering av vatten 

• 6) Rent vatten och sanitet för alla: God VA-planering medför att 
kommuninnevånare och besökare får tillgång till dricksvatten och avlopp av 
tillräcklig kvalitet och kvantitet. 

• 11) Hållbara städer och samhällen: VA-lösningar som är hållbara minskar 
tätorternas negativa miljöpåverkan. 

• 12) Hållbar konsumtion och produktion: Hållbar konsumtion omfattar förutom 
miljöfördelar även sociala och ekonomiska fördelar. Genom hållbara och 
resurseffektiva VA-lösningar kan människors hälsa och miljö förbättras samt 
mindre kemikalieförbrukning och effektivare energianvändning. 

De åtgärder som kommer att genomföras för att upp nå VA-strategiplanen ger sociala, 
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. De som är berörda av dessa konsekvenser 
är invånare, företagare, besökare med flera i Tranemo kommun, Tranemo kommuns 
organisation och grannkommuner, Sjuhäradsbygden, regionen. De flesta konsekvenser 
som uppkommer är positiva men det finns även konsekvenser som kan verka negativt 
lokalt eller på det individuella planet. Dessa konsekvenser illustreras enligt tabellen 
nedan. 
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Positiva konsekvenser (+) 

Möjligt positiva/negativa konsekvenser (+/-) 

 Förmodade negativa konsekvenser (-) 

 

Nedan sammanställs de konsekvenser som VA-strategiplanen bidrar till:  

  Sociala konsekvenser 
Ekonomiska 
konsekvenser 

Miljömässiga 
konsekvenser 

Invånare, före-
tagare, besökare i 
Tranemo    

 

Genom tydlig och 
välgrundad inriktning på 
vilka områden som 
omfattas av allmänt VA 
och enskilt VA får 
befintliga och framtida 
invånare och 
verksamhetsutövare bra 
förtroende för 
kommunen. 

Kommunens arbete med 
utbyggnad av VA- 
försörjning, drift och 
underhåll kräver ökade 
ekonomiska resurser 
vilket innebär höjda 
anslutnings- och 
brukningsavgifter för 
allmänt VA. 
  

Bra och långsiktiga drift- 
och underhållsplaner för 
kommunala Va-
anläggningar ger säkert 
dricksvatten, renare 
utsläpp till vattendrag och 
bra badvatten för 
kommuninnevånare och 
besökare i kommunen.  

  

Bra planering för drift, 
underhåll och 
nyinvesteringar av 
kommunens vattenverk 
och ledningsnät ger 
kommuninnevånare och 
företag minskad risk för 
drabbas av vattenburen 
smitta.   

Utbyggnad av allmän VA-
försörjning kan påverka 
den enskilde 
innevånaren/företagaren 
ekonomiskt olika 
beroende på hur den 
nuvarande statusen är på 
VA-försörjningen och 
behov av en förändring 
av den. 

Genom att Tranemo 
kommun arbetar med 
åtgärder för att minska 
utsläpp av farliga ämnen 
och näringsämnen till 
vattendrag får invånare 
och företagare i 
kommunen en bättre 
miljö.   

 

Genom att planera och 
anpassa dagvatten-
hantering för ett 
förändrat klimat minskas 
risken för översvämning 
av fastigheter i 
kommunen. 

En hållbar planering av 
VA-försörjningen ger på 
långsikt en förutsägbar 
utveckling av VA-taxan. 
 
 
 

Långsiktigt arbete med att 
minska näringsämnen och 
utsläpp av farliga ämnen 
förbättrar 
levnadsvillkoren för fisk 
och andra vattenlevande 
organismer.  

  

Kommunen är tydlig med 
var allmänt VA finns och 
kommer att finnas, vilket 
ger boende och 
verksamhetsutövare 
förutsättningar till egen 
planering.     

Va-planens tydlighet 
bidrar till effektivare 
handläggning och ökad 
tillsyn. 
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 Sociala konsekvenser 
 Ekonomiska 
konsekvenser 

 Miljömässiga 
konsekvenser 

Tranemo kommuns 
organisationen       

  

Förvaltningsövergripande 
VA-planering skapar 
förståelse för varandras 
arbetsuppgifter vilket 
skapar bra arbetsklimat. 
 

Gemensam VA-planering 
leder till samordnings- 
vinster för kommunens 
olika sektorer, enheter 
och områden. 
 

VA-planen har en 
tydlighet och långsiktighet 
som skapar förutsätt- 
ningar till att uppnå 
miljökvalitetsnormen.  
 

 

Övergripande planering 
blir enklare och 
effektivare om VA-
frågorna hanteras i ett 
tidigt skeende.  
 
 
 
 
 
  

Genom att planera 
långsiktigt finns 
förutsättningar att få en 
budget i balans. 
 
 
 
 
 
 
  

Genom att ha en god 
planering för drift, under- 
håll och nyinvesteringar 
av kommunens 
vattenverk, reningsverk 
och ledningsnät finns 
förutsättningar att 
kommunen minskar 
utsläpp av näringsämnen 
och giftiga kemikalier till 
miljön.  

  

Va-planens åtgärdslista 
innebär ökade krav på 
samarbete inom 
kommunens 
organisation.  
 
 
  

Utbyggnad av allmän VA-
försörjning i områden 
som idag har enskilt VA 
medför högre VA-taxa. 
 
 
 
  

Tidsaspekten som krävs 
för att genomföra 
åtgärder befaras inte vara 
tillräcklig för att uppnå 
eller bibehålla 
miljökvalitetsnormen i 
vattendragen.   
  

  

Åtgärdslistans 
genomförande tid ställer 
krav på personal med 
hög kompetens inom 
olika områden.  

Utbyggnad och 
ombyggnad av allmän 
VA-försörjning kan 
behöva finansierasmed 
hjälp av skattekollektivet.    

 

Va-planen är tydlig och 
visar på vilka åtgärder 
som det behöver arbetas 
med. 
 

Tidsperspektiv som anges 
i åtgärdslistan sätter 
press på god hållbar 
planering och ökade 
ekonomiska resurser.  

 
 
 
 
 
 
  

En långsiktig Va-
planering för ledningsnät 
samt vatten- och 
avloppsverk skapar 
förutsättningar till en 
balanserad budget för 
VA-verksamheten. 
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 Sociala konsekvenser 
 Ekonomiska 
konsekvenser 

Miljömässiga 
konsekvenser 

Grannkommuner 
med flera      

 

Bra VA-planering stödjer 
fortsatt bra samarbete 
med grannkommuner 
och ger goda 
förutsättningar till 
samarbete med fler 
kommuner i regionen för 
framtida gemensamma 
VA-lösningar. 
 
 
  

Gemensam VA-planering 
med grannkommuner 
och andra aktörer ger 
förutsättningar för 
samordningsvinster.  
 
 
 
 
 
 
  

Genom att Tranemo 
kommun arbetar med 
långsiktigt strategiskt 
hållbara åtgärder för att 
minska utsläpp av farliga 
ämnen och näringsämnen 
till vattendrag bidrar 
kommun till att 
miljökvalitetsnormen för 
vattendrag som är 
gemensamma med 
grannkommuner uppnås.  

      

VA-strategiplanen ger 
förutsättningar att 
samarbeta långsiktigt med 
kommuner i regionen för 
att minska effekter av 
framtida klimatpåverkan 
och översvämningar. 
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