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Sammanfattning
Planen för dricksvatten och avlopp avser perioden 2017-2028 med en
revidering efter senast fem år. Eskilstuna kommun utgår ifrån
Vattentjänstlagen ifråga om planering och drift av allmänna Vattentjänster.
Den grundläggande delen av lagen om allmänna vattentjänster 6 § i detta
avseende anger följande;
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.
Begreppet ” i ett större sammanhang” är tolkat i rättsutlåtanden och en praxis
har utvecklats, vilken Eskilstuna kommun översatt till dessa kriterier utifrån
lokala erfarenheter av när behov av en gemensam va-lösning uppstår.
•
•

20 st befintliga bostäder (15 st också studerade) med max 50 m
avstånd = kärnområde för bebyggelse i större sammanhang
Bostäder med en yta minst 25 m2

All bostadsbebyggelse i kommunen har GIS-analyserats utifrån detta.
Behovsbedömningar är sedan gjorda för dessa områden. De områden som
bedömts ha behov av allmänt VA utökas därefter med glesare omgivande
bebyggelse, med max 100 m mellan bostäderna. Exakta gränser för
kommande verksamhetsområden sätts i senare skede för då befintlig
bebyggelse.
Detta innebär att:
1. Glesare bostadsbebyggelse än detta inte omfattas av Vattentjänstlagen
och därmed inte av allmänna Vattentjänster, ingen kommunal VAutbyggnad är aktuell. Enskilda VA-lösningar är vad som fortsatt
gäller för denna bebyggelse.
2. Anslutning av gles bebyggelse med privata ledningar till allmänt VAnät kan vara möjligt där det finns tekniska förutsättningar för det.
Avgift tas ut med hälften av ordinarie anläggningstaxas parametrar
för att få nyttja allmän VA-anläggning. Dessa anslutningar sker helt
på fastighetsägarnas initiativ i en så kallad avtalsanslutning.
3. Bebyggelse med täthet enligt uppställda kritierier och behov av
allmänt VA prioriteras i utbyggnadsplan utifrån behov.
4. Bebyggelsen utvecklas och behov ökar. VA-planeringen måste därför
följa med och uppdateras löpande.
5. För ny eller tillkommande bostadsbebyggelse som innebär att området
uppfyller dessa kriterier ska allmänt VA planeras.
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Ordlista
VA Dricksvatten och avlopp
Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten.
Spillvatten Förorenat vatten från hushåll, företag etc, i princip dricksvatten
använt i byggnader.
Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
BDT Bad- disk och tvättavloppsvatten, kallas även gråvatten.
VA-anläggning En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av
vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.
Enskild VA-anläggning En VA-anläggning eller annan anordning för
vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän VAanläggning.
Små avlopp En enskild avloppsanläggning med lokalt utsläpp, oftast enstaka
hus men kan vara för upp till 25 personer.
Gemensamhetsanläggning (GA) En enskild VA-anläggning som inrättats för
två eller flera delägare gemensamt.
Miljö- och räddningstjänstnämnden: Den myndighet som ansvarar för
tillsynen över de små (enskilda) avloppsanläggningarna i kommunen.
Miljökontoret: Utför på delegation från Miljö- och räddningstjänstnämnden
tillsyn på små avlopp och kan kräva åtgärder då bristfällig rening
konstateras. Handlägger även ansökningar och anmälningar och fattar beslut
om små avlopp.
LAV Lagen om allmänna vattentjänster, Vattentjänstlagen. (2006:412)
Allmän VA-anläggning En VA-anläggning som kommunen har rättsligt
bestämmande över och som har ordnats för att uppfylla kommunens
skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster. Omfattar allt från
vattenverk, ledningsnät, vattentorn, pumpstationer, avloppsreningsverk mm.
Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
VA-huvudman Den som äger en allmän va-anläggning.
EEM Eskilstuna Energi & Miljö AB, det av Eskilstuna kommun helägda
bolaget som är kommunens VA-huvudman.
Fastighet: mark- eller vattenområde som utgör en rättslig enhet,
registerfastighet.
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Förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän va-anläggning och fastighetens
egna va-installation, inom verksamhetsområde ligger den i regel vid
fastighetsgräns (tomtgräns), utanför verksamhetsområde är det reglerat i
avtalet för anslutningen.
Avtalsanslutning: fastigheter belägna utanför verksamhetsområde anslutna
med egna privata ledningar fram till den allmänna VA-anläggning.
Vattentjänstlagen är inte tillämplig utan villkoren för anslutningen är
reglerad i avtal för anslutningen mellan VA-huvudmannen och
fastighetsägaren alternativt gemensamhetsanläggningen om anslutet privat
nät omfattar flera fastigheter.
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Inledning och bakgrund
Eskilstuna kommun har konstaterat behov av att ta fram en strategisk plan för dricksvatten och
avlopp som en del i kommunens arbete för att upprätthålla en hållbar utveckling av VAförsörjningen. VA-försörjningen omfattar försörjningen av dricksvatten, avledning av spillvatten
och dagvatten både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA. VA-planen
är framtagen av en arbetsgrupp med deltagare från stadsbyggnadsförvaltningen, miljökontoret,
VA-huvudmannen Eskilstuna Energi & Miljö och kommunledningskontoret i samarbete med
konsultföretaget Sweco.
Inom befintliga verksamhetsområden för spillvatten och vatten ska behov av att utöka
verksamhetsområdet även för dagvatten utredas som en åtgärd i kommunens dagvattenplan. För
de nya verksamhetsområdena för befintlig bebyggelse som denna plan för dricksvatten och
avlopp hanterar, utreds behovet av verksamhetsområde för dagvatten inför beslutet om att inrätta
allmänt verksamhetsområde.
Kommunal VA-planering är ingen ny företeelse utan har pågått under många år. Planeringen har
historiskt sett ofta genomförts av varje enskild förvaltning eller bolag inom kommunen. Fokus
har legat på VA-huvudmannens planering för den allmänna VA-försörjningen.
På senare tid har behovet av en samlad planering för all typ av VA-försörjning blivit tydligare.
Att gemensamt inom kommunkoncernen planera för utbyggnad, förnyelse och andra åtgärder är
en nödvändighet för en fungerande VA-försörjning. En god framförhållning som grund för
planering av åtgärder ökar möjligheten för kommunens förvaltningar och bolag att planerera sina
investeringar. På så vis kan en mer hållbar ekonomisk situation skapas.
År 2000 antogs EU:s ramdirektiv för vatten, som lägger grunden för vilken kvalitet och tillgång
på vatten som Sverige inte får underskrida. Målet med vattenförvaltningen är att alla
vattenförekomster, både yt- och grundvatten, ska uppnå god status. För att uppnå god
vattenstatus behöver flera olika sektorer i samhället bidra. VA-verksamheten är en av de
sektorerna.
I Sverige är det de fem vattenmyndigheterna som ansvarar för beslut och samordning kring
vattenförvaltningen. Vattenmyndigheterna har tagit fram åtgärdsprogram, där en av åtgärderna är
att kommunerna ska upprätta vatten- och avloppsvattenplaner.

1.1 VA-planen – det tredje steget i VA-planeringsarbetet
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram rapporten Vägledning för kommunal VAplanering (2014:1). I rapporten ges förslag på hur kommunen kan arbeta med den strategiska
VA-planeringen. Arbetet bedrivs i olika steg enligt följande:
Steg 1: VA-översikt – sammanställning av nulägesbild för all VA-försörjning i hela kommunen.
Nulägesbilden utgörs av de aspekter som kan påverka beslut kopplade till VA-försörjningen.
Steg 2: VA-policy – riktlinjer och ställningstaganden som ligger till grund för VA-plan samt
prioritering av olika åtgärder.
Steg 3: VA-plan – åtgärder för all VA-försörjning i hela kommunen med utgångspunkt från
identifierade behov och VA-översikten och ställningstagandena i VA-policyn. Eskilstuna
kommun har valt att kalla den för plan för dricksvatten och avlopp.
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Steg 4: Genomförande och uppföljning – kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utföra
och följa upp de åtgärder som identifierats i VA-planen.
Eskilstuna kommun tog fram en VA-översikt under våren och hösten 2015. Under hösten 2015
och våren 2016 har arbete pågått med steg 2 i VA-planeringsarbetet. Eskilstuna kommun har valt
att kalla sitt dokument med riktlinjer och ställningstaganden för Riktlinjer för VA-planering, som
återfinns i bilaga 5.
VA-planen är en viktig del av Eskilstuna kommuns översiktsplan, men kommer inte att utgöra
tematiskt tillägg till översiktsplanen. VA-planen antas av kommunfullmäktige som ett
självständigt dokument som kan läsas separat från översiktsplanen. VA-planen behöver
samordnas med översiktsplanen.
En aktualisering och revidering av VA-planen föreslås genomföras minst vart femte år eller när
förutsättningarna av något slag ändrats så mycket att behov av revidering uppstått tidigare.

1.2 Planen för dricksvatten och avlopps uppbyggnad
Eskilstuna kommun arbetar aktivt med geografisk information som ett led i att tillgängliggöra
information för kommunens medborgare. Den geografiska informationen samlas i
Eskilstunakartan, vilken samlar information från både stadens förvaltningar och de kommunägda
bolagen. Allt nytt kartmaterial, eller information som på annat sätt är geografiskt knutet, som
produceras inom ramen för planen ska också publiceras i Eskilstunakartan. Syftet är att samla all
geografisk information på ett ställe och nå ut med den till alla som berörs.
Det finns en stor fördel i att knyta VA-planen för dricksvatten och avlopp till Översiktsplanen,
inte minst när det gäller den geografiska visningen i Eskilstunakartan. VA-försörjningen av
befintlig och tillkommande bebyggelse är ett tungt kommunalt ansvar enligt Vattentjänstlagen,
vilket är en grundläggande förutsättning att ta hänsyn till vid all form av fysisk planering.
Förutom denna plan för dricksvatten och avlopp finns flera andra strategiska planer framtagna i
kommunen. Dessa planer behöver gå i samklang så det inte i onödan uppstår intressekonflikter
eller där de inte går att undvika blir tydligt var de uppstår. Översiktsplanen är det forum där
helheten för kommunens fysiska planering samlas. Utbyggnad av allmän VA-försörjning för
befintlig bebyggelse styrs dock i första hand av Vattentjänstlagen även om bebyggelsen inte är
lokaliserad i enlighet med aktuell Översiktsplans intentioner. VA-utbyggnaden kommer inte att
vara styrande för bebyggelseutvecklingen, men befintlig bebyggelse måste VA-försörjas när
villkoren enligt Vattentjänstlagen uppfylls oavsett var bostäderna ligger.
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Riktlinjer och åtgärder för VA-planering inom Eskilstuna
kommun
För att säkerställa en långsiktigt hållbar VA-försörjning behövs en kommunövergripande VAplanering. Detta arbete utförs som ett samarbete mellan flera olika delar av kommunkoncernens
organisation, i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens vägledning för VA-planering.
Riktlinjer för VA-planering, utgör del två i det arbetet, och syftar till att ge stöd och vägledning i
det fortsatta arbetet. Mycket av arbetet med VA-försörjning styrs av lagstiftning, men dessa
riktlinjer ska komplettera gällande lagstiftning och föreskrifter med kommunens viljeriktning.
Riktlinjerna ska tydliggöra och fastställa de ställningstaganden som sedan ligger till grund för
åtgärder i planen för dricksvatten och avlopp. Fokus är på VA-försörjningsfrågor där ansvaret
ligger på flera olika förvaltningar och bolag inom kommunens organisation. I dessa frågor krävs
det samarbete och samordning för att skapa en långsiktighet som gynnar kommunen som helhet.
Åtgärderna omfattar all typ av VA-försörjning, både den allmänna och den enskilda. Åtgärder
har tagits fram indelat efter de olika delarna i ”Riktlinjer för VA-planering”, se Figur 1.
Åtgärderna innehåller det som bedöms vara mest angeläget i syfte att uppfylla respektive
ställningstagande, givet de förutsättningar som utgör nuläget och en bedömning av framtida
behov. Så långt det är möjligt har ambitionen varit att åtgärderna ska vara avgränsade i tid med
en start och ett slut, lämpligt att överföra till projektform och möjliga att ”bocka av”.

Kommunikation

Utbyggnad av
allmänt VA

Planer och
program

VA-plan

Gemensamhetsanläggningars anslutning till
den allmänna VAanläggningen

Ekonomi och
finansiering

Allmänna VAanläggningen

Enskilda VAanläggningar

Figur 1. I arbetet med VA-planen har åtgärder konkretiserats inom alla de delar som finns i
Riktlinjer för VA-planering.

