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VA-översikt med strategi för hantering av VA 
utanför kommunala verksamhetsområden 

 

Inledning 
I Motala är det alltid nära till vatten. För visionen om Motala som Östergötlands sjöstad är 

naturliga vatten med god kvalitet en förutsättning. Rent vatten är dock inte en självklarhet 

utan ett resultat av många decenniers målinriktat arbete med planering, utbyggnad av 

effektiv avloppsrening och en mångårig tillsyn enligt miljöbalken av enskilda 

avloppsanläggningar samt miljöfarlig verksamhet. Tillgång till rent och hälsosamt 

dricksvatten för alla är en förutsättning för ett friskt och hälsosamt liv. I Motala kommun 

har vi mycket goda geografiska förutsättningar genom närheten till Vättern. Det finns 

dessutom ytterligare 180 sjöar större än en hektar varav de flesta håller en hög kvalitet. För 

att säkerställa att sjöarnas status bevaras eller vid behov förbättras för att nå beslutad 

miljökvalitetsnorm (MKN), krävs lokala åtgärder för att hantera vatten och avlopp. 

 
Att förbättra och minska utsläpp av avloppsvatten har hög prioritet i de nationella 

miljömålen framför allt vad gäller miljömålen Ingen övergödning, Grundvatten av god 

kvalitet, Levande sjöar och vattendrag. 

 
Lokala miljöproblem relaterade till vatten och avlopp kan ha olika orsaker. Många 

anläggningar inom kommunala verksamhetsområden är gamla och behöver successivt 

förnyas. Klimatförändringarna med ökade nederbördsmängder skapar nya utmaningar för 

exempelvis dagvattenhantering och vattenförsörjning. Dagvattenavledning från urbana 

miljöer till recipienter som sjöar eller vattendrag kan bidra till utsläpp av olika typer av 

föroreningar som påverkar både miljö och badvattenkvalitet. På landsbygden har 

genomförda inventeringar uppdagat icke tillfredställande VA-lösningar (vatten- och 

avloppslösningar) som bidrar till övergödning av lokala vattendrag och sjöar. Förändrade 

boendemönster där VA-lösningar anpassade för säsongsboende nyttjas under allt längre 

perioder, har också ökat belastningen på lokala recipienter. I vissa områden finns problem 

med dricksvattenförsörjning som kan förväntas förvärras på grund av ett förändrat klimat. 

För att lösa problem kring vattenförsörjning och avloppshantering krävs kunskap, 

samordning och samverkan men även tydliga mål och ekonomiska investeringar. 

 
Hantering av vatten som resurs regleras i nationell lagstiftning. Det finns ingen samlad 

VA-lag som reglerar vatten som resurs utan regelverket återfinns i många olika 

författningar där miljöbalken (MB), lagen om allmänna vattentjänster (LAV) samt plan- 

och bygglagen (PBL) kan ses som de mest centrala regelverken. Därtill kommer 

lagstiftning om markåtkomst och om olika samverkansformer såsom anläggningslagen 

(AL), ledningsrättslagen samt lag om förvaltning av samfälligheter. När det gäller 

dricksvatten tillkommer livsmedelslagstiftningen. 
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Uppdrag 
 
Syftet är att redovisa en översikt av nuvarande VA-situation samt formulera strategier för 

hantering av VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområden på platser där det 

finns ett behov av gemensam dricksvattenförsörjning och/eller spillvattenrening. 

Dagvattenfrågor ingår inte i detta arbete utan behandlas i kommunens dagvattenpolicy med 

tillhörande dokument. 

 
VA-översikten ska underlätta kommunens arbete genom att presentera strategier för de 

moment och frågor som är vanliga när VA-försörjning skall hanteras inom ett område. 

Exempel på sådana situationer är bedömning och rådgivning av enskilda avlopp vid tillsyn 

eller bygglovprövning. Strategierna ger också berörda invånare en möjlighet att förutse vad 

som förväntas av dem och vad de i sin tur kan förvänta sig i form av kommunala åtgärder. 

Strategierna är även tänkta att användas som underlagsmaterial vid övergripande VA- och 

fysisk planering. 

 
Dokumentet uppfyller inte fullt ut rekommendationerna på en kommunal VA-plan enligt 

Naturvårdsverkets (NV) och Hav- och vattenmyndighetens (HAV) vägledning för 

kommunal VA-planering. Kvarstående behov definieras och redovisas i en handlingsplan 

för det fortsatta arbetet. 

 
En VA-översikt bör enligt HAV´s vägledning omfatta en sammanställning av: 

 Lagkrav och mål 

 Nuvarande VA-försörjning uppdelad på allmän och enskild försörjning 

 Förutsättningar (naturgivna, statusklassificering och MKN, befolkningsprognoser 

och ekonomi) 

 Strategiska frågor av särskild betydelse för kommunens utveckling 

 
VA-översikten bör utmynna i en sammanställning av frågeställningar där kommunen 

behöver ta ställning i den fortsatta planeringen. 
 
Kommunens målsättning med VA-översikten 

 Identifiera områden där lagkrav och lokala miljöförhållanden medför att vatten- och 

avloppslösningar föreslås lösas samordnat. 

 Bedöma och prioritera teknisk lösning, ekonomi samt tidplan för utbyggnaden av 

vatten och avlopp till områden som ska ingå i kommunens verksamhetsområde för 

vatten och avlopp. 

 Formulera en strategi för hur identifierade områden ska hanteras i väntan på att 

kommunalt verksamhetsområde skall upprättas. 

 Formulera en strategi för hantering av enskilda VA-lösningar i områden utanför 

kommunalt verksamhetsområde. 
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Bakgrund 
 

 

År 2009 startades en VA-grupp med uppdrag att ta fram en kommunal VA-strategi. 

I arbetsgruppen som samordnades av dåvarande stadsbyggnadsenheten, har ingått 

representanter för VA-verksamheten, Miljö och hälsoskyddsenheten och Bygglovenheten. 

Målsättningen var en kommunal VA-strategi baserad på en nulägesanalys (VA-översikt) 

med prioriteringar och vägval som underlag till en VA-plan. VA-planen skulle omfatta en 

utbyggnadsplan, handlingsplan i avvaktan på allmänt VA samt strategier för hantering av 

större bebyggelsegrupper. Planen skulle infogas i kommunens översiktsplan. 

 
Under 2010 och 2011 togs bakgrundsmaterial fram beträffande stadsbyggnadsaspekter, VA 

samt miljö- och hälsoskyddsaspekter som underlag för analys och ställningstagande 

rörande de geografiska områden som prioriterats av VA-gruppen. Arbetet med att slutföra 

VA-översikten samt att ta fram en handlingsplan återupptogs år 2016. 

 
VA-översikten utgör ett kunskapsunderlag i det pågående arbetet med en ny översiktsplan 

för Motala kommun som KF beslutade om i februari 2016. I översiktplanen prövas och 

bekräftas förslag till prioritering för utökning eller bildande av nya verksamhetsområden. 

Beslutad översiktsplan ger underlag för framtagande av en utbyggnadsplan för kommunens 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

 
Den nationella Havs- och vattenmyndigheten (HAV) har tagit fram en vägledning för 

vattenplanering. En analys av befintliga, planerade och önskvärda styrdokument har 

genomförts med utgångspunkt från den dokumentstruktur som föreslås av HAV. Inom 

Motala kommun finns eller planeras/pågår ett arbete att ta fram ett antal dokument som är 

kopplat till kommunens planering av vatten och avlopp. 
 

 

Ordlista 
 

Inom VA-branschen och Miljöbranschen använder man olika begrepp som kan vara bra att veta 

vad de står för. Dessa definieras kort här: 

 
Dricksvatten Vatten som levereras till kunder för att bland annat dricka, diska, 

laga mat och tvätta med. 
Avloppsvatten Nedsmutsat vatten, ex spillvatten, BDT-vatten och dagvatten. 

Spillvatten Allt smutsigt vatten som kommer från hushållens avlopp och 

innefattar ofta spolning från toalett. 
Dagvatten Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på yta av mark eller 

konstruktion, t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, 

dräneringsvatten, framträngande grundvatten. 

Dräneringsvatten Grundvatten som samlas in och avleds från husgrunder 
BDT-vatten Bad-, disk- och tvättvatten (s k gråvatten)som släpps via husets 

avlopp till en enskild avloppsanläggning. 

Enskild vattentäkt Grävd eller borrad vattentäkt för att pumpa upp vatten att 

användas som dricksvatten i en fastighet. Kan även avse vatten för 

bevattning. 

Enskild avloppsanläggning Privat anläggning för insamling och rening av hushållets spillvatten 

från ca 1-5 fastigheter. 

Gemensam VA-anläggning Privat VA-anläggning för insamling och rening av spillvatten från 
en grupp av fastighetsägare. 



 

Planering av vatten och avlopp 
 
EU:s Vattendirektiv 
Hushållningen med vattenresurser har ett tydligt stöd i den nationella lagstiftningen och i 
miljömålsarbetet. EU har utfärdat ett ramdirektiv i syfte att förhindra försämringen av 

sötvattenresurserna och att eftersträva god ekologisk vattenkvalitet för ytvatten. Direktivets 

mål definierades som att alla vatten skulle uppnå god ekologiskt och kemisk status till år 

2015. I de fall beslutad status inte uppnåtts har en tidsfrist i vissa fall beviljats till år 2021 

eller maximalt år 2027. De miljöparametrar som analyseras i arbetet med att ta fram denna 

VA-strategi knyter an till EU:s vattendirektiv. Vattendirektivet har implementerats i svensk 

lagstiftning genom vattenförvaltningsförordningen. 
 
Enligt vattendirektivets artikel 7 ska vattenförekomster som används för uttag av viss 
kvantitet, eller reserverats för framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på vatten 
av god kvalitet. Hit räknas vattenförekomster som används för dricksvattenuttag större än 

10 m
3 

per dag i snitt eller som förser fler än 50 personer med dricksvatten. 
 

 

Den 14 december 2016 beslutade vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt om 

Förvaltningsplan 2016-2021. I förvaltningsplanen redovisas hur vattenområdena ska 

förvaltas för att uppnå god bevarandestatus. Beslutade åtgärder ska vara genomförda inom 

tre år efter programmets antagande. Arbete pågår med att uppdatera nuvarande 

förvaltningsplan samt att förbereda framtagandet av en ny plan från och med 2022. 
 
Miljökvalitetsnormer vatten 
Vattenmyndigheten beslutade i december 2009 om miljökvalitetsnormer (MKN) för 
samtliga registrerade vattenförekomster. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg som 

tillsammans med andra verktyg ska bidra till att MKN för vatten uppnås. Plan- och 

bygglagen anger att MKN ska följas. Av miljöbalken framgår att det är myndigheter och 

kommuner som ansvarar för att MKN följs. Kommunen har genom sin översiktsplanering 

ett helhetsansvar för mark- och vattenplaneringen inom kommunens yta. 

 
Kommunen har även i andra roller ett ansvar för att miljökvalitetsnormerna uppnås. Som 

tillsyns- och prövningsmyndighet enligt miljöbalken ansvarar kommunen för tillsyn av 

flera verksamheter som kan  påverka vattnens kvalitet. Kommunen är även ansvarig att 

tillhandahålla lösningar för allmänt vatten och avlopp där behov finns enligt 

Vattentjänstlagen. I sin tur kan sedan kommunens VA-huvudman ställa krav på vad som 

får och inte får släppas till det kommunala spillvattennätet för att säkerställa att reningen av 

avloppsvatten kan ske på ett godtagbart sätt. 

 
MKN anger vilken vattenstatus som ska uppnås vid en viss tidpunkt medan statusklassning 

är ett sätt att beskriva vattnets kvalité. Målet i vattenförvaltningen är att vattnet ska uppnå 

god status samt att vattnets status inte ska försämras. Om prognosen är att statusen kan 

komma att försämras måste åtgärder vidtas för att bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten. 
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Fig 1. 
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I denna VA-översikt görs en redovisning av samtliga registrerade vattenförekomsters 

miljökvalitetsnorm inom Motala kommun. Miljökvalitetsnormen beaktas i den samlade 

bedömningen för hur kommunen avser att hantera VA-olika frågorna inom respektive 

område. 