Ansvaret för genomförande och uppföljning av åtgärder tillfaller olika enheter eller roller inom
Eskilstunas kommuns organisation. Även enheter som inte är huvudansvariga kan beröras och
blir därmed medansvariga för att planen för dricksvatten och avlopp ska kunna genomföras. En
tydlighet kring var de olika ansvarsområdena landar, idag och vid eventuella omorganisationer,
är en förutsättning för ett effektivt arbete med planens åtgärder.
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De ställningstaganden som anges berör följande områden:
•

Organisation och ansvar

•

Kommunikation

•

Planer och program

•

Ekonomi och finansiering

•

Allmänna VA-anläggningen

•

Enskilda VA-anläggningar

•

Utbyggnad av allmänt VA

•

Enskilda avlopp i väntan på allmänt VA

•

Tid för anslutning till allmänt VA

•

Gemensamhetsanläggningars anslutning till den allmänna VA-anläggningen

2.1 Organisation och ansvar
1. Kommunens arbete med VA-försörjning ska ske enligt en tydlig ansvarsfördelning
mellan förvaltningar och bolag i organisationen, samt vilka frågor som kräver formella
beslut (Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser) och i vilka
frågor beslut kan fattas på tjänstemannanivå. Även inom respektive del i organisationen
ska ansvarsfördelningen tydliggöras för berörda roller. Samarbete krävs både i
planerings- och utförandeskede.
2. Planen för dricksvatten och avlopp avser perioden 2017-2028 med en revidering efter
senast fem år.
3. Berörda förvaltningar och bolag inom kommunens organisation ska utveckla ett väl
fungerande samarbete inom frågor som berör VA-försörjningen i hela kommunen.
Kommunledningskontoret ansvarar för att utveckla samarbetet.
4. Eventuella intressekonflikter samt konsekvenser av dessa mellan kommunens olika
planer ska belysas och lösas genom samverkan. Kommunledningskontoret ansvarar för
forumet.

2.2 Kommunikation
5. Kommunikationen med medborgare avseende VA-försörjningen ska vara tydlig och utgå
från ett kundperspektiv. Medborgare ska få samstämmig information gällande VA-frågor
och det ska vara tydligt vilken del av kommunkoncernen de ska vända sig till med
respektive fråga.
6. Alla medborgare ska kunna få tydlig och enhetlig information om vilken typ av VAförsörjning som är aktuell i varje område i kommunen och den ska vara tillgänglig såväl
via web som telefon.
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2.3 Planer och program
7. Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen styrs av Vattentjänstlagen.
8. Förändringar av den allmänna VA-anläggningen anpassas till intentionerna i
översiktsplanen i sin utformning och dimensionering.
9. VA-planeringen ska samordnas med andra planer inom kommunen, som på ett eller annat
sätt berör eller berörs av VA-försörjningen.
10. VA-planen ska vara en grund för detaljplaneprioriteringen i Stadsbyggnadsnämnden.
Tidplaneringen av detaljplaneläggningen ska, så långt det är möjligt vara gemensam med
VA-planeringen.

2.4 Ekonomi och finansiering
11. Finansiering av utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen ska ske utifrån principerna
i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
12. Alla förvaltningar och bolag ska ges tillräckliga resurser för att kunna uppnå de mål
rörande VA-försörjningen som är fastslagna i Vattenplanen, liksom de åtgärder som
beslutas i VA-planen.

2.5 Allmänna VA-anläggningen
13. Vattenförsörjningen ska säkerställas avseende kvalitet och kvantitet, såväl vid normal
som extraordinär drift, i ett flergenerationsperspektiv.
14. Det ska finnas en långsiktig planering för förnyelse och underhåll av de allmänna VAanläggningarna, så att VA-huvudmannens strategiska mål kan uppnås.
15. Vid förändringar av den allmänna VA-anläggningen ska kretsloppsanpassade lösningar
beaktas.

2.6 Små avlopp, enskilda VA-anläggningar för enstaka fastigheter
16. I de områden som, även fortsättningsvis, kommer att ha enskild VA-försörjning ska det
vara tydligt vilka krav som ställs på de enskilda anläggningarna.
17. Tillsynsresurserna ska vara tillräckliga för att målet i vattenplanen 2015 ska kunna nås,
dvs att alla enskilda avlopp ska vara sanerade innan år 2021. Miljökontoret har dock vid
revideringen av vattenplanen 2020 meddelat att målet inte kommer att nås inom utsatt tid.
18. I kommunens information ska det tydligt beskrivas vilket stöd i form av rådgivning
enskilda fastighetsägare kan få för att upprätta en gemensamhetsanläggning för vatten
och/eller avlopp.
19. Kommunen ska ha en strategi för kretsloppsanpassade lösningar för enskilda avlopp.
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2.7 Utbyggnad av allmänt VA
20. Eskilstuna kommun ska ha en aktuell plan för utbyggnad av den allmänna VAanläggningen. Planen ska baseras på prioriteringsgrunder utifrån miljö- och
hälsoskyddsaspekter samt ekonomiska förutsättningar och samhällets utveckling, dvs
såväl ställningstaganden i ÖP som relevanta lagkrav (vattentjänstlagen, PBL, MB, etc.).
21. För att kunna prioritera utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen beskrivs det i VAplanen hur Eskilstuna kommun förhåller sig till begreppet ”i ett större sammanhang”
enligt §6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Vid analyser ska det tydligt
framgå hur begreppet tillämpats.
22. Bebyggelseområden nära befintliga verksamhetsområden för allmänt VA ska införlivas i
verksamhetsområde utifrån de principer som beskrivs i denna plan. Ambitionsnivån är att
VA-huvudmannen genomför ett område årligen. Arbetsgruppen för planen reviderar
årligen vilka områden som är aktuella för utbyggnad.
23. Eskilstuna kommuns VA-huvudman planerar att på sikt överta områdena med
avtalsanslutning utanför verksamhetsområde vilka omfattas av Vattentjänstlagens § 6 och
införliva dessa i verksamhetsområdet. Det gäller alltså inte samtliga avtalsanslutna
områden, utan de som enligt Vattentjänstlagens § 6 har bebyggelse i ett större
sammanhang och behov av allmänt VA. Av miljöskäl prioriteras dessa områden lägre än
de områden som beskrivs i punkterna 20 och 22 ovan, då avloppsvattnet från
avtalsanslutna områden redan avleds till den allmänna anläggningen.
24. I de fall VA-huvudmannen tar över huvudmannaskapet för en enskild VA-anläggning ska
villkor för övertagandet bedömas i varje enskilt fall utifrån den enskilda anläggningens
tekniska förutsättningar, samt utifrån ekonomiska förutsättningar förknippade med
övertagandet.
25. Tidplaner för VA-utbyggnad ska vara väl förankrade hos respektive förvaltning och
bolag liksom hos berörda myndigheter, så att nödvändiga personalresurser kan
säkerställas över tid.

2.8 Enskilda avlopp i väntan på allmänt VA
26. I de områden som ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen ska det vara tydligt
vilka krav som ställs på de enskilda anläggningarna i väntan på VA-utbyggnad.
27. Fastighet med möjlighet till anslutning till allmänt VA nära förestående, dvs VAbyggnation pågår för området, och där ansökan om nytt enskilt avlopp (små avlopp) sker
på fastighetsägarens initiativ, hanteras så att Miljökontoret normalt sett inte beviljar
avloppsansökningar i byggnationsfasen. Om miljökontoret ändå beviljar en ansökan för
tillfällig avloppsanläggning utgår ingen inlösenersättning från VA-huvudmannen när
anslutning till allmänt avlopp ska göras.
28. Fastighet med möjlighet till anslutning till allmänt VA vilken i tid ligger åtskilliga år
bort, dvs byggnation har inte påbörjats för området, hanteras så att Miljökontoret beviljar
tillstånd för en tillfällig anläggning (små avlopp) som klarar kontorets krav.
Fastighetsägaren står för investeringen. Skälig inlösenersättning för materialkostnad kan
bli aktuell från VA-huvudmannen när anslutning till allmänt avlopp ska göras. Principer
för inlösen av onyttigbliven enskild avloppsanläggning vid inrättande av
verksamhetsområde följer Vattentjänstlagen.
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29. Tydlig information för berörda fastighetsägare ska ges från kommunkoncernen i
respektive ärendeprocess i dessa frågor.

2.9 Tid för anslutning till allmänt VA
30. Miljökontorets bedömning är att tre månader, från och med det datum som anslutning
kommer att vara möjlig, är en rimlig tid att hinna ordna så att alla avloppsinstallationer
som finns på tomten/fastigheten blir anslutna till det allmänna avloppsnätet.
Miljökontoret får information från Eskilstuna Energi och Miljö om det skulle finnas
byggnader eller fastigheter som, efter att tremånadersperioden gått ut, ännu inte anslutit
sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Miljö- och räddningstjänstnämnden skickar
därefter ut beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till den befintliga enskilda
avloppsanläggningen på fastigheten.

2.10 Avtalsanslutningar till den allmänna VA-anläggningen av fastigheter
utanför verksamhetsområde
Riktlinjer för avtalsanslutningar av gemensamma VA-anläggningar utanför verksamhetsområde.
Detta gäller för fastigheter som vill ansluta sig, men som inte ingår i samlad bebyggelse i större
sammanhang, dvs som enligt §6 LAV inte har behov av allmänt VA idag eller med idag
förutsedd utveckling.
31. VA-huvudmannen i samråd med VA-rådgivaren tar beslut om avtalsanslutningar.
Områden som är planerade att ingå i verksamhetsområde för allmänt VA har inte
möjlighet att genom en avtalsanslutning påverka tidplanen för anslutning. Kommunen ska
se positivt på möjligheten att hjälpa boende och företag att få bra VA-lösningar, men
kostnader och resursåtgång för att lösa detta får inte skjutas över på VA-kollektivet.
32. Anslutningen ska kunna göras utan att påverka den allmänna anläggningen negativt i
tekniskt avseende.
33. Fastigheterna ska formellt bilda en gemensamhetsanläggning (GA) via Lantmäteriet,
alternativt ekonomisk förening innan anslutning tillåts.
34. Avgifter för anslutning utanför verksamhetsområde följer EEM:s Policy för anslutningar
utanför verksamhetsområde samt övertagande av GA. Avtalsanslutna fastighetsägare bär
själva allt ansvar för investering, drift och underhåll och övriga kostnader för sin
anläggning från anslutningspunkten vid det allmänna VA-nätet.
För en fullständig lista över åtgärder, ansvar och tidplan utifrån dessa riktlinjer hänvisas till
bilaga 5.
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Plan för utbyggnad av den allmänna anläggningen
Det som styr VA-huvudmannens skyldighet att ordna vattentjänster är § 6 i Lagen (2006:412)
om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen):
”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”
Avgörande är alltså att det ska vara i ett större sammanhang samt att det ska finnas ett behov
med hänsyn till människors hälsa eller miljön.
Vad som menas med ett större sammanhang har i rättspraxis bedömts olika, men generellt
innebär det områden med en samlad bebyggelse som omfattar 20-30 hushåll. I vissa fall har även
områden med färre hushåll bedömts utgöra s.k. § 6-områden. En tolkning av större sammanhang
av nuvarande bebyggelse i Eskilstuna har genomförts, se stycke 3.1
Planen för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen utgörs av en utbyggnadsordning och en
tidplan för utbyggnad. En rimlig utbyggnadsordning är viktig ur flera aspekter, bland annat för
att skapa tekniskt hållbara lösningar, att hitta eventuella samordningsmöjligheter mellan
utbyggnadsområdena, men också för att säkerställa en god teknisk funktion.

3.1 Identifiering av områden med samlad bebyggelse
Eskilstunas kommun har gjort en kartläggning av områden med samlad bebyggelse i större
sammanhang inom kommunen.
Underlaget för kartläggningen har utgjorts av tillgängligt kartmaterial samt utdrag ur
fastighetsregistret med uppgifter om bostadsbebyggelse. I analysen har områden identifierats
som har 20 st eller fler befintliga bostadsbyggnader med en tätkärna bestående av minst 15
bostadsbyggnader inom en radie av maximalt 50 m från varandra och omkringliggande glesare
bebyggelse, med 100 m mellan fastigheterna. Endast områden utanför nuvarande
verksamhetsområde för VA har identifierats. Endast befintliga bostadsbyggnader har beaktats,
dvs inte fastigheter med byggrätt enligt detaljplan eller övriga obebyggda tomter.
Totalt identifierades 34 st områden (varav 7 områden med enbart 15-19 bostäder i tätkärnan)
som kan anses utgöra ett större sammanhang och där kommunen kan ha skyldighet att ordna med
VA-försörjningen. Förutsättningarna kring VA-försörjning studerades för dessa 34 områden, se
Tabell 1.
Övriga områden med färre antal bostäder i en bebyggelsesamling, likväl som gles bebyggelse,
bedöms även fortsättningsvis kunna ha enskilda lösningar för vatten och avlopp, då de inte
uppfyller Vattentjänstlagens grundförutsättning om bebyggelse i ett större sammanhang.
I bilaga 1 finns en karta som visar placeringen av de 34 områdena som studerats i planen för
dricksvatten och avlopp. Avgränsningen av områdena i kartan är endast principiell. När
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utbyggnad ska genomföras i respektive område kommer beslut att fattas om exakt vilka
fastigheter som ska införlivas i verksamhetsområdet.
Tabell 1. Områden med bebyggelse i större sammanhang inom Eskilstuna kommun som utretts
ifråga om behov av allmänt VA. Antal hushåll i parentes är antalet efter att kärnområdena
kompletterats med eventuella omkringliggande glesare bebyggelse, med max 100 m mellan
bostäderna. Numreringen är kopplad till kartbilden i bilaga 1.
Nr Område

Antal hushåll

1

Nabben

19

2

Bondeka

26

3

Ramsnäs

56

4

Herrfallet camping

42

5

Näshulta Österby

100 (145)