 
Av figur 2 framgår ekologisk status för sjöar och vattendrag i Motala kommun år 2015. För 

sjöarna Lien, Stora Tron och Stråken anges övergödning som det miljöproblem som måste 

hanteras för att sjöarna som uppnå god ekologisk status, se tabell 1 vilket särskilt bör 

uppmärksammas vid planering och myndighetsutövning rörande avlopp. Inga vattendrag 

eller grundvattenförekomster har någon känd övergödningsproblematik. 

 
Figur 2. Ekologisk status för sjöar och vattendrag i Motala kommun 2015 
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Vatten-ID 

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer samt miljöproblem för sjöar, vattendrag och grundvatten. 
 
 
 

Grundinformation 

 

Ekologisk status, 
ekologisk 

potential och 
kvantitativ status 
för grundvatten 

 
Fastställt 

 

 
Miljö- 

problem 

Kemisk ytvatten- och 
grundvattenstatus 

(exklusive kvicksilver, 
kvicksilverföreningar 

och bromerad 
difenyleter) 

Vattenförekomst 

namn 
Kategori Åtgärdsområde 

 
SE651693- 

Nuvarande 

status 

Kvalitets 

krav och 
tidpunkt 

Övergödning 
Nuvarande 

status 

 
Uppnår ej 

Kvalitetskrav och 

tidpunkt 

147941 
Annsjön Sjö Finspångsåarna Måttlig God 2027 

SE650255- 

145610 
Bocksjön Sjö Finspångsåarna Måttlig God 2021 

god 
God  2015 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

 
SE649283- 

146898 
Boren Sjö Övre Motalaström Måttlig God 2021 

 
SE652098- 

 

Uppnår ej 
god 

 
Uppnår ej 

God 2015, undantag 
kadmium och 

kadmiumföreningar 

146418 
Bredsjön Sjö Finspångsåarna God God 2015 

SE651181- 

147752 
Lien Sjö Finspångsåarna Måttlig God 2027 Ja 

SE649061- 

147685 
Norrbysjön Sjö Övre Motalaström Måttlig God 2021 

SE650179- 

146102 
Salstern Sjö Finspångsåarna Måttlig God 2021 

SE651198- 

148522 
Stora Tron Sjö Finspångsåarna Måttlig God 2027 Ja 

SE649957- 

146309 
Stora Vänstern Sjö Finspångsåarna Måttlig God 2021 

SE652556- 

147032 
Storsjön-Askersund Sjö Finspångsåarna God God 2015 

SE649880- 

146829 
Stråken Sjö Finspångsåarna Måttlig God 2021 Ja 

god 
God  2015 

Uppnår ej 

god 
God  2015 

Uppnår ej 

god 
God  2015 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

Uppnår ej 

god 
God  2015 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

Uppnår ej 

god 
God  2015 

SE646703- 

142522 
Vättern - Storvättern Sjö Vättern God God 2015 

SE651434- 

Uppnår ej 
god 

Uppnår ej 

God 2015, undantag för 
tributyltenn föreningar 

146412 
Årsjön Sjö Finspångsåarna Måttlig God 2021 

SE651368- 

146377 
Bruksån Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2021 

god 
God  2015 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

SE647471- 

146955 
Dömestadsbäcken Vattendrag 

 
Motalaström 

Måttlig God 2027 
sydvästra 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

 
SE652856- 

147444 
 

SE648022- 

Emmaån/Boverkeån 
mellan Storsjön och 

Lyren 
Vattendrag Finspångsåarna Otillfredsställande     God 2027 

Motalaström 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

 
Uppnår ej 

145906 
Föderkullabäcken Vattendrag 

SE651724- 
sydvästra 

Måttlig God 2027 
god 

God  2015 

Uppnår ej 

146292 
Godegårdsån Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2021 

SE648786- 

524203 
Göta kanal Vattendrag 

SE648933- 

503589 
Göta kanal Vattendrag 

god 
God 2015 

SE650294- 
145720 

SE650074- 
147053 

SE650478- 
147356 

 
SE650153- 

Hällestadsån 

(Bocksjön-Salstern)     
Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2021 

Hällestadsån 

(Kvarnsån) 
Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2027 

Hällestadsån 

(Kvarnsån, Ommen)     
Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2027 Ja 

Hällestadsån (L. 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

Uppnår ej 

god 
God  2015 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

 
Uppnår ej 

146163 
 

SE649963- 

Salstern-St. 
Vänstern) 

Hällestadsån (St. 

Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2021 
god 

God  2015 
 

Uppnår ej 

146417 

SE650746- 
147625 

SE650874- 
147840 

SE650780- 
145643 

SE650746- 

Vänstern-Stråken) 
Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2021 

Hällestadsån 

(Storån) 
Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2027 

Hällestadsån 

(Storån) 
Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2021 

Hällestadsån 

(Tillflöde Bocksjön) 
Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2021 

god 
God  2015 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

Uppnår ej 

god 
God  2015 

Uppnår ej 

147402 
Hättorpsån Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2027 

SE650847- 

146550 
Hättorpsån Vattendrag Finspångsåarna Otillfredsställande     God 2021 

god 
God  2015 

 
Uppnår ej 

God  2015 
god 

SE651520- 
146007 

SE649895- 

Hättorpsån 

(Godegård) 
Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2021 

Uppnår ej 
god 

Uppnår ej 

God 2015, undantag för 
bly och blyföreningar 

147408 
Lickasjön - Kvarn Vattendrag Finspångsåarna God God 2015 

god 
God 2015 

SE647710- 

145244 
Marstadbäcken Vattendrag 

Motalaström 

sydvästra 
Måttlig God 2027 

Uppnår ej 

god 
God  2015 

SE649308- 
147088 

Motala Ström 

(Borensberg) 
Vattendrag Övre Motalaström Otillfredsställande     God 2027 

Uppnår ej 

god 
God  2015 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA65312467
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA65312467
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA86871693
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA86871693
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA49976459
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA49976459
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60764071
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60764071
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30014842
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30014842
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA38275021
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA38275021
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA95622349
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA95622349
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA36186267
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA36186267
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA94782096
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA94782096
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14272752
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14272752
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA22804851
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA22804851
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11665077
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11665077
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA66112069
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA66112069
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60093258
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA60093258
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA43059552
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA43059552
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA36864547
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA36864547
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA98184502
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA98184502
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA43479477
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA43479477
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA26389923
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA26389923
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA10695555
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA10695555
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA71416430
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA71416430
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA47371968
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA47371968
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58048694
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58048694
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA75692801
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA75692801
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA72715558
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA72715558
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA72062495
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA72062495
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA76924115
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA76924115
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA47853258
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA47853258
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA34576612
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA34576612
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57802513
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57802513
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA71710865
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA71710865
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA86464864
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA86464864
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11430807
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11430807
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82601248
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82601248
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SE649127- 
145681 

Motala Ström 
(Motala) 

Vattendrag Övre Motalaström Otillfredsställande God 2027  Uppnår ej 
god 

God 2015 

SE651031- 
147663 

Skansån (Lien) Vattendrag Finspångsåarna Otillfredsställande God 2027 
Uppnår ej 

god 
God 2015 

SE652110- 
147415 

Skansån (tillflöde 
Annsjön) 

Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2027 
Uppnår ej 

god 
God 2015 

SE649324- 
148133 

Stjärnorpebäcken Vattendrag Övre Motalaström Måttlig God 2027 
Uppnår ej 

god 
God 2015 

SE648211- 
147418 

Svartån 
(Björkeberg) 

Vattendrag 
Motalaström 

sydvästra 
Måttlig God 2027 

Uppnår ej 
god 

God 2015 

SE647950- 
146761 

Svartån (Normlösa) Vattendrag 
Motalaström 

sydvästra 
Måttlig God 2027 

Uppnår ej 
god 

God 2015 

SE652062- 
146822 

Tillefärdsån Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2027 
Uppnår ej 

god 
God 2015 

SE650154- 
147917 

Trosbyån Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2027 
Uppnår ej 

god 
God 2015 

SE651158- 
146999 

Ängstuguån Vattendrag Finspångsåarna Måttlig God 2027 
Uppnår ej 

god 
God 2015 

SE649750- 
145378 

SE649750-145378 Vattendrag  Måttlig God 2021 
Uppnår ej 

god 
God 2015 

SE650055- 
527289 

SE650055-527289 Vattendrag      
SE652177- 

146330 
Örmobäcken Vattendrag Finspångsåarna God God 2015 

Uppnår ej 
god 

God 2015 

SE648643- 
147942 

 
Bergs slussar 

 
Grundvatten 

Motalaström 
sydvästra; Övre 

Motalaström 

 
God 

 
God 2015 

 
God 

 
God 

 
2015 

SE649279- 
147210 

Borensberg Grundvatten Övre Motalaström God God 2015 God God 2015 

SE649596- 
145439 

Ervasteby Grundvatten 
Vättern; Övre 
Motalaström 

God God 2015 God God 2015 

 

SE647752- 
145113 

 
Fornåsa 

 
Grundvatten 

Motalaström 
sydvästra; Vättern; 
Övre Motalaström 

 
God 

 
God 2015 

 
God 

 
God 

 
2015 

SE651381- 
145973 

Hallsbergsåsen, 
Godegårdsområdet 

Grundvatten 
Finspångsåarna; 

Vättern 
God God 2015 God God 2015 

SE648851- 
146082 

 
Motala-Klockrike 

 
Grundvatten 

Motalaström 
sydvästra; Vättern; 
Övre Motalaström 

 
God 

 
God 2015 

 
God 

 
God 

 
2015 

SE649298- 
144288 

Ny Grundvatten Vättern God God 2015 God God 2015 

SE649995- 
147043 

Olivehult Grundvatten Finspångsåarna God God 2015 God God 2015 

SE647982- 
145388 

 
SE647982-145388 

 
Grundvatten 

Motalaström 
sydvästra; Vättern 

 
God 

 
God 2015 

 
God 

 
God 

 
2015 

SE648069- 
146026 

SE648069-146026 Grundvatten 
Motalaström 

sydvästra 
God God 2015 God God 2015 

SE648543- 
147259 

 
SE648543-147259 

 
Grundvatten 

Motalaström 
sydvästra; Övre 

Motalaström 

 
God 

 
God 2015 

 
God 

 
God 

 
2015 

SE648586- 
146029 

 
SE648586-146029 

 
Grundvatten 

Motalaström 
sydvästra; Övre 

Motalaström 

 
God 

 
God 2015 

 
God 

 
God 

 
2015 

SE648669- 
146757 

 
SE648669-146757 

 
Grundvatten 

Motalaström 
sydvästra; Övre 

Motalaström 

 
God 

 
God 2015 

 
God 

 
God 

 
2015 

SE649016- 
145644 

SE649016-145644 Grundvatten 
Vättern; Övre 
Motalaström 

God God 2015 God God 2015 

SE649105- 
146813 

SE649105-146813 Grundvatten Övre Motalaström God God 2015 God God 2015 

SE649660- 
145151 

SE649660-145151 Grundvatten 
Finspångsåarna; 

Vättern 
God God 2015 God God 2015 

SE650246- 
146157 

SE650246-146157 Grundvatten Finspångsåarna God God 2015 God God 2015 

SE650326- 
147105 

SE650326-147105 Grundvatten Finspångsåarna God God 2015 God God 2015 

SE650856- 
147239 

SE650856-147239 Grundvatten Finspångsåarna God God 2015 God God 2015 

SE647835- 
146554 

 

Skänninge 
 

Grundvatten 
Motalaström 

sydvästra; Vättern 

 

God 
 

God 2015 
 

God 
 

God 
 

2015 

SE652395- 

147688 

Svennevadsåsen, 

Trollenäsområdet 
Grundvatten Finspångsåarna God God 2015 God God 2015 

SE651221- 
147314 

Tjällmo Grundvatten Finspångsåarna God God 2015 God God 2015 

SE648745- 
502075 

 Grundvatten Vättern God God 2015 God God 2015 

SE648922- 
501877 

 Grundvatten 
Vättern; Övre 
Motalaström 

God God 2015 God God 2015 

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57602430
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA57602430
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14170181
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14170181
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14441000
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14441000
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA70050875
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA70050875
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA61169138
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA61169138
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA49850660
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA49850660
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53199936
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53199936
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA76514320
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA76514320
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA46250487
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA46250487
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48696547
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48696547
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48696547
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA89259756
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA89259756
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA89259756
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA35320332
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA35320332
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30190595
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30190595
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25260072
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA25260072
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA10218583
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA10218583
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA69902234
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA69902234
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12201333
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12201333
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA31160323
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA31160323
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA47091993
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA47091993
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA84668602
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA84668602
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA63960982
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA63960982
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA89138464
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA89138464
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30907921
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30907921
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA72107553
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA72107553
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42045184
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42045184
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14501368
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA14501368
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53530761
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53530761
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA74537039
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA74537039
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA69301407
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA69301407
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA81946163
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA81946163
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA50214590
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA50214590
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48412075
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48412075
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA33777456
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA33777456
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA52575887
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA52575887
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA74879796
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA74879796
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA87456290
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA87456290
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Förvaltningsplan Södra Östersjöns vattendistrikt 
Förvaltningsplanen för Södra Östersjöns vattendistrikt som beslutades den 16 december 

2016 omfattar ett åtgärdsprogram för att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer. 

Programmet omfattar 57 åtgärder fördelat på olika aktörsgrupper. Av de totalt åtta åtgärder 

som kommunerna ansvarar för är fem direkt relevanta för VA-översikten. Åtgärderna kan 

sammanfattas i tre kategorier: 
 

 
Tillsynsverksamhet avlopp 

 Tillsynsverksamheten ska prioriteras och genomföras så att nödvändiga krav 

ställs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda 

förorenande ämnen från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk minskar till 

vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte kan följas på grund av sådan påverkan. 
 
 

 Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom att 

ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Tillsynen av enskilda avlopp 

ska prioriteras för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
 
 

Åtgärderna ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
 

 
 
Säkerställa den långsiktiga tillgången till dricksvatten 

 
 

Kommunerna behöver särskilt 

 anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som 

försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn 

 göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens 

införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande 

föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, 

 bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, 

 uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, 

 säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för 

vattenuttag. 
 

 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 
 
Kommunal planering 

 Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning 

enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan med 

länsstyrelserna. 
 
 

 Vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 

kunna följas ska upprättas i samverkan med länsstyrelserna. 
 
 

Åtgärderna ska vara vidtagna senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 
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Vattenförvaltningsarbetet bedrivs i sexårscykler. Arbetet med att revidera åtgärdsplanen 

2016 – 2021 har redan påbörjats. Samråd rörande ett förslag till arbetsprogram med 

tidtabell och översikt över väsentliga frågor genomförs under perioden 1 november 

2017 t o m 30 april 2018. 
 
Nationella och regionala Miljömål 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som med utgångpunkt från 
regionala förhållanden tolkats i regionala miljömål. Målen är politiska målsättningar och ej 

juridiskt bindande. Målen syftar till att landets stora miljöproblem ska vara lösta senast 

2020. Av dessa är fyra mål direkt relevanta för den kommunala planeringen av vatten och 

avlopp; god bebyggd miljö, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag och 

ingen övergödning. Kommunen har en viktig roll i arbetet med att nå miljömålen genom 

att översätta målen till lokala åtgärder. Miljömålen har beaktats i den samlade 

bedömningen av respektive område. 

 
I Länsstyrelsens regionala åtgärdsprogram för miljömålen som fastställdes 2014 utpekas 

särskilt fyra problemområden när det gäller temat Kust och vatten: 

 Övergödning som fortfarande är ett stort problem 

 Fysisk påverkan av våra vattendrag 

 Grundvatten och dricksvattenförsörjningen som måste säkras 

 Miljögifter från både pågående och gamla utsläpp 

 
Länsstyrelsens prioritering överensstämmer väl med den bedömning av våra främsta 

miljöutmaningar som gjorts av Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt. 
 

 
 

Lokala mål och policies 
 
LUP 2015- 2018 

 

I kommunens lokala utvecklingsprogram som gäller för mandatperioden 2015 – 2018 

beskrivs visionen för år 2030 om Motala som den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden. 

Denna s k stadsvision omfattar tre politiskt prioriterade områden med 

kommungemensamma resultatmål anger riktningen. Ett av prioriterade områdena har 

direkta kopplingar till våra vatten- och boendemiljöer. 
 

Ett stolt och attraktivt Motala 

- attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer 
 
Miljöprogram 

 

Kommunfullmäktige i Motala antog år 2014 ett miljöprogram för Motala kommun som 

beskriver syfte, struktur och relation mellan olika kommunala styrdokument inom 

miljöområdet. I programmet redovisas tre övergripande insatsområden med en kort 

programförklaring: 
 

 Ett klimatsmart Motala 
 

 Rent och resurssnålt med råvaror i kretslopp 
 

 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
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Naturvårdsprogam och sjödatabas 
 

Naturvärden kopplade till vattenmiljöer är ofullständigt beskrivna i Naturvårdsprogrammet 

från 2014. Biologiskt värdefulla miljöer i rinnande vatten inventerades mellan år 2005 – 

2010 och redovisas i naturvårdsprogrammet. En sjödatabas har upprättats baserad på 

vattenplanen från 1998 som uppdaterats med aktuell information angående befintliga 

värden, status, MKN och mål där så är relevant. 
 
Relevant lagstiftning 

 
Utbyggnaden av VA-försörjning styrs primärt av tre författningar: Plan – och bygglagen 

(PBL), Miljöbalken (MB) och lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 
 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

I lagen regleras kommunens rättigheter och skyldigheter att genom olika planer och 

lovgivning styra bebyggelseutvecklingen. Lagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda 

människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer Vid planläggning och i ärenden om lov och 

förhandsbesked skall hänsyn tas bl a till människors hälsa och säkerhet, möjligheter att 

anordna vattenförsörjning och avlopp, möjligheter att förebygga vattenföroreningar och 

risk för översvämning. 

 
Med stöd av Plan- och bygglagen kan en kommun aldrig ändra de krav som gäller enligt 

Lagen om allmänna vattentjänster. Däremot kan man med stöd av PBL reglera VA- 

frågorna där LAV inte är tillämplig. Exempelvis kan det i detaljplan ställas krav på 

gemensamhetsanläggningar eller lösningar för enskilda tomter. Ett bygglov kan även 

förenas med villkor på en viss avloppsanläggning. 
 
Miljöbalken (SFS 1998:808) 

Miljöbalkens (MB) huvudsyfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

Tillämpning av miljöbalken innebär bl a att människors hälsa och miljön skyddas mot 

skador eller olägenheter som orsakas av föroreningar eller annan påverkan. MB bygger på 

att man i varje enskilt fall bedömer att krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått ska 

vara rimliga med hänsyn till miljö- och hälsoskyddsaspekterna.  Det viktiga undantaget är 

sådana situationer där det finns rättsligt bindande miljökvalitetsnormer, då det istället är 

dessa som sätter gränserna för vilken påverkan som kan godtas. 

 
Utsläpp av avloppsvatten är i MB klassat som miljöfarlig verksamhet vilket innebär att det 

krävs tillstånd för att släppa ut avloppsvatten. Detta gäller både enskilda avloppslösningar 

(enligt § Miljöprövningsförordningen) samt större anläggningar över 200 pe 

(personekvivalenter) (enligt § MPF). Vissa anläggningar är anmälningspliktiga (både 

enskilda och avloppsreningsverk). Dåligt renat avloppsvatten kan vara en källa till 

olägenhet för människors hälsa och miljön, i form av förorenade dricksvattenbrunnar eller 

förorening av mark eller vatten. 

 
Kommunen ansvarar i egenskap av tillsyns- och prövningsmyndighet enligt miljöbalken 

för tillsyn av flera verksamheter som kan påverka vattenkvaliteten, bl a enskilda avlopp. 
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VA-juridik gällande verksamhetsområde 

I Havs- och vattenmyndighetens Rapport 2015:15 Juridiken kring vatten och avlopp ges en 

översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och 

rening av spillvatten och dagvatten. Kommunen har skyldigheter enligt Lag om allmänna 

vattentjänster (SFS 2006:412) att tillse att vatten- och avloppsfrågan löses under vissa 

förutsättningar. 
 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse, skall kommunen 

 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 

behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. 

Utdrag ur lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, § 6. 

Kommuner är enligt lagen om allmänna vattentjänster ansvariga att tillhandahålla allmänt 

vatten och avlopp om behov finns. Skyldigheten innebär att verksamhetsområde ska 

inrättas där det finns behov av detta och att vatten- och avloppslösningar ska ordnas för de 

fastigheter som finns inom ett politiskt fastställt verksamhetsområde. Enligt Motala 

kommuns reglemente är det kommunfullmäktige som ytterst ansvarar för att 

lagstiftningens skyldigheter uppfylls. 

 
En grundläggande del i denna skyldighet är att det föreligger ett behov av vattenförsörjning 

eller avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för människor hälsa eller 

miljön. Enligt praxis tolkas ett större sammanhang som att det skall handla om en något så 

när samlad bebyggelse av 20-30 fastigheter. Man bör observera att det inte finns någon 

koppling mellan denna praxis och andra tolkningar av samlad bebyggelse inom exempelvis 

stadsplanering. Det kan också nämnas att det inte finns något formellt hinder för 

kommunen att besluta om verksamhetsområde för mindre och/eller glesare bebyggelse. 

 
För områden med mer än 20-30 fastigheter men utan behov av skydd för hälsa eller miljö, 

finns det ingen rättslig grund att besluta om verksamhetsområde (Storlek på samlad 

bebyggelse enligt praxis, jfr Prop 1955:121 sid 61). Inrättande av verksamhetsområde kan 

om rättslig grund saknas överklagas av berörda fastighetsägare. Fastighetsägaren måste då 

kunna visa att den egna anläggningen är bättre än den som erbjuds inom det nya 

verksamhetsområdet. 

 
Vattentjänstlagen och Allmänna bestämmelser för användande av Motala kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) reglerar vilka rättigheter och 

skyldigheter som kommunen respektive fastighetsägare har när det gäller vatten- och 

avloppsförsörjning. 
 

Ur juridisk synvinkel görs det ingen skillnad mellan permanentboende och fritidsboende 

när det gäller kommunalt ansvar. Däremot kan boendeformen påverka bedömningen av 

prioriteringen för området. 
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Sammanfattning av de olika kommunala rollerna: 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunerna på många sätt är spindeln i nätet för 

samhällets VA-försörjning genom sitt ansvar för tillsyn, planering och bygglov samt 

tillhandahållande av tekniska anordningar för VA. 

 
En kommun 

 
 prövningsmyndighet enligt MB för enskilda avloppsanläggningar 

 är tillsynsmyndighet enligt MB för enskilda och anmälningspliktiga 

avloppsanläggningar inklusive nät 

 är tillsynsmyndighet enligt MB för utsläpp av dagvatten 

 är tillsynsmyndighet över vissa vattentäkter och vattenverk 

 är tillsynsmyndighet över enskilda dricksvattenbrunnar inom hyresfastigheter 

 fattar de avgörande besluten enligt LAV dvs.  producerar och levererar 

dricksvatten, avleder och renar avloppsvatten, driver och underhåller allmänna va- 

anläggningarna 

 beslutar om verksamhetsområde för kommunal VA-försörjning 

 beslutar om taxa för VA-försörjningen 

 beslutar om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser enligt PBL 

 prövar frågor om bygglov enligt PBL 

 ansvarar för omhändertagande av hushållsavfall i kommunen 

 fattar beslut om renhållningsordning och avfallsplan 

 upprättar nödvändiga planeringsunderlag för VA inom kommunen 

 är själv fastighetsägare och behov av VA-tjänster 

 har det lokala ansvaret för livsmedelskontrollen avseende dricksvatten 
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Nulägesbeskrivning 
 

 

Motala kommun har drygt 43 000 invånare, varav ca 90 % är anslutna till kommunalt 

vatten och avlopp.  Det finns även ett okänt antal fritidsboende i kommunen. Kommunala 

verksamhetsområden finns i Motala och Borensberg samt 18 mindre orter (Karlsby, 

Godegård, Tjällmo, Nykyrka, Bona, Österstad, Fågelsta, Fivelsta, Korskrog, Älvestad, 

Älvan, Fornåsa, Norrsten, Degerön, Ekebyborna, Lönsås och Varv och Brånshult). Motala 

kommun äger och ansvarar dessutom för drift och underhåll för Medevi 

avloppsreningsverk. Drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen för dricks-, 

spill- och dagvatten genomförs av Tekniska förvaltningens Verksamhetsområde Vatten 

och Avfall på uppdrag av Motala Vadstena Vatten- och Avfallsnämnd. 
 