6

Tummelsta

53

7

Löt sydväst Hållsta

20

8

Holmsjön, vid kommungräns Flen

16

9

Dammsäng

36

10

Uvberget fritidshusområde

28

11

Vilsta koloni

86

12

Sandhem

36

13

Hyndevads strand

24

14

Närsjö

86

15

Sandbankarna

73

16

Dalhagen

64

17

Balsta koloni

16

18

Klippbergen

144

19

Glömsta gård/Hälltorp

17

20

Torsborg

21 (53)

21

Sundby Björsund, Ekhammar

21 (46)

22

Varnäs udde

28

23

Sundbyholms slott och konferens

17

24

Sundbyholm GA

236

25

Ostra knall

127

26

Takthagen

32

27

Klinten

23 (39)

Sida 9(34)
(26)

Eskilstuna kommun

2020-05-08

Nr Område

Antal hushåll

28

Ostra hage, Vretatorp

97

29

Ostra Knall/Sundbyholm Skogstorp

17

30

Grundby Kullersta sand

77 (107)

31

Skeppartorp

57

32

Lindö

58

33

Ängsholmen östra

102

34

Tumbo kil

17 (29)

3.2 Bedömning av behov och möjlighet
Bedömningen av behov och möjlighet för VA-utbyggnad har genomförts med hjälp av en
beprövad prioriteringsmodell tillhandahållen av VA-konsult.
Prioriteringsmodellen är uppdelad i två huvuddelar där den första behandlar behovet av en
förändrad VA-struktur och den andra behandlar möjligheterna för anslutning till allmänt VA. För
respektive område bedöms ett antal kriterier, kopplade till behov och möjligheter, med hjälp av
en tregradig skala (+, ++, +++). För några kriterier anges informationen på annat sätt, t.ex. då
antalet hushåll definieras. Behov och möjligheter har analyserats för de 33 identifierade
områdena med bebyggelse i större sammanhang.
Kriterierna och bedömningsskalorna presenteras mer i detalj i bilaga 2. Bedömningen grundas på
befintliga förhållanden med prognos för 3-5 år framåt i tiden. Det är viktigt att ha i åtanke att
bedömningarna av såväl behov som möjlighet grundas på förhållanden som kan vara
föränderliga över tid.
3.2.1 Behov av VA-utbyggnad
Det är i första hand behovet som ska avgöra om ett område ska ingå i det allmänna
verksamhetsområdet och därmed anslutas till den allmänna VA-anläggningen.
Bedömningen av behov av förändrad VA-struktur utgår från kriterierna samhälle, miljö och
hälsa med underkriterier enligt Figur 2. För varje kriterie har en bedömning gjorts på en
tregradig skala (+, ++, +++) med utgångspunkt från insamlat underlagsmaterial om respektive
område. Sammanställning av underlagsmaterialet för alla studerade områden redovisas i bilaga 3.
Inom Eskilstuna kommun saknas det till stora delar information om tillgången på enskilt
dricksvatten samt kvaliteten, det som utgör parametern hälsa. Därför avgörs det totala behovet
främst av antalet hushåll i området och det miljömässiga behovet.
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Behov

Samhälle

Antal hushåll

Bebyggelsetryck

Miljö

Recipientens
känslighet

Hälsa

Utsläpp av
spillvatten

Vattenkvalitet

Tillgång till vatten

Figur 2. Kriterier för bedömning av behov av förändrad VA-struktur i områden med bebyggelse i
större sammanhang.

Med hjälp av bedömning av behoven kan kommunen se i vilka områden en förändrad VAstruktur är mest angelägen. På så sätt fås en grund för prioritering av anslutning till allmän VAförsörjning eller andra förbättrande åtgärder.
3.2.2 Möjlighet till VA-utbyggnad
I prioriteringsmodellen fanns en modul där möjligheterna till VA-utbyggnad kunde bedömas,
men denna del har inte nyttjats som ett underlag för utbyggnadsplanen och beskrivs därför
mycket kortfattat här. Modulen har använts så till vida att data matats in och ett värde för varje
område beräknats. Det är dock behovsbedömningen, som ger svar på hur stort behov områdena
med bebyggelse i större sammanhang i Eskilstunas kommun har av en förändrad VA-struktur,
som ensamt ligger till grund för prioriteringarna i utbyggnadsplanen.
Bedömningen av möjligheterna till VA-utbyggnad utgår från kriterier kopplade till såväl
tekniska aspekter som bebyggelsestruktur, samordningsvinster och omgivningarnas skyddsvärde.
Alla studerade kriterier visas i Figur 3. För varje kriterie görs en bedömning på en tregradig skala
(+, ++, +++) med utgångspunkt från insamlat underlagsmaterial för varje område.
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Möjligheter

Längd på
överföring
till/från befintligt
nät

Bebyggelsestruktur

Avstånd
mellan
tomter

Anläggningstekniska
förutsättningar

Samordningsvinster

Skyddsvärde

Storlek på
tomter

Figur 3. Kriterier för bedömning av möjlighet till VA-utbyggnad för områden med bebyggelse i
större sammanhang.

Syftet med möjlighetsbedömningen är inte att ta fram en faktisk kostnad för VA-anslutning för
respektive område utan att möjliggöra en inbördes prioritering.
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3.3 Resultat – bedömning av behov och möjlighet
Resultatet från prioriteringsmodellen visar var i kommunen som behovet av en förändrad VAstruktur är störst samt var möjligheterna till VA-utbyggnad är störst, se Figur 4.
Möjlighetsbedömningen har inte setts som särskilt användbar eller relevant för fortsatt arbete
med områdena, men ingick i konsultens modell och redovisas därför i resultattabellen.

Figur 4. Sammanställning av resultatet från prioriteringsmodellen avseende behov och möjligheter
för VA-utbyggnad för de studerade områdena med bebyggelse i större sammanhang. Områdena är
rangordnade efter prioriteringspoäng för behov.

Ett område med stort behov av en förändrad VA-struktur får en högre prioritet för utbyggnad än
ett område med små behov. Områden som inte har så stort behov får en lägre prioritet i arbetet
med VA-utbyggnad och det är inte säkert att anslutning till allmänt VA kommer att ske.
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3.4 Klassificering av planområden
Utifrån resultatet av behovsbedömningen klassificeras alla de studerade områdena med större
sammanhang olika typer av planområden enligt:
• Utbyggnadsområde
• Utredningsområde
• Bevakningsområde
• Enskilt VA-område
• Område med avtalsanslutning
Utbyggnadsområden är de bebyggelseområden som bedöms ha behov av allmänt VA enligt
denna analys.
För alla de studerade områdena är det inte säkert att behoven eller möjligheterna är så stora att
anslutning till den allmänna VA-anläggningen är den bästa lösningen. För vissa områden kan det
vara nödvändigt med ytterligare utredning för att bedöma hur behovet av en förändrad VAstruktur bäst tillgodoses (Utredningsområden). För andra områden kan det behövas extra
bevakning för att kontrollera om behovet förändras (Bevakningsområden).
Områden som klassas som Enskilt VA-område är områden med gles bebyggelse alternativt
samlad bebyggelse med små behov där det är sannolikt att de enskilda lösningarna kan behållas
även i framtiden.
Inom Eskilstuna kommun finns ett antal områden som är avtalsanslutna till den allmänna VAanläggningen. Dessa områden hanteras separat i VA-planen och benämns Områden med
avtalsanslutning. I bilaga 5 – Riktlinjer för VA-planering beskrivs hur avtalsanslutningar
hanteras generellt.
En närmare beskrivning och definition av de olika typerna av områden ges i följande avsnitt.
3.4.1 Utbyggnadsområden
Utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning men som bör anslutas till
allmän VA-försörjning och införlivas i verksamhetsområdet. Anslutning till allmänt VA bedöms
vara den enda möjliga lösningen sett till områdets förutsättningar. Kommunen rekommenderas
att fatta beslut om anslutning till allmänt VA samt när i tiden utbyggnaden ska ske. Efter VAutbyggnad klassas området som Allmänt VA-område och ingår i verksamhetsområde för allmän
VA-anläggning.
I
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Tabell 2 nedan redovisas de områden med bebyggelse i större sammanhang som har
klassificerats som Utbyggnadsområde utan att vara uppställda i prioritetsordning. De områden
som tillhör denna kategori utgörs i första hand av områden med stora miljömässiga behov. Flera
av områdena är sedan tidigare planerade för utbyggnad i VA-planen från 2011. Dessa områden
ingår också i kategorin VA-utbyggnadsområden i denna plan för dricksvatten och avlopp.
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Tabell 2. Planområden som klassats som Utbyggnadsområde. Områdesnumret hänvisar till det
angivna numret i Tabell 1 kopplat till kartbilaga 1. Antalet i parentes avser befintliga bostäder i
respektive område, med kärnområde samt eventuell glesare omkringliggande bebyggelse med max
100 m mellan bostäderna.
Nr Område

Kommentar

5

Stort område (145 st) med höga behov. Enda av de här
studerade områdena med bebyggelse i större sammanhang där
det finns konstaterade problem med vattenkvantiteten.
Gemensamt sommarvatten. Antagligen svårt att lösa
situationen enskilt. Ingår i område utpekat för utveckling enligt
översiktsplanen. Inget större bebyggelse/omvandlingstryck.
Obebyggda tomter finns. Möjligheten att bygga ut VA är god
eftersom överföringsledningar redan är byggda mot Bälgviken
men försvåras av att kapacitet i vattenverk och reningsverk
måste utökas.

Näshulta
Österby

12

Sandhem

Relativt litet område (36 st) men med stora miljöbehov.
Utbyggnad är redan planerad och projektering pågår.
Detaljplanearbete ska startas. Möjligheten till att bygga ut här
försvåras av att en fastighetsreglering krävs och särskilda
tekniska krav måste ställas på utförandet pga
vattenskyddsområdesföreskrifter.

13

Hyndevads

Litet område (24 st) men med stora miljöbehov pga närhet till
vattenverkets intag. Utbyggnad är redan planerad och
projektering pågår. Möjligheten till att bygga ut VA här är god
men försvåras av närhet till ytvattentäkten och höga
vattennivåer i Hyndevadsström.

strand

14

Närsjö

Stort område (86 st) med relativt stora behov pga närhet till
vattenverkets intag. Utbyggnad är redan planerad. Samma
möjlighet som Hyndevads strand.

15

Sandbankarna

Stort område (73 st) med relativt stora behov pga närhet till
vattenverkets intag. Utbyggnad är redan planerad och
projektering pågår. Samma möjlighet som Hyndevads strand.

16

Dalhagen

Stort område (64 st) med medelstort behov pga närheten till
Hyndevads vattenverk och ingår i dess vattenskyddsområde.
Samma möjlighet som Hyndevads strand.

20

Torsborg

Område (53 st) med visst miljömässigt behov. Enskilda
anläggningar nekas idag för att det är så pass tätt mellan
husen.

21

Sundby Björsund, Två relativt små områden (46 st totalt) med visst miljömässigt
behov. Enskilda anläggningar nekas idag p.g.a. tät bebyggelse.
Ekhammar

27

Klinten

Litet område (39 st) med viss bebyggelseutveckling. I området
finns slutna tankar för avlopp. Avloppssituationen bedöms
inte kunna lösas enskilt fortsättningsvis pga täthet och
markförhållanden.
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Nr Område

Kommentar

30

Grundby sand

Stort område (107 st) med relativt stora behov. Dessutom högt
bebyggelse/omvandlingstryck. Stora utsläpp. VA är planerat
men detaljplan inväntas.

33

Ängsholmen Ö

Stort område (102 st) med högt bebyggelse/omvandlingstryck.
Stort miljömässigt behov vid indraget vatten i husen, vilket
dock inte är tillåtet enligt arrendeavtalet. Det finns
sommarvatten i området. Förutsättning för VA-utbyggnad är
framtagande av detaljplan, bl a för u-område för ledningar.

34

Tumbo kil

Litet område (29 st) med högt miljöbehov och visst
bebyggelsetryck. Stor andel permanentboende. Gränsar till
verksamhetsområde för Tumbo. Förutsättning för långsiktigt
hållbar VA-utbyggnad är ett planprogram/detaljplaner i
området.
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3.4.2 Utredningsområden
Utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha ett behov
av en förändrad VA-struktur. Benämningen VA-utredningsområde kan betraktas som ett
”tillfälligt tillstånd”. Utredning behöver utföras för att visa vilken VA-lösning som är mest
lämplig och genomförbar för att förbättra situationen. Efter genomförd utredning klassas
området antingen som Utbyggnadsområde, Bevakningsområde eller Enskilt VA-område.
I Tabell 3 nedan redovisas de områden med bebyggelse i större sammanhang, som klassificerats
som Utredningsområden. I tabellen ges en motivering till varför respektive områden har klassats
som utredningsområde.
Tabell 3. Planområden som klassats som Utredningsområde. Områdesnummer hänvisar till det
angivna numret i Tabell 1. Antalet i parentes avser befintliga bostäder i respektive område, med
kärnområde samt eventuell glesare omkringliggande bebyggelse med max 100 m mellan
bostäderna.
Nr Område

Kommentar

1

Nabben

Litet område (19 st) men med miljöbehov till följd av
vattenskyddsområde Hjälmaren. Bör utredas om situationen är
så att VA inte går att lösa enskilt. Vattensituationen i området
bör studeras. Utredning har genomförts under 2018 för att
klarlägga de va-tekniska förhållandena för området, men
fortsatt utredning krävs för att kunna besluta om framtida valösning.