Vattenförsörjning 
När det gäller dricksvattenförsörjningen för kommunens invånare finns det ett 
övergripande kommunalt ansvar att tillse att alla invånare har möjlighet till 

vattenförsörjning för att klara sitt boende. Dock finns vissa oklarheter mellan var 

kommunalt ansvar slutar och det privata ansvaret för enskilda vattentäkter börjar. 

 
Möjligheterna att ordna rent dricksvatten anses som ett allmänt intresse som bör hanteras i 

kommunens översiktliga planering. Länsstyrelsen har en viktig roll att förse kommunerna 

med aktuellt planeringsunderlag för den fysiska planeringen. Länsstyrelsen har tagit fram en 

regional vattenförsörjningsplan för Östergötlands län som är ett första steg mot ett gemensamt 

underlag för dricksvattenförsörjningen i regionen. Efter att länets kommuner har utarbetat 

kommunala vattenförsörjningsplaner utifrån de lokala förutsättningarna, bör den regionala 

planen uppdateras. Även andra avgörande förändringar kopplade till infrastruktur eller 

klimatförändringar kan påverka förutsättningarna i en vattenförsörjningsplan. 

 
Allmänna vattenverk 
Motala kommun har fem kommunala vattentäkter. Det finns två ytvattentäkter, Vättern och 
Boren samt tre grundvattentäkter belägna i Tjällmo, Karlsby och Godegård, se tabell 2. 

Fastställda vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter finns för Vättern och 

grundvattentäkten i Tjällmo. Arbete pågår att inrätta vattenskyddsområde även för övriga 

vattentäkter. Inom Motala kommun finns även vattenskyddsområde för vattentäkten i 

Ljungsjön för Linköpings kommun. 

 
Tabell 2.  Vattentäkter och skyddsområden 

 
Typ av vattentäkt Vattentäkt Vattenförekomst Vattenskyddsområde 

status 

Ytvattentäkt Vättern SE646703-142522 Fastställt 2014-01-30 

Ytvattentäkt Boren SE649283-146898 Arbete pågår 

Grundvattentäkt Tjällmo SE650856-147239 1978, revidering pågår 

Grundvattentäkt Godegård SE651381-145973 Arbete pågår 

Grundvattentäkt Karlsby SE650246-146157 Arbete pågår 

 

I Motala kommun produceras årligen drygt tre miljoner kubikmeter dricksvatten. Läckaget 

i nätet ligger på ca 15 %. För uttaget av vatten i Vättern finns en vattendom som ger laglig 

rätt att ta ut en viss mängd vatten från en punkt. Vattendom för vattenuttag saknas för de 

övriga kommunala vattentäkterna.  Det finns en plan för att ansöka om vattendom för 

vattenuttag även för de övriga vattentäkterna i samband med att vattenskyddsområde 

upprättas. 
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Tabell 3 Vattenverk i Motala kommun 
 

 
Verk Dimensionering 

m
3
/dygn 

a)
 

Levererat 
m

3
/dygn

b)
 

Utnyttjad 
kapacitet % 

Uppskattat 

antal anslutna
c)

 

Försörjer följande 
orter: 

Råssnäs 20 000 7 553 38% 32 300 Motala, Fågelsta, Fivelstad, 
Österstad, Nykyrka, 
Norrsten, Bona, Varv, Varv 
kyrkby Fornåsa, Älvan, 
Klockrike, delar av 
Ekebyborna  och Lönsås, 
Älvestad 

Karlsby 210 36 17% 150 Karlsby 

Godegård 1 720 66 4% 310 Godegård, Degerön 

Tjällmo 240 134 56% 550 Tjällmo 

Borensberg 1 320 653 49% 3 200 Borensberg, Brånshult 

 
a) Teoretiskt beräknat värde, ungefärlig mängd 

b) Medelvärdet av flödet m
3
/dygn år 2014 

c) Uppskattad siffra utifrån SCB rapportering av antalet skrivna invånare i orterna 

2014 
 

 
 

Reservvattentäkter saknas för 

vattenverken. De vattenverk som 

används idag fungerar som 

nödvattentäkter för varandra. Om 

vattenförsörjningen från Vättern skulle 

vara ur funktion räcker inte de övriga 

täkterna till. Arbete pågår att ta fram en 

nödvattenplan för utplacering av 

nödvattentankar i fall av vattenkris 

inom kommunen. Enligt Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap bör 

3-5 liter per person levereras under de 

första 24 timmarna för att sedan ökas 

till 10 – 15 liter inom 72 timmar. 

Arbete pågår även med att inrätta 

vattenskyddsområden, 

se tabell 2. 

 
I ÖP 06 föreslås sex reserv- 

vattentäktsområden för fortsatt 

utredning. Redovisade tillrinnings- 

område avser vattenintag i Motala stad 

respektive Borensberg. 
 

 

Fig 4. Vattentäkter enligt  ÖP 06 Motala kommun, sid 144 
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Dricksvattenanläggningar som omfattas av kommunalt kontrollansvar 

 
Kommunerna har enligt Livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt Livsmedelsförordningen 

(SFS 2006:813) ett kontrollansvar för anläggningar för dricksvattenförsörjning samt enligt 

miljöbalken ett tillsynsansvar för dricksvattentäkter. 

 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) gäller för all 

kommersiell och offentlig verksamhet oavsett verksamhetens storlek.  Plan- och 

miljönämnden har även tillsynsansvar över mindre anläggningar för uttag av dricksvatten 

om dessa är dimensionerade för > 50 personer/år och/eller har ett uttag på >10 kbm/dygn. 

I Motala kommun uppfyller följande anläggningar dessa kriterier: 

 
- Medevi brunn 

- Västanviks samfällighet 

- Nedra Lid 

- Dansby 

- Småängens camping 
 
Grundprincipen är att den som tillhandahåller dricksvatten även ansvarar för att vattnet 

uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Livsmedelsobjekt och annan kommersiell 

verksamhet där det används enskilt vatten är skyldiga att ha egenkontroll av 

vattenkvaliteten. Exempel på denna kategori är t ex livsmedelsbutiken i Nykyrka, Torpa 

racing, sommarcaféer och gårdsbutiker. 

 
Samfälligheter t ex i sommarstugeområden kan också ha egna vattentäkter, det är inte 

ovanligt med sommarvatten, en del med uttag från sjöar som Vättern, Salstern och Boren. 

Anmälningsplikt för registrering av anläggning gäller enligt ovan enligt Livsmedelsverkets 

föreskrifter om dricksvatten. För enskilda dricksvattentäkter ansvarar 

fastighetsägare/boende både vad gäller kvalitet och kvantitet. 

 
Enskilda vattentäkter 
Fastighetsägare ansvarar enligt miljöbalkens bestämmelser själva för egenkontroll över 
sina enskilda dricksvattentäkter samt upprättande av kontrollprogram för egna 

dricksvattenanläggningar där så krävs. 

 
Regler gällande dricksvatten finns i flera olika författningar. Kvalitetskrav på dricksvatten 

finns i livsmedelslagstiftningen, främst Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. I LAV 

regleraras kommunens skyldigheter att leverera dricksvatten, och i MB finns bestämmelser 

som syftar till att skydda vattentäkterna. 

 
HAV Rapport 2015:15 sid 46 

 

 
 

Exakt kunskap om hur många kommuninvånare som har en enskild vattentäkt saknas. Det 

finns även mycket begränsad information om vattenkvaliteten i de enskilda vattentäkter då 

kommunen inte regelmässigt får information om enskilda dricksvattentäkter. 
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Vattenkvalitet 

Generellt kan sägas att vattenkvaliteten i en brunn är ett resultat av geologin i området i 

kombination med eventuell omgivningspåverkan. 

 
Norr om Boren domineras berggrunden av urberg med överlagrad morän vilket medför att 

det kan finnas problem med försurat vatten framför allt i grävda brunnar. 

 
Söder om sjön Boren förekommer områden med kambrisk sandsten som bildades i ett 

grunt tropiskt hav. I sandstenen finns bevarade fickor av fossilt havsvatten från tiden då 

berggrunden bildades. Detta så kallade relikta saltvatten kan tränga in i djupborrade 

brunnar. Inträngning av saltvatten ger förhöjda halter av klorid i dricksvattnet. (Se vidare i 

”Hydrogeologiska förhållanden inom Östergötlands sedimentära berggrund” SGU) 

 
Kunskapen om vattenkvaliteten i borrade dricksvattentäkter är begränsad. Borrning genom 

olika berglager kan påverka dricksvattenkvaliteten i grundvattnet. Borrningar kan ske för 

dricksvatten, bergvärme, provborrning och borrning efter gas (i alunskiffer-områden). 

Grundvatten i kontakt med alunskiffer är i regel inte av så god kvalitet och sker läckage 

t ex i samband med borrning kan underliggande dricksvattenakvifärer (ex sandsten) 

påverkas och det finns risk för att även närliggande dricksvattenbrunnar kan förorenas. 

Ansökan om att installera bergvärme ska därför alltid göras till Plan – och miljönämnden. 

Under de senaste åren har det inkommit drygt 100 ansökningar/år inom kommunen. 

 
Vattentillgång 

Under år 2016 har ett flertal fastighetsägare till enskilda dricksvattentäkter hört av sig med 

anledning av att vattentillgången har sinat. Detta beror förmodligen av att år 2016 var ett 

mycket nederbördsfattigt år. Några dricksvattentäkter uppges även ha försämrad 

vattenkvalitet. Sinade brunnar (både grävda och borrade) är huvudsakligen belägna söder 

om sjön Boren och nära Borensberg. Enligt prognos som SGU och Samverkan 

Östergötland sammanställt kan problem med vattenbrist i enskilda brunnar fortsätta även 

under 2017. Enligt SMHI är Östergötland ett område med stor risk för ett torrare klimat 

med minskning av den totala nederbörden över året till följd av klimatförändringarna. 

Detta kan leda till problem i vissa delar av kommunen. 

 
Hantering av spillvatten 
Totalt antal kunder anslutna till befintliga kommunala avloppsreningsverken uppgår till 
ca 37 000 personer vilket innebär att drygt 6 000 kommuninvånare ej är anslutna till 

kommunalt reningsverk. I samband med kartläggningen av underlaget för VA-översikten 

har mellan 40 – 50 områden på landsbygden bedömts ha mer eller mindre samlad 

bebyggelse. 
 
Kommunala spillvattenanläggningar 

 

I kommunens reningsverk hanteras varje år drygt 4 miljoner kubikmeter spillvatten att 

jämföra med de ca 3 miljoner kubikmeter dricksvatten som varje år produceras. 

Spillvattenledningarna är ofta otäta vilket gör att dränerings- och grundvatten kan läcka in. 

Det kan även vara regnvatten som leds in i kommunala spillvattensystemet genom 

felaktiga anslutningar av rännstensbrunnar, stuprör eller spygatter. Mängden 

tillskottsvatten till spillvatten beräknas till ca 40 % för Karshults reningsverk och de 

mindre reningsverken ligger på ca 45-70 %. 
 

 

Reningen av spillvatten innefattar även produktion av slam. Karshults reningsverk är 

certifierat enligt Revaq vilket innebär att producerat slam ska klara kraven för att få spridas 
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på åkermark. För att uppfylla kraven enligt certifieringen måste ett s k uppströmsarbete 

bedrivas i syfte att minska mängden föroreningar i spillvattnet. 

 
I Motala kommun finns nio avloppsreningsverk och en större pumpstation, se tabell 4. VA- 

systemet omfattar även andra tekniska anläggningar som ledningsnät och pumpstationer. 

 
Tabell 4: Avloppsreningsverk 
*)Medelvärdet av flödet m3/dygn 2015 

 

Verk Dimen- 
sionering 
(pe) 

Ut- 
gående 
avlopps- 

vatten
* 

(m3/dygn) 

Uppskatt 
at antal 
anslutna 
(fysiska 
personer) 

Antal 
anslutna 
(pe) 

Tar emot 
spillvatten från 
följande orter: 

Utnyttjad 
kapacitet 
(%) 

Specifikt 
flöde 
(l/pe,d) 

Bedömd 
P-tot 
reduktion 
(%) 

Bedömd 
BOD7 
reduktion 
(%) 

Karshult 40 000 9886 31 740 35308 Motala, Fågelsta, 
Fivelsta, 
Österstad, 
Nykyrka, Norrsten, 
Bona 

88% 286 96% 99% 

Karlsby 600 114 150 67 Karlsby 11% 1701 87% 87% 

Godegård 300 36 210 80 Godegård 27% 450 91% 88% 

Degerön 100 49 100 21 Degerön 21% 2333 99% 94% 

Tjällmo 1000 172 550 228 Tjällmo 23% 754 93% 92% 

Medevi 1930 267 ca 200 
permane 
nt- 
boende 
(ca 400 
tomter) 

257 Västanvik samt 
delar av Medevi. 
Kommunen 
delägare 
tillsammans med 
samfälligheten i 
Västanvik och 
Medevi Brunn. 
Kommunen äger 
och ansvarar för 
drift och underhåll 
av avloppsrenings- 
verket. 

13% 1039 76% 75% 

Varv 300 54 220 97 Varv, Varv kyrkby 32% 557 93% 96% 

Fornåsa 700 325 660 387 Fornåsa, Älvan, 
delar av Älvestad 

55% 840 90% 94% 

Borensberg  1506 3250  Borensberg, Brånshult 
Pumpas vidare till Linköping via Klockrike, för rening 

Korskrog 200 22 110 40 Korskrog 20% 550 87% 95% 

 
Tabell 5 Övriga VA-anläggningar 

 
Anläggningstyp Antal/längd 

Dricksvattenledningar (exkl. servisledningar) ca 369 km 

Spillvattenledningar (exkl. servisledningar) ca 270 km 

Dagvattenledningar (exkl. servisledningar) ca 203 km 

Antal serviser vattenledningsnätet 9262 st, ca 58 km 

Antal serviser spillvattenförande ledningsnätet 9271 st, ca 51 km 

Antal serviser dagvattenledningsnätet 7280 st, 37 km 

Dricksvattenreservoarer 5 st 

Tryckstegringar 10 st 

Pumpstationer för spillvatten 75 st 

Pumpstationer för dagvatten, 
(ägare Gata & Park men Vatten & Avfall sköter driften) 

17 st 
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Enskilda avlopp 

Det finns inte något aktuellt register över fastigheter med enskilda avlopp i Motala 

kommun. Uppskattningsvis finns i dagsläget mellan 3000 - 4000  enskilda avlopp inom 

kommunen. 

 
Belastningen på yt- och grundvatten bedöms vara stor på grund av bristfällig rening samt 

låg närsaltsreduktion i många enskilda anläggningar. Utsläpp från enskilda avlopp bidrar 

till övergödning i våra sjöar och vattendrag i Östergötland och på sikt även i Östersjön. 

För enskilda avlopp har därför reningskraven ökat och kommunen ställer krav på hög 

skyddsnivå i de fall en avloppsanläggning bedöms ge en negativ påverkan på den 

ekologiska eller kemiska statusen hos en sjö eller ett vattendrag. Havs- och 

vattenmyndigheten har idag ansvaret för att ge tillsynsvägledning och föreskrifter om hur 

en avloppsanläggning ska anordnas för att nå uppställda krav. I några områden, främst 

fritidsbebyggelse, finns idag slutna tankar för wc- avloppsvatten. Slutna tankar anses idag 

inte vara en hållbar lösning vad gäller omhändertagande av wc-avlopp med tanke på risk 

för läckage, risk för ledningsbrott i samband med tömning och högt grundvatten, samt 

transporter i samband med tömning. 

 
Erfarenheter från genomförda inventeringar är att statusen på de enskilda 

avloppsanläggningarna varierar. Uppskattningsvis mer än 50 % av fastighetsägarna bör 

vidta åtgärder för att uppfylla gällande krav. 

 
Dagvattenhantering 
Motala kommuns dagvattenhantering handlar främst om insamling av dagvatten och 
avledning till närmsta och mest lämpade vattenförekomst. I Motala stad avleds dagvattnet 

till Vättern eller till Motala ström. Övriga orter med dagvattenområden avleder dagvattnet 

till närliggande diken eller mindre vattendrag. I Motala stad finns tre dagvattendammar 

som kommunen ansvarar för. 
 

Kommunen har en dagvattenpolicy som är antagen 2007. Arbete pågår att revidera 

nuvarande dagvattenpolicy. Inriktningen på arbetet i kommunen när det gäller dagvatten är 

att man i första hand ska infiltrera på tomtmark (LOD- Lokalt omhändertagande av 

dagvatten) och i andra hand fördröja det på tomtmark innan man får släppa det till 

kommunens ledningsnät för dagvatten. 
 

Syftet med pågående revidering är att dagvattenpolicyn ska vara ett tydligt verktyg i 

kommunens arbete med klimatanpassning, att belastningen av föroreningar till recipient 

ska minska samt att klargöra roller och ansvar i frågor som rör dagvatten i 

samhällsplaneringen. 
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Långsiktig VA-planering i Motala kommun 
 

Det är viktigt att kommunen har en långsiktig VA-planering som omfattar hela kommunen. 

Genom sin VA-planering kan kommunen agera strategiskt för att hantera ökade miljökrav, 

klimatförändringar och förväntningar om utbyggd VA-försörjning. Enligt HaV´s 

vägledning för kommunal VA-planering bör en kommun ha en VA-plan som omfattar flera 

delar, se bild nedan. Särskilt angeläget är det att utveckla VA-planer i områden som inte 

uppfyller miljökvalitetsnormerna. En kommunal VA-plan krävs inte i vare sig LAV, PBL 

eller MB. Den saknar därmed rättsligt bindande verkan och är kommunens eget 

planeringsinstrument. En VA-plan är dock ett viktigt verktyg för att kommunicera mot 

kommuninvånarna när VA-utbyggnad planeras. 
 

Planeringen bör omfatta såväl upprättandet av relevanta styrdokument, principer för 

finansiering samt strategier för kommunikation med berörda aktörer. 
 
 

 
 

Figur 5: Lägesbild styrdokument vattenplanering Motala kommun 2017 
 

En analys av befintliga, planerade och önskvärda styrdokument har genomförts med 

utgångspunkt från den dokumentstruktur som föreslås av HAV. Inom Motala kommun 

finns eller planeras/pågår ett arbete att ta fram ett antal dokument som är kopplat till 

kommunens planering av vatten och avlopp. Se nedanstående förteckning: 
 
Vattenplan 
Vattenplanen från1998 omfattar en redovisning av kemiska och fysikaliska parametrar för 
samtliga sjöar i Motala kommun. En ny sjödatabas har upprättats med känd kunskap 

rörande befintliga naturvärden, eventuell förekomst av markföroreningar i anslutning till 

sjön samt anläggningar för friluftsliv. I sjödatabasen redovisas även miljöstatus med 

utgångspunkt från MKN samt beslutat målår för god ekologisk status. 
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Motala kommuns vattenplan är i behov av revidering. Befintliga vattenförekomster 

behöver inventeras, beskrivas och informationen uppdateras. Vattenplanen bör även 

innehålla mål och åtgärder för att Motala kommun på bästa sätt ska vårda, skydda och 

förbättra kvaliteten på sina vatten. 

 
Status: Nuvarande vattenplan är från 1998 och bör revideras 

 
Ansvar: KF/TN (kommunekolog) alternativt PMN 

 
VA-plan 

 
En VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela 

kommunen, både i och utanför det kommunala verksamhetsområdet. Med VA-försörjning 

menas både dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. VA- 

översikten är ett kunskapsunderlag till att ta fram en beslutad VA-plan med prioritering 

och vägval för olika områden inom kommunen kopplat till fysisk planering. 

 
Motala kommun saknar i nuläget VA-plan. Föreliggande VA-översikt är det inledande 

steget i arbetet för att få fram en VA-plan. I samband med VA-översikten redovisas även 

en strategi för hantering av VA utanför nuvarande kommunala verksamhetsområden. 

 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att nödvändiga kunskapsunderlag och 

planeringsinstrument finns för att styra och leda inom vattenområdet. 
 

Status: VA-översikt med objektbeskrivningar för olika områden är under 

framtagande. 

 
Ansvar: KF/KS 

 
Vattenförsörjningsplan 
Vattenförsörjningsplan som begrepp definieras i miljömålen Levande sjöar och vattendrag 
och Grundvatten av god kvalitet. Vattenförsörjningsplanerna är också en av de utpekade 

åtgärderna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för att uppnå och säkerställa god status i 

alla vattenförekomster i Sverige.  Syftet med vattenförsörjningsplaner är att trygga en 

långsiktig försörjning av dricksvatten. Genom att koppla ihop samhällsplanering med 

vattenförsörjning kan man också effektivisera vattenanvändningen. 

 
Länsstyrelsen anser att vattenförsörjningsplanen ska omfatta de vattenresurser som 

används för uttag idag och de resurser som kan komma att användas i framtiden. I planen 

redovisas såväl ytvatten som grundvatten och konstgjort grundvatten och de resurser som 

tas med är de som försörjer fler än 50 personer eller där uttaget överstiger 10 m3 per dygn. 

Detta innebär att förutom de kommunala även större privata (oftast samfällda) vattentäkter 

tas med i planen. 

 
Av planen ska framgå vilka hot mot eller risk för påverkan som finns per resurs. Det är 

viktigt att titta på effekterna inte bara inom utan även utanför kommunens gräns. 

 
Motala kommun har ingen framtagen Vattenförsörjningsplan. Dock pågår diskussioner 

kring detta. På senare tid har det förekommit längre torra perioderna i kombination med 

mindre nederbörd/snö som troligen kommer påverka dricksvattentillgången speciellt för 

enskilda dricksvattenbrunnar, men det kan även bli kännbart för de kommunala 

grundvattentäkterna. Dock är underlaget för att se var det förekommer vattenbrist idag 

bristfälligt. Det saknas även kunskap när det gäller vattenkvaliten i enskilda vattentäkter. 
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Det bör utredas om det finns ett behov av att avsätta områden reserverade som 

reservvattentäkter, ett arbete som bör finnas med i kommande översiktsplan. 

 
Det finns behov av att arbeta fram vattenskyddsområden med föreskrifter för övriga 

vattentäkter i Motala kommun. Om reservvattentäkter skapas ska även dessa områden ha 

ett upprättat vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter som skydd. 

 
Kommunens översiktsplan bör identifiera områden där särskild hänsyn behöver tas till 

vattenförsörjning i samband med prövning av ny bebyggelse eller annan förändring av 

mark- och vattenanvändning. Områden kan redovisas som skyddsområden för vatten 

alternativt utredningsområden kring kända vattenförekomster. 

 
Status: Regional vattenförsörjningsplan antagen 2014 

Upprättande av vattenskyddsområden pågår 

Föreslagna vattenskyddsområden redovisas i ÖP 

Reservvattentäktsområden för utredning kommer att redovisas i ÖP 
Mark- och vattenanvändning som rör risk, säkerhet, hänsyn redovisas i ÖP 

 
Ansvar: KF/KS 

 
Dagvattenpolicy (strategi) 
Klimatförändringarna förväntas orsaka mer varierat väder med fler extrema 
vädersituationer samt ökad frekvens av häftiga regn, torrperioder, stormar mm. Det ökade 

antalet större skyfall kommer att påverka dagvattenhanteringen i Motala kommun. För att 

börja anpassa sig till detta scenario planeras en översyn av dagvattenavledningen i 

kommunen samt inventering av möjliga fördröjningsytor. 