9

Dammsäng Relativt litet område (36 st) med relativt små behov. Ingen
bebyggelseutveckling i området. Detaljplan, fastighetsindelning
är förutsättning för VA-utbyggnad. Om området är lämpligt att
utveckla med detaljplan och allmänt VA behöver utredas.

10

Uvberget

Fritidshusområde (28 st) med viss bebyggelseutveckling. Har
gemensamt sommarvatten. Enskilda avloppsanläggningar
godkänns ej. Områdesbestämmelser från 1992 för fritidsboende,
med syfte att motverka permanentboende. Utredning har
genomförts under 2018 för att klarlägga de va-tekniska
förhållandena för området. Hur området ska nyttjas framöver
påverkar behov av gemensam va-lösning. Området är fortsatt
ett utredningsområde.

32

Lindö

Området utgår då kolonistugorna i koloniområdet felaktigt
hanterats som enskilda bostäder. Hela koloniområdet är
fastighetsägarens ansvar att lösa VA-frågan för. De återstående
enskilda bostäderna är inte nog många för att uppfylla
kriterierna för studien, dvs de är färre än 15 stycken.
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3.4.3 Bevakningsområden
Bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som sannolikt inte
har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakningen syftar till att följa om behovet av en
förändrad VA-struktur förändras över tid. Bevakningen kan innebära att tillsyn av enskilda
avlopp prioriteras eller att särskilda överväganden kan behöva göras vid till exempel
bygglovshantering. Med kunskap om hur VA-situationen i ett område förändras över tid kan
kommunen arbeta proaktivt för att situationen inte ska förvärras.
I Tabell 4 nedan redovisas de områden med bebyggelse i större sammanhang som har
klassificerats som Bevakningsområde samt en motivering till klassningen.
Tabell 4. Planområden som klassats som VA-bevakningsområde. Områdesnummer hänvisar till det
angivna numret i Tabell 1. Antalet inom parentes avser antalet bostäder inom kärnområdet, dvs
med max 50 m mellan bostäderna.
Nr Område

Kommentar

8

Litet område (16 st) med litet behov och ingen
bebyggelseutveckling men viss va-utveckling.

Holmsjön, vid
kommungräns Flen

19

Glömsta gård/Hälltorp Litet område (17 st) med små behov i dagsläget. Dock finns det
ett visst bebyggelsetryck i området som kan påverka
situationen.

3.4.4 Enskilt VA-område
Enskilt VA-område är ett område med sådan karaktär att det även i framtiden bedöms vara
godtagbart med enskilda VA-lösningar. Detta kan bero på att fastigheterna ligger glest eller att
det inom områden med bebyggelse i större sammanhang finns gynnsamma geologiska
förhållanden, stora tomter eller stora avstånd mellan tomterna. Därtill förutspås ingen ändring av
förutsättningarna inom en överskådlig tid. Enskild VA-försörjning kan också vara baserad på
anläggningar som försörjer flera fastigheter. I Tabell 5 nedan redovisas de områden med
bebyggelse i större sammanhang, utan prioritetsordning, som klassificerats som Enskilt VAområde.
Tabell 5. Planområden som klassats som Enskilt VA-område. Områdesnummer hänvisar till
angivna nummer i Tabell 1. Antalet inom parentes avser antalet bostäder inom kärnområdet, dvs
med max 50 m mellan bostäderna.
Nr

Område

Kommentar

2

Bondeka

Litet område (26 st) där det finns gemensam lösning för avloppet.
Anläggningen är ny. Området har litet bebyggelse-tryck och VAsituationen bedöms kunna lösas enskilt.

3

Ramsnäs

Ny gemensamhetsanläggning finns i området. (56 st)

4

Herrfallet

Campingområde, verksamhet kommunen inte bör ha skyldighet att
tillhandahålla VA till enligt LAV. (42 st)

6

Tummelsta Relativt stort område (53 st) med viss bebyggelseutveckling.
Utsläppen bedöms inte påverka miljön negativt, tack vare tre
gemensamhetsanläggningar för avlopp i området.
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3.4.5 Områden med avtalsanslutning
Områden med avtalsanslutning är områden som VA-försörjs av en gemensamhetsanläggning för
VA ansluten till den allmänna VA-anläggningen enligt ett avtal med VA-huvudmannen.
Gemensamhetsanläggningen, dvs ledningsnäten och eventuella pumpstationer för dricksvatten
respektive avloppsvatten ägs, driftas och underhålls av en samfällighetsförening, som är kund
gentemot EEM.
Historiskt har avtalsanslutningar av områden varit ett vanligt sätt att relativt snabbt och enkelt
lösa VA-strukturen i ett område. Vidare finns det inom kommunen ett antal koloniområden, där
servicehuset är anslutet till allmänt VA.
Eskilstuna kommuns VA-huvudman planerar att på sikt överta områdena med avtalsanslutning
utanför verksamhetsområde vilka omfattas av Vattentjänstlagens § 6 och införliva dessa i
verksamhetsområdet. Det gäller alltså inte samtliga avtalsanslutna områden, utan de som enligt
Vattentjänstlagens § 6 har bebyggelse i ett större sammanhang och behov av allmänt VA.
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Tabell 6. Planområden som är anslutna till allmänt VA med gemensamhetsanläggning och avtal, så
kallad avtalsanslutning. Antalet inom parentes avser antalet bostäder inom kärnområdet, dvs med
max 50 m mellan.
Nr Område

Kommentar

7
11

Löt sydväst
Hållsta
Vilsta koloni

Litet område (20 st) med anslutning till förbindelsepunkt via
GA.
Stort område (86 st) men med uteslutande fritidshus
(kolonilotter). Servicehus anslutet till VA. Det bör inte i
dagsläget vara kommunens skyldighet att ordna med VA i den
här typen av områden.

17

Balsta koloni

Litet område (16 st) med små behov. Servicehus anslutet till
VA. Det finns anläggning för sommarvatten i området. Det bör
i dagsläget inte vara kommunens skyldighet att tillhandahålla
VA i den här typen av områden.

18

Klippbergen
koloni

Mycket stort område (144 st) men enbart
fritidsboende/kolonistugor. Har lågt behov avseende utsläpp
(har VA-förening för V+S anslutna till VA).

22

Varnäs udde

Litet område (28 st) med anslutning till förbindelsepunkt via
GA.

23

Sundbyholms
slott och
konferens
Sundbyholm
GA

Litet område (17 st) med hög andel fritidsboende. Kommunen
är fastighetsägare, fastighetens nät anslutet till VA.

25

Ostra knall

Mycket stort område (127 st) med viss bebyggelseutveckling.
Är avtalsanslutna både till vatten och till avlopp.

26

Takthagen

Litet område (32 st) med små behov i dagsläget. Anslutna till
förbindelsepunkt via GA.

28

Ostra hage,
Vretatorp

Stort område (97 st) med relativt stor andel permanentboende.
Är avtalsanslutna både till vatten och till spillvatten.

29

Ostra Knall/
Sundbyholm
Skogstorp
Skeppartorp

Litet område (17 st) med små behov. GA avtalskund.

24

31

Mycket stort område (236 st) med relativt stor andel
permanentboende. Är avtalsanslutna både till vatten och till
spillvatten.

Medelstort område (57 st) med medelstort behov. Många, men
inte alla, är anslutna till förbindelsepunkt via GA. Visst
bebyggelsetryck.

Sida 21(34)
(26)

Eskilstuna kommun

2020-05-08

3.4.6 Planering för bebyggelseområden i den tidigare
Mälarstrandsutbyggnaden
Mälarstrandsutbyggnaden var den stora utbyggnad av kommunalt VA i Eskilstuna
kommun som planerades från år 2000 och framåt, men som inte kom att
genomföras fullt ut eftersom beslut togs att avbryta utbyggnaden av olika skäl. Den
bebyggelse som kommit till genom att bygglov beviljades med förutsättningen att
kommunalt VA skulle finnas att ansluta till inom nära tid har hamnat i ett besvärligt
läge på grund av de ändrade planerna, vilket arbetsgruppen för planen för
dricksvatten och avlopp bedömer behöver beaktas i den fortsatta VA-planeringen.
De kriterier för bebyggelse i större sammanhang som tillämpats utifrån Vattentjänstlagen i denna
studie har gett resultatet att vissa av områdena som omfattades av de tidigare
utbyggnadsplanerna för Mälarstranden här klassas som utbyggnadsområden, men inte alla på
grund av att all den bebyggelsen inte är nog tät. Resultatet var liknande i 2011 års VAutbyggnadsplan, vilken byggde på samma lagstiftning som idag, men det har inte kommunicerats
på ett tydligt sätt för berörda fastighetsägare. Mälarstrandsutbyggnaden utgick inte från
begreppet ”bebyggelse i större sammanhang” utan täckte Mälarstranden generellt, vilket är skälet
till denna problematik. Figur 5 visar vilka bebyggelseområden som föreslås få allmänt VA
utbyggt längs Mälarstranden enligt denna plan.

Figur 5. Översikt Mälarstranden utbyggnadsområden är Ängsholmen östra, Grundby Kullersta
sand, Klinten samt Sundby Björsund med Ekhammar. Blåstreckade områden är befintliga
verksamhetsområden för allmänt VA. Därutöver finns områden med bebyggelse i större
sammanhang som idag är avtalsanslutna till den allmänna VA-anläggningen.

De principer för hantering av Mälarstrandens avbrutna VA-utbyggnad som tillämpats är
Befintlig bostadsbebyggelse som uppfyller följande villkor
1. Omfattades av Mälarstrandsutbyggnadens VA-planer.
2. Bygglov har beviljats med planerna på allmänt VA som förutsättning så att en så kallad
tillfällig Mälartank för allt avloppsvatten installerats.
3. Utgör bebyggelsegrupper med fler än 15 st bostäder med max 100 m emellan sig.
4. Omfattas av utvecklingsplaner för bostäder enligt gällande Översiktsplan
Prioritering i utbyggnadsplanen görs utifrån övriga planeringsförutsättningar samt behov jämfört
med övriga områden.
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Figur 6. Placering av så kallade Mälartankar utanför de områden som klassats som
utbyggnadsområden för allmänt VA i denna plan, markerade med blå ringar. Mörkt rosa områden
har bebyggelse som klassas som ”större sammanhang”, dvs fler än 15 bostäder med max 50 m
emellan sig. Ljust rosa områden har glesare bebyggelse med fler än 15 bostäder med max 100 m
emellan sig.

Figur 7. Områden utpekade för utveckling för bostäder i gällande Översiktsplan markerade i gult.
Befintliga verksamhetsområden för allmänt VA i rosa.

Av analysen utifrån de uppställda kriterierna faller området Grundby Hyggeby ut, se Figur 8,
som därför föreslås omfattas av utbyggnad av allmänt VA.
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Figur 8. Resultat av Mälarstrandshanteringen utifrån uppställda kriterier – omfattades av
Mälarstrandsplanerna 2000-2011, bygglov beviljats utifrån detta så att tillfälliga så kallade
Mälartankar för allt avlopp installerats i väntan på allmänt VA, bebyggelse om minst 15 bostäder
med max 100 m emellan sig, omfattas av utvecklingsplaner för bostäder enligt gällande
Översiktsplan, är området Grundby Hyggeby.
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3.5 Tidplan för utbyggnad av allmänt VA
Reviderad tidplan till följd av Ängsholmen Östra samt inordnande av bebyggelse i direkt
anslutning till befintliga verksamhetsområden, varav två områden har bostäder på ofri
grund.
Område

Reviderad tidplan

2017-22

Ursprunglig
tidplan beslutad
VA-plan
2017
2017-21

Detaljplanearbete behövs
för VAutbyggnad
Nej

Hyndevads strand
Sandbankarna

2017-22

2017-21

Sandhem

2019-22

2019-21

Närsjö

2017-22

2017-21

Ja. Hanterat av
EEM i avvaktan
på DPrevidering
Ja. DP klar 2021
kritisk
förutsättning för
VA-utbyggnad
Nej

Dalhagen

2017-22

2017-21

Näshulta - Österby

2017-22

2017-21

Norra Bälgviken

2022-23

Klinten

2022-25

2020-23

Nej

Tumbo kil

2025-27

2022-24

Nej

Torsborg

2025-28

2022-25

Nej

Grundby Hyggeby

2025-27

2023-26

Ja

Ja, klar 2021,
smärre ändring
DP upphävd.
DP ej kritisk för
VA-utbyggnad.
Nej

Ny. Bebyggelse i
direkt anslutning till
befintligt
verksamhetsområde
Grundby Kullersta sand 2019-22
2019-22
DP överklagad,
prövning pågår.
VA-utbyggnad
kan ske utan
antagen DP.
Ängsholmen östra
2022-25
2024-26
Ja, definitiv
(förutsatt DP vunnit laga
förutsättning för
kraft Q4 2021)
VA-utbyggnad
Sundby Björsund
2022-24
2020-23
Nej
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Område