 
Motala kommun har en dagvattenpolicy från 2007 och ett arbete har startat för att revidera 

dokumentet. Syftet är att dagvattenpolicyn ska vara ett tydligt verktyg i kommunens arbete 

med klimatanpassning, att belastningen av föroreningar till recipient ska minska samt att 

klargöra roller och ansvar i frågor som rör dagvatten i samhällsplaneringen. 
 

 
 

Status: Dagvattenpolicy 2007, revidering pågår 

Nytt dokument som tillhör dagvattenpolicy: Riktlinjer för en hållbar 

dagvattenhantering 

 
Ansvar: KF/VAN 

 
VA-utbyggnadsplan 
Motala växer. Enligt beslut i KF pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för 
Motala kommun. Översiktsplanen ska redovisa nya bebyggelselägen för stadens utveckling 

samt möjlighet till ny bebyggelse på mindre tätorter samt omgivande landsbygd. 

 
Översiktsplanen ska ange inriktningen av den fysiska miljön och hur den byggda miljön 

ska användas, utvecklas och bevaras. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och 

förhandsbesked enligt PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till bl a möjligheter att ordna dricksvattenförsörjning 

och avlopp och möjligheter att förebygga vattenföroreningar. 
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Status: Arbete pågår med ny översiktsplan som kommer att ge underlag för 

en VA-utbyggnadsplan med prioritering av vilka nya och befintliga områden 

som ska anslutas samt utbyggnadstakt 

 
Ansvar: KF/VAN 

 
Drifts- underhålls- och förnyelseplaner 

 
Kommunens VA-huvudman ansvarar för att ta fram planering för sanering och förnyelse 

av ledningsnätet och renoveringsbehov av vattenverk och avloppsreningsverk i kommunen, 

det vill säga investeringsbehovet. I arbetet med att ta fram reinvesteringar på ledningsnätet 

tas hänsyn till ålder, driftproblem, resultat från TV-inspektioner, tillskottsvatten och vilka 

arbeten som kommunens huvudman för Gata ska genomföra. Totalt har kommunen ca 990 

km va-ledningar (dricksvatten, spillvatten och dagvatten inklusive servisledningar). 

Förnyelsetakten för VA-ledningar ligger enligt tidigare beslut på 0,53% och kommer att 

höjas till 0,7% år 2018 efter beslut i Vatten- och Avfallsnämnden 2016-04-09. Från och 

med verksamhetsåret 2018 planeras investeringsvolymen för ledningsnätet och tillhörande 

anläggningar ligga på ca 24 mkr/år. 

 
När det gäller vatten- och avloppsreningsverken finns det ett antal av verken som börjar 

närma sig ett större behov av renovering. Några mindre verk har redan genomgått en större 

renovering. För att ta fram renoveringsbehovet tittar man på driftbehovet idag, vilka 

problem som finns registrerade, fastighetens skick och utrustningens status. 

Många VA-huvudmän inom Sverige tittar på möjligheter att samordna drift och underhåll 

till ett mindre antal större dricksvatten- eller avloppsreningsverk. Även i Motala planerar 

man att utreda hur framtida VA-försörjningen skall se ut inom kommunen. Genom att 

bygga överföringsledningar kan mindre anläggningarna för produktion av vatten och 

rening av spillvatten avvecklas. Den ökade mängden spillvatten, på grund av fler 

överföringsledningar, kan troligen medföra att det större avloppsreningsverket i Motala 

kan behöva byggas ut. 

 
När det gäller drickvatten, anses det att det finns kapacitet för att försörja fler med 

dricksvatten från vattenverket i Råssnäs, då verket endast utnyttjar ca 40 % av sin kapacitet 

idag. Även de mindre vattenverken har möjlighet att försörja fler. Se tabell 3, Vattenverk. 

 
Status: Drift- underhålls- och förnyelseplan av ledningsnät eller verk finns och 

uppdateras vid behov. 
Verksamhetens planeringsunderlag på verksamhetsnivå 

 
Ansvar: VAN 

 
 
 
 

Strategi enskilda avlopp 
Implementeringen av EU´s vattendirektiv och förvaltningsplanen för Södra Östersjöns 
vattendistrikt innebär att beslutad miljökvalitetsnorm ska ha uppnåtts till beslutat målår. 

Enskilda avlopp identifieras som en betydande orsak till övergödning av våra ytvatten. 

Viktiga instrument i åtgärdsarbetet är tillsyn enligt MB samt åtgärder för att förbättra 

avloppssituationen på landet. Detta kan leda till att Lagen om allmänna vattentjänster 

(LAV) §6 kan påverka den kommunala VA-planeringen på grund av att avloppssituationen 

inte kan lösas enskilt eller att det finns problem kopplat till dricksvatten. 
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Enligt beslutat åtgärdsprogram för Södra östersjöns vattendistrikt ska kommunerna arbeta 

med inventering och tillsynsplanering. 

 
För att säkerställa att de långsiktiga målen för en hållbar och kretsloppsanpassad 

avloppsförsörjning ska nås bedömer miljö- och hälsoskyddsenheten att enskilda avlopp 

äldre än 10 år bör inventeras. Avloppsanläggningar yngre än 10 år behöver inte inventeras 

vid platsbesök om de är slutkontrollerade och/eller har skickat in utförandeintyg. 

 
Prioritering av vilka områden som skall inventeras sker årligen i samband plan- och 

miljönämndens tillsynsplanering. Principen är att områden inom vattenskyddsområden 

samt närhet till känsliga sjöar, vattendrag och grundvatten ska inventeras först. Nuvarande 

målsättning är att genomföra ca 100 inventeringar per år. I handläggningen ingår även att 

hantera tillståndsärenden. Målsättningen utgår även ifrån att det ska finnas kapacitet att 

åtgärda de undermåliga avloppsanläggningarna. 

 
I Motala kommun har fastigheterna i Vedemö inventerats som ett begränsat ”testområde” 

under år 2014/2015. Fastigheter inom Ljungs vattenskyddsområde beräknas vara 

inventerade under år 2017. 

 
Status: Tillsynsplanering Miljö och hälsa upprättas årligen 

VA-översikt (under framtagande) 

Behov av uppdatering av underlag enskilda avlopp antal, belägenhet, skick 

 
Ansvar: KF/KS 
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Bedömning av enskilda avlopp utanför nuvarande 
verksamhetsområden 
Mellan åren 2010-2011 inventerades och bedömdes närmare 50 områden med enskilda 

avlopp med avseende på miljö- och hälsoaspekter, VA-aspekter (utifrån VA- 

huvudmannens synvinkel) samt samhällsbyggnadsaspekter. Inventeringen har legat till 

grund för en samlad bedömning av hur angeläget det är att åtgärda nuvarande situation för 

vatten och avlopp. För varje objekt föreslås även lämpliga åtgärder och fortsatt 

utredningsbehov. I den samlade bedömningen redovisas ett förslag till prioritering av de 

områden där det bedöms kunna föreligga ett kommunalt ansvar att anordna nytt 

verksamhetsområde enligt Lagen om allmänna vattentjänster §6. 

 
Förslaget till prioritering för utökning eller bildande av nya verksamhetsområden ska 

prövas mot andra intressen och bekräftas i kommunens nya översiktsplan. Beslutad 

översiktsplan ger underlag för framtagande av en utbyggnadsplan för kommunens 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Resultatet av analysen redovisas i VA- 

översikten som utgör ett kunskapsunderlag för det pågående arbetet med den nya 

översiktsplanen. 

 
För områden där kommunen inte bedöms ha ett ansvar att anordna ett kommunalt 

verksamhetsområde föreslås tre alternativa lösningar. 
 
Metod och resultat 

 
Bedömningen av varje område eller bebyggelsegrupp redovisas i en områdesbeskrivning, 

se bilaga 1.  I bilaga 1 ingår även kartor som redovisar befintliga verksamhetsområden 

samt bedömda områden. Områdesbeskrivningarna har tagits fram av arbetsgruppen enligt 

en gemensam mall. Ansvarig verksamhet har ansvarat för beskrivningen av sin aspekt 

medan den samlade bedömningen har gjorts av den samlade arbetsgruppen. 

Områdesbeskrivningen innehåller en kartbild som illustrerar avgränsningen av den 

bebyggelse som bedöms vara samlad sett i ett större sammanhang. Därefter redovisas de 

tre aspekterna och avslutningsvis ges den samlade bedömningen. 
 

I den samlade bedömningen har sammanlagt 33 områden redovisats: 

Tre frågeställningar har beaktats i inventeringen: 

 

1. Bedömning av miljö- och hälsoskyddsaspekter 
 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har bedömt behovet av åtgärder med hänsyn till miljö och 

hälsa enligt en tregradig skala. 
 

1 Hög påverkan 
 

2 Medelhög påverkan 
 

3 Låg påverkan/behov 
 

Varje område har värderats utifrån en rad parametrar som anknyter till EU:s vattendirektiv 

för att kunna beskrivas och prioriteras. Värderingen har genomförts genom att respektive 

parameter graderats enligt bedömningsmetoden nedan: 
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1 Mindre 
känslig 

 

2 Känslig 
 

3 Mycket känslig 

 

Skydd av naturvärde 
 

Utanför skyddat område 
 

Lokalt intresse och/eller 
Kommunalt intresse 

 
Nationellt intresse 
och/eller regionalt 
intresse 

 
Med skydd av naturvärde är som beskrivna parameterar såsom naturskyddsområden och Natura 2000-område 

 

Skydd av dricksvatten 
 

Utanför skyddat område 
 

Yttre skyddsområde 
 

Inre skyddsområde 

 
Vattenskyddsområde 
(Tjällmo, Ljung, Vättern) 

   

 
Vattentäkter (Godegård, 
Karlsby, Boren) 

   

 
Gemensamma 
dricksvattentäkter, enskilda 
vattentäkter 

   

 
Reservvattentäkter (enl ÖP 06 
Djurkällaplatån) 

   

 
Vattentäkter och reservvattentäkt saknar i dag vattenskyddsområde. Vid klassificering har dock i vissa fall används 
”projekterat” och tänkta skyddsområden. 

 

Skydd av badvatten* 
 

Allmän badplats 

 
Ej nära sjö eller allmän 
badplats 

 
sjönära 

 
Nära allmän badplats 

 
*De områden som av kommunen omfattas av kontroll av badvattenkvalitet 

 

Skydd av miljökvalitet 
 

Måttlig status 
 

God status eller 
Otillfredsställande status 

 
Hög status eller Dålig status 

 
Bedömning av status enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige) 

 

Problem med 
grundvatten 

 
Nej 

 
Delvis (säsongsbaserat, 
en del tomter med sämre 
läge mm) 

 
Ja 

 

När ett område har genomgått en analys av varje parameter summeras varje siffra ihop till 

ett sammanlagt resultat. Detta resultat multipliceras med antal bostadshus (oavsett 

permanent- eller fritidsboende) i aktuellt område. Resultatet blir en miljö- och hälsopoäng 

som anger hur stor påverkan är på miljön i området. Detta kan innebära att ett område med 

låg miljö- och hälsopoäng men med många bostäder sammanlagt får en hög prioritering 

och att ett område med höga miljö- och hälsorisker men bara omfattar ett fåtal bostäder får 

låg prioritering. 
 

Utifrån resultat av ovannämnda prioritering av de olika områdena, har en bedömning gjorts 

om lösningar på avloppsrening och dricksvatten bör ske i en gemensam anläggning 

(kommunal eller ”enskilda”) eller att fortsätta med enskilda lösningar. 
 
 

2. Bedömning av kommunalt ansvar att tillhandahålla vatten och avlopp 

 
Vid bedömningen av bebyggelseområdena i Motala kommun finns ett antal områden där 

kommunen ur ett storleksperspektiv enligt lagen om allmänna vattentjänster har ett 

juridiskt ansvar att sörja för vatten och avlopp. Vid genomgången av alla områden har 

kommunen utgått ifrån att det vid samlad bebyggelse omfattande mer än 20 bostäder kan 

finnas ett behov av kommunalt ansvar för att lösa VA. Avgörande är hur miljö- och 

hälsoproblematiken är i området och möjligheterna för att lösa det. Om det finns 30 eller 

fler bostäder i ett område med miljö- och hälsoproblematik har kommunen i princip ett 

juridiskt ansvar att lösa VA i området. I bedömningen av de olika områdena har ingen 

skillnad gjorts på fritidsbebyggelse eller permanentboende. 
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För att öka VA-standarden krävs incitament för att fastighetsägarna skall vara villiga att ta 

de ökade kostnaderna. Speciellt gäller detta om fastighetsägare nyligen har investerat i 

enskilda lösningar. Oftast används ökade byggrätter som incitament. I många 

fritidshusområden finns detaljplaner där byggrätten i enlighet med rekommendationerna i 

översiktsplanen är begränsad till 80 m
2 

för huvudbyggnad plus 30 m
2 

för 

komplementbyggnader. Större byggrätter medför att permanentbosättning underlättas, 

vilket kan komma i konflikt med den rådande bilden av ett hållbart samhälle där en 

utglesning av samhällsstrukturen inte är önskvärd. 

 
I de fall områdena uppfyller kraven för att kommunalt verksamhetsområde för VA ska 

upprättas, går trenden mot att ansluta va-systemet mot stora centrala avloppsreningsverk. 

Följden blir ofta långa kostsamma ledningsdragningar och en koncentration av risker och 

utsläpp mot en punkt och en recipient. Dock blir va-verksamheten koncentrerad till en plats 

med samlad drift och att man kan använda andra större tekniska lösningar för att rena 

vatten eller avloppsvatten som gör att det blir effektivare. 

 
3. Bedömning av långsiktigt bebyggelsetryck i området 

 
Bebyggelsetrycket bedöms som lågt, mellan eller högt. Bedömningen baseras framförallt 

på statistik rörande inlämnade bygglovsansökningar i de olika områdena. En 

kompletterande bedömning har gjorts med hänsyn till erfarenhet och lokalkännedom. 

 
Samlad bedömning 

 
Underlaget för den samlade bedömningen redovisas i bilaga 2 där samtliga områden ingår. 

De områden där det sannolikt föreligger ett ansvar att anordna kommunala 

verksamhetsområden har prioriterats utifrån den sammanlagda poäng som erhållits i 

bedömningen av de tre aspekterna miljö- och hälsa, VA samt bebyggelsetryck, se bilaga 3. 

 
Bedömningen är enbart baserad på befintlig kunskap och en tolkning av gällande 

lagstiftning och ska i nästa skede prövas mot andra intressen. 

 
I den fortsatta prövningen för de prioriterade områdena behövs fördjupade underlag och 

utredningar för varje område om det ska bli ett verksamhetsområde för VA. Det kan handla 

om möjlig VA-lösning i området, kapacitet på befintligt ledningsnät för att ordna 

kommunal VA-försörjning, framtida bostadutveckling och detaljplaner innan det kan 

beslutas att det ska ske utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet. Då detta är en stor 

negativ kostnad för VA-kollektivet ska en ekonomisk utredning genomföras för varje 

område som underlag för beslut om finansiering. 

 
I bilaga 4 finns en samlad lista över  de områden där det anses finnas ett behov av 

ytterligare utredningar. 
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Resultat av samlad bedömning 
 
Av de ca 50 områden som ingick i den inledande inventeringen redovisas 46 områden i den 

samlade bedömningen. Vissa områden har bedömts ha så starka geografiska och 

funktionella samband att de hanteras som ett samlat objekt och redovisas i samma 

områdesbeskrivning. Totalt redovisas 33 områdesbeskrivningar i bilaga 1. 

I områdesbeskrivningarna redovisas den fakta som framkommit i samband med 

inventering samt grund för bedömningar. I bilaga 2 redovisas samtliga objekt. 

 
 I fyra av de områden som beskrivs är den samlade bedömning att det kan föreligga 

ett kommunalt ansvar att anordna vatten och avlopp enligt Lagen om allmänna 

vattentjänster. Varje område bör hanteras samlat p g a samordningsfördelar vid 

utbyggnad av VA och/eller detaljplanering. 
 

 

 I övriga områden anses vatten och avlopp kunna anordnas genom enskild 

VA-lösning alternativt privat gemensamhetsanläggning. 

 
Innan formellt beslut kan fattas om utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet krävs 

vidare utredningar för varje område för att fastställa om det ska bli ett verksamhetsområde 

för VA, vilken typ av VA-lösning som är lämplig, bostadutveckling, behov av detaljplaner 

mm innan det går vidare för beslut. Då en utvidgning av verksamhetsområdet medför en 

stor kostnad för VA-kollektivet ska en ekonomisk utredning genomföras för varje område 

för titta på hur detta ska finansieras. Beslut om nytt verksamhetsområde fattas av KF. 

 
Enligt den samlade bedömningen i VA-översikten bör följande områden prioriteras i det 

fortsatta planeringsarbetet: 

 
Prio 1 Bromma, Kärsby, Djurkälla 

 
I området finns idag ca 150 bostäder fördelade på tre delområden. Området som är beläget 

i anslutning till Motala tätort, har redan idag karaktären av ett tätt bebyggt område. 

Andelen permanentboende i området ökar och det finns ett intresse från privata 

fastighetsägare att tillskapa ytterligare tomter i området. Översiktsplanen ÖP 06, pekar ut 

Bromma och Kärsby för omvandling till helårsboende och utbyggnad med nya bostäder i 

enskild regi 

 
Området ligger i direkt anslutning till Vättern och är delvis beläget inom Vätterns 

vattenskyddsområde.  Kärsbyån som löper genom området har stora naturvärden och utgör 

en lekplats för bland annat öring. Vättern och Kärsbyåns nedre del utgör Natura 2000- 

områden. I områdena förekommer höga till mycket höga grundvattennivåer, på vissa 

ställen endast 30 - 40 cm under markytan. Detta innebär svårigheter att anlägga enskilda 

avloppsreningsanläggningar med effektiv rening.  Risk finns för förorening av grundvatten 

samt påverkan på vattenkvaliteten i Vättern samt Kärsbyån. 

 
Ett samrådsförslag till detaljplaneprogram för Bromma, Kärsby och Djurkälla med förslag 

till ökade byggrätter och ny bebyggelse togs fram 2008. Arbetet med 

detaljplaneprogrammet för området har nu återupptagits efter att en överenskommelse 

träffats med Trafikverket som ger nya förutsättningar för detaljplanering och 

tätortsutbyggnad i Kärsby och Djurkälla. Uppdraget att upprätta detaljplan för område 35 

samt i område 34 norr om Kärsbyån har prioriterats av Plan- och miljönämnden efter beslut 

i KS att återuppta arbetet med planprogrammet för Bromma Kärsby Djurkälla. 
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En tydlig prioritering med en bortre tidsgräns för den kommunala VA-utbyggnaden i 

Djurkälla och Kärsby norr om Kärsbyån bör snarast läggas fast i ett politiskt beslut. Ett 

rimligt slutår för upprättande av verksamhetsområde är år 2021. Verksamhetsområde bör 

beslutas parallellt med antagande av detaljplan för område 35 och del av område 34 norr 

om Kärsbyån. 

 
Prio 2 Nedralid 

 
Detta område består av sju mindre delområden med sammanlagt ca 185 hus. Utöver fyra 

större koncentrerade fritidshusområden med vardera ca 35 - 50 bostäder finns även tre 

mindre grupper. Endast ett fåtal hus ligger på avstyckade tomter utom i område 18, 

Sjökärret, där de flesta av strandtomterna är avstyckade. Bebyggelsetrycket bedöms vara 

medelhögt för permanentboende. Det finns ett intresse att ändra fritidsbostäder till 

permanent boende. 

 
Nedralid ligger nära sjön Vättern som är ett Natura 2000-område. En av 

bebyggelsegrupperna ligger inom Vätterns vattenskyddsområde och de övriga områden i 

nära anslutning till vattenskyddsområdet. Topografin och de geologiska förhållandena ger 

ett högt och mycket rörligt grundvatten. Grundvattennivån kan på vissa områden vara så 

hög att grundvatten går ”i dagen”. Det är därför svårt att inom vissa områden anordna 

enskilda avloppslösningar utan risk för förorening av enskilda dricksvattentäkter. 

 
Det finns gemensamma dricksvattenanläggningar till de flesta områden. Under sommaren 

2017 uppstod problem med sinande brunnar i några av de gemensamma anläggningarna 

(både grävda och borrade), med kvarstående leveransproblem som följd. 

 
Nedralid omfattar sju delområden. Delområden 13, 17, 18 har bedömts ha stora miljö- och 

hälsoproblem. Område 12 har bedömts ha medelhöga miljö- och hälsoproblem medan 

område 14, 15, 16 har bedömts ha låga miljö- och hälsoproblem. 

 
Delområdena 12, 13,17,18 bedöms ha de egenskaper som krävs för att de i juridisk mening 

ska ingå i kommunens ansvarsområde. Område 14, 15 och 16 har färre än 10 bostäder, men 

ligger i nära anslutning till de övriga områdena och därför bör även dessa ingå i eventuell 

utredning om kommunalt VA. 

 
Området är redan idag ett tätt bebyggt område med ökat permanentboende vilket medför 

svårigheter att lösa vattenförsörjning och avloppsrening på tillfredsställande sätt för varje 

enskild bostad.  P g a hög grundvattennivå är det svårt att få tillräcklig uppehållstid för 

rening innan vattnet når dricksvattentäkten. 

 
Nedralidsområdet ligger inom cykelavstånd från staden och kan erbjuda ett attraktivt 

vattennära boende efter en anslutning till det kommunala VA-nätet. 

 
Prio 3 Salstern 
Detta område består av fyra delområden med totalt ca 234 hus där flertalet är fritidshus. 
Husen ligger på avstyckade tomter. Bebyggelsetrycket bedöms vara medel för 

permanentboende. Det finns ett intresse att ändra fritidsbostad till permanent boende. 

 
Tre av Salsterns fyra delområden anses ha stora miljö- och hälsoproblem och ett anses ha 

medelhöga miljö- och hälsoproblem. Både sjön Salstern och den nedströms liggande sjön 

Stora Vänstern bedöms enligt VISS ha en måttlig ekologisk status gällande miljökvaliteten 
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på ytvattnet. För att uppnå god ekologisk status till målåret 2021 bör de enskilda 

avloppslösningarna i området ses över och en mer långsiktig lösning sökas. 

 
Gemensamma avloppslösningar rekommenderas då enskilda avloppslösningar med 

infiltration av WC är olämpliga på grund av markförutsättningarna och den samlade 

bebyggelsen. Slutna tankar anses idag inte vara en hållbar lösning vad gäller 

omhändertagande av wc-avlopp med tanke på risk för läckage, risk för ledningsbrott i 

samband med tömning och högt grundvatten, samt transporter i samband med tömning. 

En kommunal lösning bedöms vara den bästa långsiktiga lösning då ett lokalt 

minireningsverk med biologisk och kemisk rening plus efterpolering har svårigheter att 

klara så långa belastningsuppehåll under vinterhalvåret som ett sommarboende medför. 

 
ÖP 06 ger riktlinjer för byggrätter med villkor för att övergå från fritidshus till 

permanentboende inom dessa områden vid sjön Salstern. Kommunen har även identifierat 

fem tänkbara LIS-områden i anslutning till Burnäset, Sjölunda och Djupvik som 

intressanta att möjliggöra för utbyggnad i ny ÖP. 

 
I utredningsarbetet inför en eventuell VA-anslutning bör VA-försörjningen av hela 

området runt Salstern ses över. Även de LIS-områden som utpekas i kommande ÖP bör 

beaktas i planeringen. En utveckling av det befintliga vattenverket och avloppsrenings- 

verket i Karlsby bör jämföras med en kommunal överföringsledning till Motala. 
 

 
 

Prio 4 Dansby 
Dansby består av 49 tomter varav ca 10 ännu är obebyggda. Andelen hus som bebos 
permanent i området är relativt hög. Området är beläget på en grusås med rörligt 

markvatten. Den norra delen av området ligger i anslutning till ett vattendrag som ingår i 

vattenskyddsområdet för Vättern. Dessutom finns det ett naturområde som är av 

riksintresse i den norra delen, Björnö isälvavlagringar, där exploatering inte får ske. 