Reviderad tidplan

Åkerby 1:91

2025-26
tidigast

Lilla Rossvik

2025-26

Augustendal

2025-26
tidigast

SvistaGrönsta

2025-26

Västermo

2025-26

Råvik-Skogstorp

2026-27

Ostra Stensätter

2026-27

Hasselbacken,

2027-28

Rönnbärsvägen
Torshälla Mälby 8:59 >6

Ursprunglig
tidplan beslutad
VA-plan 2017

Detaljplanearbete behövs
för VAutbyggnad
Ny. Byggnader på
Om inte
ofri grund, klarlägga markanvändning
förutsättningar.
kan lösas mellan
fastighetsägare
och arrendatorer
Ny. Bebyggelse i
direkt anslutning till
bef v.o
Ny. Byggnader på
Om inte
ofri grund, klarlägga markanvändning
förutsättningar.
kan lösas mellan
fastighetsägare
och arrendatorer
Bebyggelse i direkt
anslutning till bef
verksamhetsområde
Bebyggelse i direkt
anslutning till bef
verksamhetsområde
Bebyggelse i direkt
anslutning till bef
verksamhetsområde
Bebyggelse i direkt
anslutning till bef
verksamhetsområde
Bebyggelse i direkt
anslutning till bef
verksamhetsområde

Denna tidsplanering är beroende av flera olika delprocesser som i sig kan vara mycket komplexa.
De områden som är beroende av en laga kraft vunnen detaljplan är extra svåra att planera i tid
för, eftersom detaljplaneprocessen kan bli förskjuten och beslutad detaljplan kan överklagas i
flera steg. En flexibilitet inför detta krävs vid genomförandet av utbyggnadsplanen och smärre
justeringar kan komma att genomföras till följd av förändringar i annan planering.
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3.6 Tidplan för VA-utredningar
De områden där förutsättningarna behöver utredas vidare har följande tidplan upprättats.
Tabell 7. Tidplan för VA-utredningsområden. Områdenas rangordning enligt behovspoäng.
Nr

Område

År

10

Uvberget

2017-21

1

Nabben

2018-21

9

Dammsäng

2019-21

För områdena Uvberget och Nabben har utredningar för att klarlägga de va-tekniska
förutsättningarna genomförts under 2018. Fortsatta utredningar krävs för att kunna besluta om
hur områdena ska hanteras ifråga om behov av ändrade va-lösningar.
Ansvaret för utredningarna har arbetsgruppen för planen för dricksvatten och avlopp.

3.7 Hantering av områden med avtalsanslutning
Arbetet med övertagande av privat ledningsnät för att omvandla avtalsanslutna kunder till
separata kunder inom verksamhetsområde sker i samverkan mellan VA-huvudmannen och
samfällighetsföreningarna. EEM har en policy för övertagande och hur det ska regleras
ekonomiskt.

3.8 Planering för bebyggelseområden nära allmänt verksamhetsområde
Invid befintliga verksamhetsområden för allmänt VA finns bebyggelse som av olika anledningar
inte ingår i verksamhetsområdet, men som borde göra det enligt i denna plan definierad tolkning
av Vattentjänstlagens §6. Skälen kan ha varit att fastigheterna inte ingått i detaljplanen för
området, byggnaderna ligger/har legat på arrendetomter eller att byggnationen inte varit fullt
reglerad när verksamhetsområdet inrättades. En viktig förutsättning för allmänt VA är
möjligheten att lägga allmänna va-ledningar i marken och säkra dessa med ledningsrätt, t ex
genom u-område i detaljplan för kvartersmark.
Arbetet med denna planering drivs av arbetsgruppen för planen för dricksvatten och avlopp,
troligen med behov av stöd av ytterligare delar av kommunkoncernen. Grunden för att inrätta
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster är att bostäderna har behov av det, så ett fortsatt
arbete med att klarlägga behov av och förutsättningar för allmänt VA för dessa
bebyggelseområden ska göras. Arbetet kommer att samordnas med miljökontorets sanering av
bristfälliga avlopp. Verksamhetsområdet kommer att utökas löpande i takt med att bebyggelsen
utvecklas. Genomförandeplanen för dessa områden har nu inordnats i utbyggnadsplanen utifrån
behov av allmänt va. Det rör sig om ytterligare ca 90 bostäder varför tidplanen sträckts ut till
2028 jämfört med 2026.
Principerna för att definiera bebyggelse nära befintligt verksamhetsområde är att bostäderna
ligger max 100 m från verksamhetsområdesgräns och utgör grupper om minst 5 st bostäder. GISanalyser har utförts vilket visar att det finns ca 540 befintliga bostäder inom zonen 100 m från
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befintligt verksamhetsområde. Samordning med övrig VA-utbyggnad ska tillvaratas för en
samhällsekonomiskt god hantering av VA-försörjningen.
En viktig förutsättning för att ett bebyggelseområde ska tas in i verksamhetsområde är att
tillgång till mark för att lägga de allmänna va-ledningarna i finns och detaljplan inte hindrar en
utbyggnad. Där fastighetsreglering krävs ska fastighetsägarna själva initiera och bekosta
processen med Lantmäteriet.
Den process som nu gäller är att arrendatorerna i samråd med fastighetsägarna beslutar om
områdets markanvändning genom att presentera väg- och ledningsstråk samt tomtindelning.
Fastighetsägaren har ansvar för att skapa förutsättningar för va-utbyggnaden inom sin fastighet.
När detta är klart så startar EEM sitt projekt om än tidigast utsatt årtal enligt utbyggnadsplanen.
För att miljökontoret ska lämna tillstånd för tillfälliga va-lösningar krävs att
fastighetsägaren/arrendatorerna kan presentera en trovärdig tidssatt projektplan för hur
förutsättningar för en va-utbyggnad ska klarläggas.
Kommunen kommer under 2021 att informera fastighetsägare och arrendatorer i de aktuella
områdena att de behöver komma överens om var allmänt va-nät kan byggas, i annat fall kommer
miljökontoret att ställa krav på de befintliga enskilda avloppsanläggningarna.
Prioriteringsordning för behovet bedöms av arbetsgruppen enligt nedanstående:
1) Områden med fler bostäder har tillsammans ett större behov än enstaka bostäder och
områden med bebyggelsetryck prioriteras.
2) Områden med fastigheter som kan påverka dricksvattentäkter negativt
3) Behovsbedömning enligt principerna för VA-utbyggnadsområden
4) Områden med fastigheter som inte är avtalsanslutna

3.9 VA-frågor i väntan på VA-utbyggnad
Ibland kan VA-försörjningen behöva lösas tillfälligt för bostäder inom utbyggnadsområdena
innan den allmänna VA-anläggningen är klar. I rutindokument om ”VA i väntan på allmänt VA”
beskrivs det närmare hur VA-försörjningen kan hanteras vid nybyggnad, ombyggnad eller
havererad befintlig VA-anläggning i de områden som denna plan pekar ut ska få allmänt VA
utbyggt inom 10 år. Det är i såväl fastighetsägarens som VA-huvudmannens intresse att hitta en
rimlig ekonomisk lösning på detta. Vattentjänstlagen har paragrafer om ”ersättning av
onyttigbliven VA-anläggning”, vilka innebär att VA-huvudmannen under vissa förhållanden ska
ersätta (lösa in) fastighetsägaren för restvärdet av befintlig avloppsanläggnings materialkostnad.
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Plan för de enskilda VA-anläggningarna
För de områden som även fortsättningsvis ska utgöras av enskilda VA-anläggningar behöver
arbetet med att inventera och sanera otillräckliga VA-anläggningar fortgå. Ett första steg i detta
är att ta fram en förnyad plan för prioritering av tillsynsområden. En tidplan behöver upprättas så
att målet i Vattenplanen, att alla enskilda avlopp ska vara sanerade år 2021, kan nås.
Miljökontoret har dock vid revideringen av vattenplanen 2020 meddelat att målet inte kommer
att nås inom utsatt tid. Resursbehovet för arbetet, inklusive uppföljning av de områden som
redan har sanerats, behöver identifieras.
De områden som omfattas av utbyggnadsplanen för allmänt VA ska inte saneras strax innan de
enskilda VA-anläggningarna ersätts av allmänt VA. Detta ska beaktas vid
tillsynsområdesplaneringen.

5

Konsekvensbedömning av föreliggande plan för dricksvatten
och avlopp
Konsekvenserna av denna relativt omfattande plan med tydlig utgångspunkt från
Vattentjänstlagens begrepp om bebyggelse ”i ett större sammanhang” blir bl a att flera
bebyggelseområden som haft önskemål om allmänt VA inte ingår i föreliggande plan. Det är
främst två områden som diskuterats under senaste tiden som idag inte har nog tät och stor
bebyggelse för att omfattas av definitionen för ”ett större sammanhang”, vilka redovisas här.
VA-försörjning mot Gillberga
Vattenkvaliteten i enskilda vattentäkter i bebyggelsen mot Gillberga är ett känt problem och
allmänt VA har efterfrågats, bland annat för att försörja den kommunala skolan i Gillberga. Det
kommunala ansvaret, dvs allmän VA-försörjning för bebyggelse i ett större sammanhang enligt
Vattentjänstlagen och studierna i denna plan begränsas till två områden längs väg 230 mot
Alberga, se Figur 9 nedan. Ett av dem (Bondeka) har en gemensam enskild avloppslösning och
föreslås tills vidare ligga utanför allmänt verksamhetsområde. Det andra (Nabben) är klassat som
ett utredningsområde och kommer som tidigast att definieras som ett utbyggnadsområde i
samband med nästa revidering av planen för dricksvatten och avlopp. Som en konsekvens av
denna plan planerar därför VA-huvudmannen EEM inte att bygga ut VA-ledningar mot
Gillberga under de närmaste 10 åren om inte förutsättningarna ifråga om bebyggelsestruktur
ändras i stor omfattning tidigare.

Figur 9. Utdrag ur GIS-analysens resultatkarta. Bebyggelsegrupper om minst 15 bostäder med
max 50 m emellan sig. Längs väg 230 är bebyggelsen betydligt glesare och bedöms därför inte
omfattas av Vattentjänstlagens §6.
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Östra Kjula
Bakgrunden till diskussion om VA-utbyggnad öster om Kjula har bland annat varit en oro för att
exploateringen vid Eskilstuna Logistikpark skulle ha negativ påverkan på enskilda vattentäkter i
Harby och Aspesta. Ingen bebyggelse i öster om Kjula bedöms vara dock vara så tät att villkoret
”ett större sammanhang” uppfylls enligt studierna i denna VA-plan, se Figur 10. Därför kommer
området inte att omfattas av allmän VA-utbyggnad i dagsläget, trots tidigare uttalanden från VAhuvudmannen måste bebyggelse som uppfyller kraven i Vattentjänstlagen först tas in i
verksamhetsområde. Konsekvensen är att miljökontoret kommer att kräva godkända enskilda
avloppslösningar och förfrågningar om avtalsanslutning utreds och besvaras av EEM i varje
enskilt fall.

Figur 10. Utdrag ur GIS-analysens resultatkarta. Bebyggelsegrupper om minst 15 bostäder med
max 50 m och även 100 m emellan sig är markerade i mörkare och ljusare nyans av rosa. Öster om
Kjula är bebyggelsen betydligt glesare och bedöms därför inte omfattas av Vattentjänstlagens §6.
Gråstreckade områden är befintliga verksamhetsområden för allmänt VA. Blåstreckade områden
är avtalsanslutna till den allmänna VA-anläggningen.