 
I området finns en gemensam vattentäkt, men även enskilda vattentäkter förekommer. Det 

tillåts infiltration av BDT-vatten, men några fastigheter har fått tillstånd för infiltration av 

WC-vatten av misstag. Dock finns inget förbud att installera WC.  Detta har inneburit att 

slutna tankar har installerats på de flesta av fastigheterna. Slutna tankar anses idag inte vara 

en hållbar lösning vad gäller omhändertagande av wc-avlopp med tanke på risk för 

läckage, risk för ledningsbrott i samband med tömning och högt grundvatten, samt 

transporter i samband med tömning. Det anses finnas en stor risk för att det spillvatten från 

fastigheterna som infiltreras i området kan förorena de privata vattentäkterna (enskilda och 

gemensamma). 

 
Kommunen anser att området är intressant för omvandling från fritidsområde till 

permanent bostadsområde och anses även aktuellt att ta med i den nya ÖP. Området ligger 

nära större väg och avståndet till större samhällen anses vara rimlig för att det ska ske en 

omvandling till permanentboende och eventuellt titta på möjlighet för ny bebyggelse. 

 
Avståndet till befintlig kommunal VA-anläggning är inte stort. Dock kan det behövas vissa 

åtgärder på den befintliga VA-anläggningen för att tillgodose områdets behov. 
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Fortsatt utredningsbehov 
För ett antal av de områden som har bedömts har kommunen funnit att det saknas underlag 

för att göra en fullgod bedömning av situationen. För dessa områden finns ett behov av 

fortsatt utredningsarbete. 

 
Områden där det krävs fortsatta utredningar innan ställningstagande om lämplig lösning 

kan ske redovisas i bilaga 4. I sammanställningen redovisas även vilka frågeställningar 

som bör utredas fördelat på ansvarig verksamhet. 

 
Redovisat utredningsbehov ska beaktas i verksamhetsplanering, tillsynsplan och budget. 

Behovet kommer att behöva uppdateras löpande. 
 
Generellt utredningsbehov 

 

Innan beslut om en omfattande utbyggnad av kommunala VA-anläggning kan fattas 

behöver ett antal centrala frågeställningar utredas: 

 Dricksvattenförsörjning 

 Finansieringsmodeller för VA-utbyggnad 

 Teknikval samt kostnader för anpassning av befintligt nät för att möjliggöra nya 

verksamhetsområden 
 

 
Utredningsbehov fördelat på ansvarig verksamhet 

 

Miljö-och hälsoskyddsenheten 
 

1 Småängen Ev utredning bör inkludera möjlighet att utföra gemensamhetsanläggning inom campingområdet 

5 Björnö Eventuellt inventeringsbehov 

7 Medevi brunnsområde VA-förhållanden 

8 Medevi/Baggeby VA-förhållanden 

12-18 Nedralid Även vattenförsörjning 

22 Härseby Kulla VA-förhållanden 

25 Hanorp (Tororp) VA-förhållanden 

37 Ekebyborna Avloppssituation 

44 Uddhamra VA-förhållanden 

Tekniska förvaltningen VA 

4 Godegårds säteri Översyn dimensionering i samband med pågående dubbelspårsutbyggnad järnväg 

5 Björnö Bör ingå i översyn av VA-försörjning Godegård 

6 Dansby Bör ingå i översyn av VA-försörjning Godegård 

7 Medevi brunnsområde VA-situation 

12-18 Nedralid Utredning av förslag på VA-lösning i området 

22 Härseby Kulla Utredning överföringsledning kontra vattenskyddsområde 

28 Sjökumla Kapacitet överföringsledning 

29 Västra Stenby Kapacitet överföringsledning 

31 Fivelstad Kapacitet överföringsledning 

33-35 Bromma Kärsby Djurkälla VA-lösning i området 

40-43 Salstern VA-lösning i området 

Samhällsbyggnad 

33-35     Bromma Kärsby Djurkälla Detaljplaneprogram för alla områden samt detaljplan för Djurkälla och del av Kärsby. 

40-43     Salstern Bostadsutveckling samt behov av detaljplan. Ställningstagande i ÖP. 
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Mål för den fortsatta VA-planeringen 
I VA-översikten redovisas inga mål för den fortsatta VA-planeringen. Det material som 

redovisas i VA-översikten är endast avsett som ett kunskapsunderlag i kommunens 

planering. 

 
VA-översikten beskriver befintliga förutsättningar som underlag för kommunens 

översiktliga fysiska planering där olika intressen prövas och vägs samman. 

 
Den långsiktiga inriktningen för kommunens VA-planering kommer att utvecklas och 

läggas fast i de styrdokument som utpekats ovan. 
 

 
 

Strategi för hantering av VA utanför nuvarande 
kommunala verksamhetsområden 
I avvaktan på att kommunens långsiktiga inriktning för VA-planering konkretiseras i 

relevanta styrdokument bör vissa ställningstaganden göras som grund för löpande 

verksamhetsplanering och myndighetsutövning. Den samlade bedömningen för varje 

område resulterar i ett ställningstagande huruvida det föreligger ett kommunalt ansvar att 

upprätta verksamhetsområde för VA eller ej. Om det ej bedöms föreligga ett kommunalt 

ansvar är det den enskilde fastighetägarens ansvar att lösa VA-frågan på ett 

tillfredsställande sätt. Bedömningen kan i vissa fall kräva fördjupade utredningar. 

Ställningstaganden om ansvar behöver även bekräftas formellt i en VA-utbyggnadsplan 

som antas av kommunfullmäktige. 
 
Upprättande av nya verksamhetsområden för VA 

 
Efter bedömningen av alla områden finns det ett antal områden där det sannolikt finns ett 

kommunalt ansvar att lösa VA-frågan.  Som underlag för beslut om att bilda nya 

verksamhetsområden krävs fördjupade utredningar, projektering och ekonomiska kalkyler. 

Den slutliga prioriteringen mellan olika områden kan påverkas av samordning med andra 

projekt och strategiska överväganden som bebyggelsetryck. 

 
För VA-huvudmannen innebär utbyggnad av VA en stor kostnad för VA-kollektivet. 

Finansieringen är något som kräver politiska ställningstaganden då VA-kollektivet endast 

ska ta nödvändiga kostnader och de flesta av områdena innebär en stor minuspost för 

verksamheten. Möjlighet att besluta om att ta ut särtaxa för de nya områdena kan vara ett 

alternativ för att minska kostnaderna för VA-kollektivet. Det finns även möjlighet att 

delvis finansiera utbyggnadsprojekt via den skattefinansierade verksamheten. 

 
Följande principer föreslås gälla för upprättande av nya verksamhetsområden: 

 
 Bedömningen av behov av nya verksamhetsområden ska prövas och bekräftas i 

kommunens översiktsplan. 

 
 En VA-utbyggnadsplan ska upprättas i syfte att beskriva hur de nya 

verksamhetsområdena som beskrivs i kommunens nya översiktsplan successivt ska 

genomföras, d v s prioriteringen av objekten. Finansieringen hanteras i kommunens 

budgetprocess. 

 
 Nya verksamhetsområden beslutas av kommunfullmäktige. 
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Rekommendationer i väntan på VA-utbyggnad 
 

 

Inom områden som kommer att få kommunalt vatten och eller avlopp inom en tioårs- 

period bör vissa övergångsprinciper för fastigheter med eget vatten och/eller avlopp 

tillämpas i avvaktan på att fastigheten kan anslutas. 

 
 En enskild avloppsanläggning ska ha en fullgod rening av avloppsvatten fram till 

dess inkoppling till det kommunala nätet sker. Krav på åtgärder ska vara skäliga 

och anpassas till riskbild och tidpunkt för anslutning. 
 

 

 För godkända enskilda VA- anläggningar som är nyare än 10 år finns det en 

möjlighet att få ersättning vid anslutning av kommunalt VA. 

 
 Tillstånd för avloppsanläggningar enligt förordningen om Miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd får endast ges under begränsad tid. Det ska framgå att tillståndet för 

anläggningen förfaller den dagen det kommunala nätet är upprättat samt att 

anslutning då ska ske. 

 
 Bygglov får endast ges om det finns möjlighet att ordna vatten- och 

avloppslösningar på ett hållbart sätt. Temporära lösningar kan i dessa fall 

godkännas under förutsättning att det i avtal framgår att fastighetsägaren förbinder 

sig att ansluta sig till det kommunala nätet. 

 
 Vid prövning av enskilt avlopp i planerat framtida verksamhetsområde bör 

information ges till fastighetsägaren att denna kan behöva ansluta sig till kommunal 

VA när detta i framtiden byggs ut. 
 

 
 

Områden som ej omfattas av kommunalt VA-ansvar 
 
Det är alltid den enskilda fastighetsägarens ansvar att lösa sin egen VA-försörjning men 

fastighetsägarna kan gå samman för att finna en godtagbar teknisk lösning. Om det är flera 

fastighetsägare som gemensamt äger och driver en VA-anläggning bör detta regleras 

juridisk med en anläggningssamfällighet. 

 
Tre alternativa lösningar kan förordas utifrån den samlade bedömningen. 

 
1. Kommunal förbindelsepunkt 

 

Om fastighetsägare önskar kommunal lösning för sin fastighet även om det inte bildas ett 

kommunalt verksamhetsområde kan man kontakta VA-huvudmannen gällande detta och 

inkomma med en beställning. Anslutning kan då ske genom att upprätta ett avtal mellan 

parterna. En förbindelsepunkt för att ansluta sig till det kommunala VA-ledningsnätet 

upprättas vid närmsta lämpliga punkt på överföringsledning. I detta fall står fastighetsägare 

för arbetet och kostnaden att få en anslutning från sin egen fastighet fram till en 

förbindelsepunkt på den kommunala VA-ledningen. Om det är flera bostäder i samma 

område rekommenderas att man bildar en samfällighet som ingår avtal med VA- 

huvudmannen. 
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2. Privat gemensamhetsanläggning VA 

I samlad bebyggelse där kommunalt VA-område ej bedömts som prioriterat så bör det 

alltid övervägas om det är möjligt att lösa vatten- och avloppslösning med en 

gemensamhetsanläggning för vatten- och/eller avlopp av berörda fastighetsägare.  Detta 

gäller både i befintliga eller planerade områden. Med gemensamhetsanläggning avses 

anläggning för två eller fler bostäder. En avloppsanläggning kräver oftast tillstånd enligt 

Miljöbalken. Ansökan prövas av plan- och miljönämnden/miljö- och hälsoskyddsenheten. 

I bedömningen ska hänsyn tas till omgivningen exempelvis sjöar, vattendrag, 

grundvattenförekomst, dricksvattenkvalitet, geologiska förhållanden, tomtstorlek mm. 
 

3. Enskild lösning 

Varje fastighetsägare ansvarar enskilt för att det finns en godkänd VA-anläggning för den 

egna fastighetens behov. Om det inte är möjligt att anlägga en s k gemensamhetslösning är 

det enskilda lösningar för vatten och avlopp som gäller. Det finns olika tekniska lösningar 

för att lösa detta. I bedömningen ska hänsyn tas till omgivningen exempelvis sjöar, 

vattendrag, grundvattenförekomst, dricksvattenkvalitet, geologiska förhållanden, 

tomtstorlek etc. I vissa områden kan det vara svårt att anlägga ett enskilt avlopp på grund 

av närhet till  vattentäkter, känslig recipient, vald teknik, små tomter och begränsad yta. 

Även en enskild avloppsanläggning kräver tillstånd och måste prövas av plan- och 

miljönämnden/miljö- och hälsoskyddsenheten. 

 
Detaljplanen kan i fritidshusområden beskriva att wc ej får utföras och att ledningsnät för 

spillavloppsvatten inte får finnas. I några områden har i vissa fall wc anslutits till slutna 

tankar vilket idag inte kan anses vara godtagbar lösning. Det finns alternativa tekniska 

torra lösningar som inte bygger på ett vattenburet system. Även BDT-avlopp måste 

anordnas med godtagbar lösning. 
 

 
 
 
 

Bilagor: 1. Områdesbeskrivningar 
2. Sammanställning av områdesbeskrivningarnas samlade bedömning 
3. Områden med möjligt kommunalt ansvar i prioritetsordning 
4. Identifierat behov av fortsatt utredningsarbete 
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