5.1 Miljömässig konsekvensbedömning
VA-planen innebär att flera mindre bebyggelseområden i kommunen kommer att få allmän
försörjning av vatten och avlopp. Utbyggnadsplanen omfattar ca 800 befintliga bostäder som
idag har små enskilda avlopp. Det medför bl.a. att de enskilda avloppen i områdena kommer att
sluta användas och allt avloppsvatten förs till befintliga avloppsreningsverk, merparten till Ekeby
avloppsreningsverk istället. Ett kommunalt avloppsreningsverk har i regel betydligt bättre
möjlighet att rena avloppsvatten än befintliga små enskilda anläggningar. Genom att försörja
kommuninvånarna med kommunalt vatten och avlopp minskar också risken för dålig
vattenkvalitet och/eller kvantitet i de enskilda dricksvattenbrunnarna, påverkan av känsliga sjöar
och vattendrag från områden med högt bebyggelsetryck minskar och möjligheten att uppfylla
miljökvalitetsnormer i sjöar, vattendrag och grundvatten ökar.
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Arbetet med VA-planen ska bidra till uppfyllande av följande nationella miljömål: Giftfri miljö,
Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård,
Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö och Myllrande våtmarker.
Kommunen måste ta hänsyn till fornlämningar, kyrkomiljöer och byggnadsminnen som är
skyddade enligt kulturmiljölagen och om åtgärder görs inom område för riksintresse ska detta
beaktas. Hänsyn ska även tas till riksintressen, naturreservat och natura 2000-områden.
I arbetet med VA- planen kommer Eskilstuna kommun att arbeta för att begränsa
klimatförändringarnas effekter genom att anpassa samhällsplaneringen och hantering av vatten
och avlopp till ett förändrat klimat. Ett ändrat klimat tros leda till ökad nederbörd, stigande
havsnivåer och högre temperatur. Andra exempel på effekter av klimatförändringar är ökade
risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Det är viktigt att planera och dimensionera för
vatten och avlopp inklusive dagvattnet i kommunen så att skadorna inte blir alltför stora vid en
översvämning.
Genom att arbeta efter VA-planens utbyggnadsplan kommer områden som påverkar allmänna
dricksvattentäkter i första hand att anslutas till det allmänna VA-nätet. På detta sätt skyddas
dricksvattentäkten från utsläpp av näringsämnen och smittoämnen från små enskilda avlopp.
Genom att genomföra VA-planen bidrar den till flera positiva aspekter på miljön, bl.a.
Minskad risk för förorenad allmän dricksvattentäkt
Minskad risk för förorenade enskilda dricksvattenbrunnar
Minskad risk för olägenhet, såsom lukt
Minskade lokala utsläpp av näringsämnen
Minskad lokal övergödning och igenväxning av vikar och sjöar
Bättre badvattenkvalitet
Under arbetet med framtagandet av VA-planen har områden identifierats som bebyggelse i större
sammanhang, men fått en låg behovsprioritering. Dessa områden kommer troligen fortsätta att ta
hand om sitt avloppsvatten genom enskilda anläggningar under lång tid framöver. Det finns även
fler områden/fastigheter som idag betjänas av enskilda avlopp och enskilda dricksvattentäkter.
Dessa kommer inte att få en kommunal VA-försörjning eftersom fastigheterna inte bedömts
ligga nog tätt. Med fungerande och rätt anlagda enskilda avloppsanläggningar bedöms påverkan
på recipienten och/eller dricksvattnet vara acceptabel.
Enligt kommunens Vattenplan från 2015 ska Miljökontoret tillse att samtliga bristfälliga enskilda
avlopp åtgärdas senast 2021. Att planen för dricksvatten och avlopp har en längre tidplan för
utbyggnad av allmänt VA till år 2028 innebär att i de utpekade utbyggnadsområdena kommer
utsläppen från de bristfälliga avloppen i de flesta fall att fortsätta längre än till 2021, vilket var
Vattenplanens ursprungliga målsättning, vilket dock inte kommer att uppnås.

5.2 Ekonomisk konsekvensbedömning
Eskilstuna kommunkoncern står inför stora ekonomiska åtaganden när VA-planen skall
realiseras. VA-huvudmannen Eskilstuna Energi & Miljö har den största ekonomiska bördan för
investeringar i allmän VA-anläggning.
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Ett arbete har gjorts för att simulera den ekonomiska konsekvensen av VA-planen för VAhuvudmannen EEM. I långtidsbudget för åren 2017-2021, är investeringsvolymen för den
allmänna VA-verksamheten ca 1000 mkr totalt. Den stora totala investeringsvolymen motsvarar
det behov som EEM ser idag, dvs med huvudposterna reinvestering på ledningsnät, stor
investering i Hyndevad för att förbättra vattenkvalitén, exklusive samtliga åtgärder på Ekeby
avloppsreningsverk till följd av nytt tillstånd som krävs för att kunna ansluta fler personer och
uppfylla nya utsläppskrav. Det är inte säkert att EEM kommer klara att investera så mycket som
1000 mkr på grund av stort resursbehov av egen personal och även en generell brist på
tillgängliga konsulter och entreprenörer i branschen. Simuleringen som är gjord innebär en
taxeutveckling med ca 10 % ökning av brukningstaxan i snitt per år för perioden 2018-21. En
genomlysning kommer att krävas av anläggningstaxan.
VA-planen, dvs utbyggnaderna för befintlig bebyggelse enligt Vattentjänstlagens §6, innebär för
sina sex första år 2017-22 investeringar om ca 200 mkr, baserat på grova tidiga kalkyler.
Investeringsvolymen om 200 mkr täcker således inte alla VA-utbyggnadsområden enligt VAplanen utan endast de projekt som planeras under den angivna tidsperioden, dvs 7 av totalt 13
områden. Intäkterna från anläggningsuppgifter för dessa områden beräknade med nuvarande
taxenivå uppskattas till enbart ca 67 mkr motsvarande en täckningsgrad på enbart ca 40 %. För
att förbättra täckningsgrad för investeringar i utbyggnadsområden är bedömningen att
anläggningstaxan kommer att behöva höjas. Anläggningsavgifter efter periodisering motsvarar
normalt ca 5% av VA-verksamhetens totala intäkter på årsbasis. Det året EEM får in
anläggningsavgifterna blir det en positiv effekt på räntenetto även om anläggningsintäkterna
periodiseras.
Den största konsekvensen och kritisk framgångsfaktor för genomförandet av VA-planen för
EEM är det stora behovet av personella resurser. Det är viktigt att understryka att det är en
ambitiös VA-plan, inte bara den omfattande VA-utbyggnaden som föreslås, utan även andra
aktiviteter som bland annat består i att parallellt jobba med detaljplaneläggning, formulera
rutiner, göra checklistor och utföra utredningar. Under kommande period förväntas dessutom en
hög exploateringstakt i kommunen och EEM:s åtagande omfattar även det stora arbetet med att
förbättra föråldrade ledningsnät och öka vattenkvalitén.
Erfarenheter från tidigare utbyggnader är att inte underskatta de resurser som krävs för
kundfrågor och kommunikation. Det krävs också erfarna projektledare för att genomföra VAutbyggnad i befintlig bebyggelse. I dagsläget, i den byggboom som råder, så har EEM:s personal
ett mycket högt tryck. Det är oerhört viktigt att EEM klarar att styra utformningen och
kontrollera kvalitén på de VA-system som byggs i nya områden Samtidigt som arbetsmiljö hos
personalen beaktas för att behålla viktiga resurser.
En genomgång av tänkbar resursåtgång för att genomföra VA-planen har gjorts av EEM där
bedömningen har utgått från tre interna projektledare, dvs dagens bemanning. Slutsatsen är att
EEM är beroende av mer resurser främst efter år 2017, förutsatt att det är fortsatt högt tryck på
nyexploatering i kommunen.
För utredning/projektering kommer EEM att anlita externa resurser i största möjliga mån. Flera
utbyggnadsprojekt kommer pågå samtidigt. Prioritet för projektledare ligger på det område som
är i byggnation, vilket gör att planeringsfasen kan dra ut på tiden om det är mycket oförutsett
som händer i byggnationen.
VA-planens genomförande innebär även ekonomiska konsekvenser för enskilda invånare,
framför allt fastighetsägare och näringsidkare. VA-planens tretton utbyggnadsområden omfattar
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ca 800 befintliga bostäder. Det är därför viktigt att genomföra åtgärderna enligt tidplan så att det
även blir möjligt för enskilda berörda att göra långsiktiga ekonomiska planeringar. Eventuella
ändringar i tidplanen för genomförandet av åtgärderna bör därför konsekvensbeskrivas ur ett
ekonomsikt perspektiv för berörda parter.
Genomförande av denna VA-plan bedöms ur ett vidare perspektiv kunna bidra till en positiv
ekonomisk utveckling för Eskilstuna kommun. Dels syftar planen till att minska antalet
oförutsedda händelser. Att arbeta förebyggande för att minska påverkan på miljön och
människors hälsa är många gånger mindre kostsamt än att ta konsekvenser vid redan inträffade
problem. Förorening av dricksvattentäkter från bristfälliga avloppsanläggningar kan leda till
stora skador och kostnader för många delar av samhället. Övergödningen som en effekt av
näringsläckaget från avloppsanläggningar bidrar till kostnader för att hålla i ordning badplatser
och stränder. Detta kan leda till mindre attraktiva badplatser vilket i sin tur påverkar de
inkomster som kan fås genom besöksnäringen. Dels innebär genomförande av planen möjlighet
till ny bebyggelse och nyetablering av verksamheter. Rent och hälsosamt vatten är en
förutsättning för att vara en attraktiv kommun.
Ett genomförande av VA-planen bidrar till en samsyn kring en långsiktigt hållbar VA-hantering i
kommunen. Arbetet ska leda till att Eskilstuna kommun får ett tydligt och genomarbetat underlag
för planering, prioritering och ett effektivt åtgärdsarbete. Detta skapar förutsättning för
kommunens utvecklingsmöjligheter samt ger en samlad syn kring VA-planeringen utifrån ett
miljö- och hälsoperspektiv.

5.3 Sociala konsekvenser
En av Eskilstuna kommuns tillgångar är Mälarstranden och landsbygden som ger attraktiva lägen
för bostäder. Attraktiva lägen för bostäder är viktigt för Eskilstunas tillväxt. Den fördjupade
översiktsplanen för staden möjliggör för en befolkningsutveckling där Eskilstuna har 130 000
invånare år 2030. Det är viktigt att kommunen har en väl utarbetad plan och strategi för VAförsörjning för invånarnas hälsa och miljö. En ökad befolkning bidrar till en ökad belastning på
recipienten och godtagbara vatten- och avloppslösningar är en viktig förutsättning för utveckling
av Eskilstuna kommun, liksom att dricksvattnets kvalitet och kvantitet säkerställs.
Åtgärderna som utförs inom VA-planen för att förbättra vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och
grundvatten bidrar till att påverka besöksnäringen och det rörliga friluftslivet positivt. Genom
bättre vatten och avlopp förbättras livskvaliteten för boende och olika områdens attraktivitet som
besöks- och boplats ökar. Det skapas också förutsättningar för tillväxt på landsbygden.
För ägare av fritidshus i de områden som ingår i utbyggnadsplanen kan de planerade
förändringarna av VA-strukturen upplevas som stora och negativa. Anläggningsavgiften kan
vara betungande ekonomiskt, samt att ett fritidshusområde ofta övergår till att bli mer
permanentbebott efter en VA-utbyggnad. Många fritidshus säljs därför i samband med denna
process.

5.4 Nollalternativ
Nollalternativet innebär en avsaknad av långsiktig planering och en samlad syn kring VAplaneringen utifrån ett miljö- och hälsobehov samt kommunens utvecklingsmöjligheter. Det
innebär också att Vattentjänstlagen inte efterlevs med de påföljder av förelägganden av
tillsynsmyndigheten etc som det leder till.

Sida 33(34)
(26)

Eskilstuna kommun

2020-05-08

Nollalternativet innebär en risk för olämplig placering av ny bebyggelse med hänsyn till vatten
och avloppsförsörjningen. Exempelvis kan det innebära att ny bebyggelse planeras i områden för
värdefulla vattentillgångar eller att man ställer krav på enskilda avloppslösningar där det inom ett
fåtal år dras fram kommunalt VA. Ovissheten innebär förstås en oönskad situation för den
enskilde medborgaren och kan leda till oväntade ekonomiska kostnader för såväl kommun som
enskild.
Om inte avloppsanläggningarna åtgärdas där stora behov finns försvåras möjligheten att uppnå
en god status för hav, sjöar och vattendrag med fortsatt näringsläckage till våra
vattenförekomster. Ett ökat näringsläckage påverkar våra områden för friluftsliv och rekreation
vilket medför att dessa blir mindre attraktiva.
Utan förebyggande planering kan klimatförändringarna medföra stora konsekvenser för vår
vattenförsörjning och avloppshantering.
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GIS-analyser VA-plan
Spår 1, alternativ 3 och 4: Områden där antalet bostadsbyggnader är fler än 15 resp. 20 st och
där avståndet mellan bostadsbyggnaderna är max 50 meter
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Lilla Rossvik i Hållsta
• Motvering: Påverkar
ytvattentäkt
• Permanentboende
som har fått sina
avlopp utdömda av
MK 2017.
• Utredningsbehov om
teknisk lösning.

Svista Grönsta Norra
• Befintlig bebyggelse norr
om vägen är en
avtalsanslutna 1st
• Utbyggnad till 7 st

Råvik-Skogstorp
• Permanentboende
med visst
bebyggelsetryck
• 8 av 10 är anslutna till
kommunalt vatten
men har enskilda
avloppsanläggningar
• Samordna med
exploateringen
Sågverksområde
• Nedströms
vattenskyddsområde

Åkerby 1:91
• Detaljplaneändring
kan krävas
• Ofri grund,
arrendetomter

Augustendal 1:7
• Detaljplaneändring kan
krävas
• Ofri grund,
arrendetomter

Ostra Stensätter
• Blandning av
avtalskunder,
verksamhetsområde och
en önskad VAutbyggnad.
• Privat VA-utbyggnad bör
inte tillåtas.
• Av planprogram för del
av Ostra 10:1 m.fl som
beslutats 2010 framgår
att detaljplaner måste
tas fram vid
exploatering
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utredning
• Vissa kanske är
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Städområde Tumbo Norra
• Motvering: Relativt
stort område (11 fast)
Permanentboende
som ligger i direkt
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• Ev behov av detaljplan
för hela området
inklusive södra Tumbo,
• Hela området bör
byggas ut samtidigt.

Övrigt Torshälla 5:41 mfl
• Är troligen
avtalsanslutna till
vatten
• Spillvattenlösning?

Ny: Husby-Rekarne 3:82

Stora Lövhulta Fastställt VO men ej utbyggt
• Dålig kvalité på
privata
ledningsnätet
(byggt 1950)
• Ny avstyckning
går in på
föreningen

Lövgård Fastställt VO men ej utbyggt

• Motvering: ligger i
beslutat VO.
• MK tittar på alla
enskilda avlopp

Mariehill, Hagaberg-Brantåsen,
Fastställt VO men ej utbyggt
• Motvering: Här finns
ett beslutat men ännu
inte utbyggt VO.
• En samfällighet som
vill fortsatt vara
avtalsanslutna
(Nysätter).
• En samfällighet
(Eneby) kommer gå
vidare m enskilt.
• Förslag Körs samtidigt
som Grundby Kullersta
(2020).
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Manual för hantering av modellverktyget
Denna manual är ett hjälpmedel vid hantering av det modellverktyg som Sweco använt för att
bedöma vilket behov det finns av en förändrad VA-struktur och vilken möjlighet det finns för
anslutning till allmän VA-försörjning (via överföringsledning) i de områden i kommunen som
utgör s.k. VA-planområden. VA-planområden är områden utanför verksamhetsområde för
allmänt VA där bebyggelsen är tät, vilket innebär att fler än ca 10 bostäder ligger i nära
anslutning till varandra. I dessa områden kan det, om ogynnsamma förhållanden råder, finnas
behov av förändrad VA-struktur.
Modellen innehåller nedanstående moment. Tillvägagångssätt för avgränsning av
VA-planområden och vilket underlag som behövs för att utföra bedömningarna redovisas inte
här.

Bedömning av
behov

Bedömning av
möjlighet

Osäkerheter

Viktning

Resultat

Bedömning av behov av förändrad VA-struktur
Bedömningen görs i fliken Prioriteringsmodell i verktyget
De områden som utgör samlad bebyggelse i större sammanhang bedöms med avseende på
flera kriterier som tillsammans bildar områdets behov av en förändrad VA-struktur. Syftet med
detta är att kommunen ska kunna se i vilka områden en förändrad VA-struktur är mest
angelägen och få en grund för prioritering av anslutning till allmän VA-försörjning eller andra
förbättrande åtgärder.
Eventuella hobby- eller affärsdrivande verksamheter inom kommunen, där många människor
vistas samtidigt, omfattas inte av bedömningen. Orsaken är att det inte är ett kommunalt ansvar
att ordna med VA-försörjningen till privata verksamheter som är etablerade utanför
verksamhetsområde för allmänt VA.
Bedömningen av behov av en förändrad VA-struktur grundas på kriterier avseende samhälle,
miljö och hälsa med underkriterier enligt figuren nedan.
I områden där VA-föreningar bildats för att ordna med försörjning av dricksvatten och/eller
spillvatten kan det reella behovet vara lägre än om föreningen inte funnits. Denna aspekt
påverkar dock inte behovsbedömningen i grunden men behöver beaktas vid den slutliga
klassningen av olika VA-planområden. I modellen finns därför utrymme att ange om det
förekommer någon form av VA-förening i områdena.
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Behov

Samhälle

Antal
hushåll

Bebyggelsetryck

Miljö

Recipientens
känslighet

Hälsa

Utsläpp av
spillvatten

Vattenkvalitet

Tillgång till
vatten

1. Samhälle
Samhällsfaktorn är indelad i två kategorier, antalet hushåll och bebyggelsetryck.
Antalet hushåll anges i tre storleksklasser enligt nedan:
+++

Området innefattar >60 hushåll (fritidsboende räknas som 0,5 hushåll)

++

Området innefattar 20-60 hushåll (fritidsboende räknas som 0,5 hushåll)

+

Området innefattar <20 hushåll (fritidsboende räknas som 0,5 hushåll)

Parametern omvandlingstryck/bebyggelsetryck anges i tre storleksklasser enligt nedan:
+++

Området har högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas av politiskt
beslut, t.ex. fördjupad översiktsplan eller detaljplan.

++

Området har ett högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck men omfattas ej av
politiskt beslut.

+

Området är relativt tätt bebyggt men har ej högt
omvandlingstryck/bebyggelsetryck.

2. Miljö
Miljöfaktorn är indelad i två parametrar, utsläpp och recipient.
Parametern, utsläpp, tar hänsyn den förorenande verksamheten/källan.
+++

I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt,
eller området har inte de naturliga förutsättningarna för att avloppsfrågan ska
kunna lösas ur miljömässig synpunkt.

++

I området finns en mindre andel avloppsanläggningar som påverkar miljön
negativt, eller området har delvis de naturliga förutsättningarna för att
avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt.
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+

I området finns ett mycket begränsat antal avloppsanläggningar som påverkar
miljön negativt, eller området har de naturliga förutsättningarna för att
avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt.

Parametern, recipient tar hänsyn till känsligheten hos den recipient som påverkas av
respektive VA-planområde. Bedömningsskalan beaktar hälsopåverkande förutsättningar
såsom vattenskyddsområde och badplats samt miljöpåverkande förutsättningar såsom
naturskydd och övergödning:
+++

Området ligger inom primär skyddszon i ett vattenskyddsområde.

++

Området ligger;

+

o

inom 500 meter från kommunal badplats eller

o

inom sekundär eller tertiär skyddszon i ett vattenskyddsområde eller

o

inom 500 meter från naturskyddat område såsom Natura2000 eller

o

inom 100 meter från vattendrag eller sjö som inte uppnår god ekologisk
status p.g.a. övergödning eller är hårt belastat av näringsämnen.

Området ligger utanför ovan angivna områden.

3. Hälsa
Hälsofaktorn är indelad i två parametrar, kvantitet och kvalitet.
Hälsofaktorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten inom respektive
VA-planområde är tillräcklig eller inte.
+++

I området finns otillräcklig kapacitet.

++

I området finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad mängd dricksvatten.

+

I området finns tillräcklig kapacitet.

Hälsofaktorn kvalitet beaktar de eventuella problem som kan vara förknippad med
vattenkvaliteten inom respektive VA-planområde.
+++

Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i små delar av området eller mindre
kvalitetsproblem i stora delar av området.

++

Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre kvalitetsproblem
i små delar av området.

+

Mindre allvarliga problem finns området, eller inga problem finns i området.
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Bedömning av möjlighet för anslutning till allmänt VA via överföringsledning
till den befintliga allmänna VA-anläggningen
Bedömningen görs i fliken Prioriteringsmodell i verktyget
De faktorer som bygger upp möjligheten” för ett område att anslutas till allmänt VA grundas på
vad som i slutändan gör genomförandet mer eller mindre kostsamt. I det här fallet analyseras
möjligheten för anslutning till allmänt VA via överföringsledning till den befintliga allmänna
VA-anläggningen.
Hög kostnad kan uppstå genom att dyrare tekniska lösningar krävs på grund av de naturliga
förutsättningarna, hur bebyggelsestrukturen ser ut eller att det är få brukare som delar på
kostanden. Därtill kan kostnaden påverkas av vilka samordningsvinster med andra intressen
som kan finnas eller uppstå samt hur administrativ omständligt VA-utbyggnaden är i olika
områden.
Syftet med denna bedömning är inte att ta fram en kostnad för VA-anslutning av respektive
område. Syftet är att visa bilden bakom kostnaden, dvs i vilka aspekter är möjligheten för
VA-anslutning god (vanligtvis förknippat med lägre kostnader för VA-utbyggnad) och var är
möjligheterna mindre goda (vilket vanligen innebär högre kostnader för VA-utbyggnad).
Detaljerade aspekter avseende teknisk utformning av VA-anläggningen samt aspekter som har
att göra med hur fördelning av kostnad ska gå till och hur investeringar ska göras över tid
beaktas inte vid bedömning av respektive områdes ”inneboende” möjlighet för VA-utbyggnad.
Med den möjlighet som är förknippad med VA-utbyggnad i olika områden, tillsammans med den
del som utgör bedömning av behov, kan ett resonemang föras kring prioriteringsordning och
takten för VA-utbyggnad. Förhoppningen är att det i resonemanget ska vara lätt för alla berörda
att se bakgrunden till varför det är mer eller mindre dyrt att bygga ut VA och hur behovet inom
olika områden skiljer sig åt.

Möjligheter

Avstånd till/från
befintligt nät

Bebyggelsestruktur

Avstånd
mellan tomter

Anläggningstekniska
förutsättningar

Storlek på
tomter
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Samordningsvinster

Skyddsvärde

1. Längd på överföringsledning till/från befintligt nät
Som en del i bedömningen finns kriteriet Längd på överföringsledning till/från befintligt nät.
Denna faktor är avsedd att visa längden på nya, nödvändiga överföringsledningar till
respektive VA-planområde från närmsta möjliga anslutningspunkt i det befintliga
ledningsnätet, varifrån dimension av spill- och dricksvattenledning är tillräcklig för områdets
behov. Förslag på kriterier för bedömning av Längd på överföringsledning visas nedan.
+++

Ingen överföringsledning krävs (dvs själva huvudledningen passerar genom
området/i anslutning till området)

++

Överföringsledning mellan 0,2-3 km

+

Överföringsledning överstiger 3 km

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

Tomterna gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två
husrader

++

Tomterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en husrad

+

Tomterna är glest belägna

Storlek på tomter
+++

Medelstorlek tomt ≤ 1500 m²

++

Medelstorlek tomt > 1500 – 3000 m²

+

Medelstorlek tomt ≥ 3000 m²

3. Anläggningstekniska förutsättningar
Jordartsförhållandena och förekomst av berg inom ett område påverkar hur kostsamt det är
att gräva och borra i marken. Kostnaden påverkas också av hur stabil marken är, dvs hur
goda geotekniska förutsättningar som finns, vilket styrs av jordarter, berg och
höjdvariationer. Även ett geotekniskt stabilt område kan vara problematiskt för VAutbyggnad om höjdvariationerna inom området är stora. Förslag på kriterier för bedömning
av Anläggningstekniska förutsättningar inom respektive VA-planområde visas nedan.
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+++

Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar med gynnsamma
jordartsförhållanden (t.ex. sand, silt, finkornig morän) och flack terräng
(höjdvariationer inom området är mindre än 10 m).

++

Området bedöms delvis ha goda geotekniska förutsättningar, delvis svåra
geotekniska förutsättningar och/eller kuperad terräng (höjdvariationen inom
området är mellan 10 och 20 meter).

+

Området bedöms ha svåra geotekniska förutsättningar med ogynnsamma
jordartsförhållanden (t.ex. lera, blockig morän, grus) eller berg i dagen och/eller
kraftigt kuperad terräng (höjdvariationer inom området överstiger 20 m).

4. Samordningsvinster
Utbyggnad av VA till ett område kan gynna utvecklingen av närliggande områden, Det
VA-planområde som “får” VA blir mer attraktivt att bo och verka i vilket kan sprida sig till
närliggande områden, även om dessa inte ansluts till allmänt VA. Möjligheterna för att
skapa en förening och därigenom VA-anslutning även till närliggande områden ökar ju
närmare allmänt verksamhetsområde för VA finns. Detta kan också bidra till att öka
attraktiviteten i ett område som ligger i närheten av ett verksamhetsområde.
VA-utbyggnaden kan gynnas, och bli mer genomförbar, om utveckling av andra
samhällsfunktioner sker parallellt. Det kan handla om utbyggnad eller upprustning av vägar
för bilar, gång- och cykeltrafikanter. Ledningsdragning för andra ändamål än VA, såsom
fiber och fjärrvärme kan skapa samordningsvinster för de olika ledningsägarna. I
bedömning av samordningsvinster beaktas sådana planer som det finns beslut kring eller
som är föremål för utredning.
Förslag på kriterier för bedömning av Samordningsvinster visas nedan.
+++

Det finns goda förutsättningar för att VA-anslutning till området ska gynna
utveckling av befintliga allmänna VA-system, utveckling av närliggande områden
eller att VA-utbyggnaden gynnas av utbyggnad av någon annan
samhällsfunktion, såsom vägar och andra ledningsslag.

++

Det finns vissa förutsättningar för att VA-anslutning till området ska gynna
utveckling av befintliga allmänna VA-system, utveckling av närliggande områden
eller att VA-utbyggnaden gynnas av utbyggnad av någon annan
samhällsfunktion, såsom vägar och andra ledningsslag.

+

Det finns små eller inga förutsättningar för att VA-anslutning till området ska
gynna utveckling av befintliga allmänna VA-system, utveckling av området eller
närliggande områden eller att VA-utbyggnaden gynnas av utbyggnad av någon
annan samhällsfunktion, såsom vägar och andra ledningsslag.

5. Skyddsvärde
De skyddsvärden som finns i kommunen kan påverka hur möjlig VA-anslutningen är till olika
VA-planområden. Områden som har så höga skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en

6

omväg innebär normalt att kostnaden ökar. Inom områden med höga skyddsvärden kan det
krävas mer omfattande administrativt förarbete innan VA-utbyggnad kan ske. Sådana
förarbeten kan bland annat utgöras av markförhandlingar eller tillstånd- och
dispensärenden. Skyddsvärden utgörs främst av riksintressen och naturskyddade områden.
Även badvatten kan utgöra ett intresse som påverkar möjligheten för VA-utbyggnad.
Förslag på kriterier för bedömning av Skyddsvärde visas nedan.
+++

Det finns inga sådana skyddsvärden som påverkar önskad VA-utbyggnad eller
gör den administrativa processen är mer omfattande.

++

Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en
viss omväg eller som gör den administrativa processen är mer omfattande.

+

Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en
betydande omväg och samtidigt gör den administrativa processen är mer
omfattande.

Osäkerheter
Osäkerheter noteras i fliken Prioriteringsmodell i verktyget
De bedömningar som görs i modellen grundas på mer eller mindre säker fakta. Inte sällan
saknas kunskap om de faktorer som ska bedömas. Ett sätt att hantera kunskapsluckor vid
användningen av modellen är att notera om osäkerheter föreligger i bedömningen. Om stora
osäkerheter råder behöver kommunen bestämma en konsekvent linje för hur bedömningen ska
göras. En utgångspunkt kan vara att anta ett värsta scenario om osäkerheten är stor. Det är i så
fall viktigt att ha i beaktande att det slutliga resultatet kan överskatta ett områdes behov av
förbättrad VA-struktur eller underskatta möjligheten att ansluta till allmänt VA via en
överföringsledning till den befintliga allmänna anläggningen. Motsatt gäller vid tolkningen av
resultatet om istället bästa scenariot får gälla, utifrån devisen ”skulle det finnas problem skulle vi
känna till dem”. Valet av strategi behöver dokumenteras och beaktas i bland annat den
slutgiltiga klassningen av områdena eftersom det slutliga resultatet påverkas av vilken strategi
som valts.
Om osäkerhet råder vid bedömningen behöver det också dokumenteras och beaktas i den del
av arbetet då resultatet av bedömningen används vid klassning av olika VA-plansområden
(VA-utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde, Enskilt VA-område).

Viktning
Viktningen görs i fliken Prioriteringsmodell i verktyget och visas som en sammanställning i fliken
Vikter mm
De faktorer som bedöms avseende behov och möjlighet kan viktas gentemot varandra. Med
hjälp av viktningen kan kommunen justera tyngden i bedömningen till de faktorer man bedömer
har eller bör ha störst inverkan på resultatet.
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Viktning av behovsfaktorer
1. Den fösta viktningen som görs avser inbördes vikt mellan de faktorer som ingår i
kategorierna samhälle, miljö och hälsa. I exemplet nedan har bedömningen gjorts att
betydelsen av faktorn samhälle i den samlade behovsbedömningen till 75 % ska bero
på hur många bostäder som finns i området idag och till 25 % på hur området förmodas
utvecklas framöver. Det kan tolkas som att kommunen gör ställningstagandet att
dagens situation är styrande för framtida VA-utbyggnad snarare än framtida
exploateringsplaner. I exemplet har all vikt av faktorn hälsa lagts på kvalitetsaspekten.
Det kan till exempel bero på att det inte finns något område där det finns otillräcklig
kapacitet och att det därför är kvaliteten på vattnet som ska påverka graden av behov
av en förbättrad VA-situation.
Viktning av kriterier inom respektive huvudkriterie
Samhälle

Miljö

Hälsa

Antal
hushåll

Beb yggelsetryck

Utslpp

Recipient

Kvantitet

Kvalitet

0,75

0,25

0,5

0,5

0

1

2. Det andra steget i viktning av behovsfaktorerna sker genom att samhälle, miljö och
hälsa viktas gentemot varandra. Detta görs först genom att miljö viktas mot hälsa och
sedan ställs dessa två faktorer tillsammans mot faktorn samhälle. Tårtdiagrammet visar
hur den samlade fördelningen mellan de tre faktorerna ser ut. Det vänstra exemplet
nedan visar ett läge där alla tre faktorer värderas lika högt. I exempel till höger har
viktningen satts så att miljö och hälsa påverkar bedömningen lika mycket. Däremot
bedöms miljö och hälsa ha större betydelse än faktorn samhälle.
Viktning mellan huvudkriterier
Samhälle

0,34

Miljö

Miljö

0,33
0,34
0,33

0,5

0,33

Hälsa

Hälsa
0,5

Viktning mellan huvudkriterier
Samhälle

0,25

Miljö

Miljö

0,38
0,25
0,38

0,5

0,38

Hälsa

Hälsa
0,5

0,38
0,33

Samhälle

Miljö & Hälsa

Miljö

Hälsa

0,66

Samhälle

Miljö & Hälsa

0,34

Samhälle

Miljö

Hälsa

0,75

Samhälle
0,25

Viktning av möjlighetsfaktorer
3. Den tredje viktningen i modellen avser viktning mellan de faktorer som påverkar
bedömningen av möjlighet för anslutning till allmänt VA genom överföringsledning till
befintligt verksamhetsområde. Denna viktning ser lite annorlunda ut men visualiseras
på motsvarande sätt som viktningen i steg 2 ovan. Genom att justera värdet för
viktningen på respektive kategori ändras fördelningen i det tårtdiagram som visar hur
den samlade fördelningen mellan de fem faktorerna ser ut. I det övre exemplet nedan
har alla faktorer lika stor vikt vid bedömningen. I det undre exemplet har betydelsen av
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samordningsvinster och skyddsvärden satts lägre än övriga faktorer. Detta kan tolkas
som att kommunen bedömer att de faktorer med högre vikt är det som, givet
förutsättningarna i kommunen, vanligtvis är mest kostnadsdrivande vid en
VA-utbyggnad.
Viktning mellan huvukriterierna

Längd på överföring

Ange nedan ett värde (0 till 10) för respektive huvudkriterium. Viktningen
mellan kriterierna baseras på dessa värden och presenteras till höger.

5

5

5

5

0,20 Längd på överföring
Bebyggelsestruktur
0,20 0,20
0,20 Bebyggelsestruktur
Anläggningstekniska

0,20 Anläggningstekniska
förutsättn.
förutsättn.
0,20
0,20
Samordningsvinster
0,20 Samordningsvinster
0,20
0,20 Skyddsvärde Skyddsvärde

5

Viktning mellan huvukriterierna

0,11 0,11

Längd på överföring

0,26 Längd på överföring
Bebyggelsestruktur
Ange nedan ett värde (0 till 10) för respektive huvudkriterium. Viktningen
mellan kriterierna baseras på dessa värden och presenteras till höger.

0,26
0,26 Bebyggelsestruktur
Anläggningstekniska

0,26 Anläggningstekniska
förutsättn.
förutsättn.
0,26
0,26
Samordningsvinster
0,11 Samordningsvinster
0,11 Skyddsvärde Skyddsvärde

5

5

5

2

2

4. Ett fjärde steg i viktningen motsvarar den typ av viktning som görs i steg 1 ovan
avseende behovsbedömningen. Det handlar här om att göra en inbördes viktning
mellan de aspekter som ingår i huvudkriteriet Bebyggelsestruktur. Detta kriterium
byggs upp av de två aspekterna Avstånd mellan tomer och Storlek på tomter. I
exemplet nedan har dessa två aspekter lika stor betydelse vid bedömningen av
bebyggelsestrukturens inverkan på resultatet.
Viktning av kriterier inom bebyggelsestruktur
Avstånd mellan tomter
0,5

Storlek på tomter
0,5

Resultat
Återfinns i fliken resultat i det kompletta verktyget som Sweco har, men saknas i visningsfilen
som Eskilstuna kommun arbetat med.
Utifrån bedömningen enligt kriterierna ovan kan ett resonemang föras kring indelning i olika
typer av VA-planområden. Förhoppningen är att det i resonemanget ska vara lätt för alla
berörda att se bakgrunden till varför det är mer eller mindre dyrt att bygga ut VA och hur
behovet inom olika områden skiljer sig åt. Det är viktigt att ha i åtanke att bedömningarna av
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såväl behov som möjlighet grundas på kriterier som kan vara föränderliga över tid. Förändringar
kan medföra att områden vid en senare översyn klassificeras som en annan sorts VAplanområde.
Modellen ger per automatik redovisning i stapeldiagram och som graf vilka visas som exempel
nedan. Exemplet visar resultat av bedömning av behov av samt möjlighet för en förändrad VAstruktur inom respektive område, på en skala mellan 1-10. De områden som har helt eller delvis
möjlighet att få sin VA-försörjning av tillgodosedd genom en VA-förening markeras med * för
endast vatten och ** för både vatten och avlopp.

Resultatet av behovs- och möjlighetsbedömningen kan visas som en graf med behov på ena
axeln och möjlighet på den andra. Varje områdes placering i en sådan bild ger en indikation på
hur prioriterat området är för utbyggnad av allmänt VA samt huruvida utbyggnaden kommer att
vara mer eller mindre kostsamt. Ett område med stort behov av förändrad VA-struktur och med
goda möjligheter att anslutas till allmänt VA får generellt en högre prioritet för utbyggnad än ett
område som ligger lägre i dessa båda delar. Ett exempel på hur denna graf kan se ut visas i
figuren nedan. Grafen visar att det i område 2 finns ett stort behov men måttliga möjligheter,
vilket indikerar att anslutning av detta område till allmänt VA är angeläget och relativt kostsamt.
Område 1 har goda möjligheter för anslutning och måttligt behov. Övriga områden har varken
högt behov av en förbättrad VA-struktur eller stora möjligheter för anslutning till allmänt VA.
Dessa områden får en lägre prioritet vid arbetet med VA-utbyggnad och det är inte säkert att
anslutning till allmänt VA kommer att ske.
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Ett tredje sätt att visualisera bedömningen av behov och möjlighet är i kartform. Modellens
resultat används för att i ett kartprogram placera bedömningen av respektive område på rätt
plats geografiskt. Kartredovisningen ger en översiktlig bild på eventuella geografiska stråk i
kommunen där klassningen av VA-plansområden inte påverkas enbart av respektive områdes
inneboende behov och möjlighet utan även av den bedömning som gjorts för närliggande
områden. Exempel på redovisning i kartform visas nedan.
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BILAGA 3 – SAMMANSTÄLLNING UNDERLAGSMATERIAL FÖR STUDERADE OMRÅDEN
Det är högt bebyggelsetryck i hela Eskilstuna kommun men framförallt i de centrala delarna och längs mälarstranden.
Nr

Namn

Bebyggelsetryck

Utsläpp

Recipient

Bedömning

Kommentar

Bedömning

Kommentar

Bedömning

Kommentar

1

Nabben

+

Ingen ny DP
(byggnadsplan finns). Ej
högt omvandlingstryck.

++

Ej mkt WC-utsläpp, stora
tomter, enkelsidigt längs gata.
Markförhållanden relativt goda
med morän.

++

Aktuell del av Hjälmaren
sekundär zon
vattenskyddsområde för
Hyndevads vattenverk

2

Bondeka

+

Strandskydd.
Fastighetsägare har visat
intresse. Enstaka
förhandsbesked.

+

GA ny avloppsanläggning, dvs
enbart en anläggning med god
lösning sett ur miljömässig
synpunkt

++

Aktuell del av Hjälmaren
sekundär zon
vattenskyddsområde för
Hyndevads vattenverk

3

Ramsnäs

+

Strandskydd. Bef BP får
hållas

+

GA ny avloppsanläggning, dvs
enbart en anläggning med god
lösning sett ur miljömässig
synpunkt

+

Hjälmaren otillfredsställande
ekologisk status pga
övergödning

4

Herrfallet
camping

+

Stor camping. Strandskydd
, naturreservat mm.

+

GA ny avloppsanläggning, dvs
enbart en anläggning med god
lösning sett ur miljömässig
synpunkt

++

Stor badplats vid Campingen om
än inte kommunal

5

Näshulta Österby

++

Ingen prio för utbyggnad.
Fritidhusförening. Lediga
tomter finns.

+++

Inga gemensamma lösningar,
stort antal mindre bra
avloppsanläggningar. Jordarter
varierar mellan berg, morän,
lera

++

Kommunal badplats i direkt
anslutning

6

Tummelsta

++

BP ej nya DP. Visst
bebggelsetryck.

+

3 GA-anläggningar avlopp, dvs
enbart tre anläggningar med
god lösning sett ur miljömässig
synpunkt

++

Kommunal badplats i direkt
anslutning

7

Löt sv Hållsta,
nät till VA

+

Relativt tätt mindre område
men inte omvandlingstryck.

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

Ligger utanför angivna områden

8

Holmsjön, vid
kommungräns
Flen

+

Bef BP ej nya DP

++

Relativt få WC-utsläpp,
samordning för gemensamma
bortledningar av renat bdtavlopp pågår. Sandig morän,
även lera, berg

Ligger utanför angivna områden

9

Dammsäng

+

Ej omvandlingstryck.
Arrendetomter. Krav på DP
vid VA utbyggnad. Ingår i
FÖP ELP

++

Sandås ger goda naturliga
förutsättningar för att
avloppsfrågan ska kunna lösas
ur miljömässig synpunkt, men
stort antal fritidshus på små
arrendetomter. Ca 9 st
vattenbrunnar inom området,
finns avlopp inom 50m cirklar
från brunnarna.

Ligger utanför angivna områden

10

Uvberget
fritidshusområde,
sommarvatten
gem, ej gem
avlopp

++

Inom område med DP-krav
för bygglov. OM VA byggs
ut måste DP på plats!
Arrendetomter

+++

Berg i dagen ger inte
förutsättningar för att
avloppsfrågan ska kunna lösas
ur miljömässig synpunkt.

++

Gränsar till Vilstareservatet,
Natura2000

11

Vilsta koloni

++

Centralt beläget. Inom
område med DP-krav för
bygglov.

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

++

Kommunal badplats nedströms
ca 500 m, Vilstareservatet,
Natura2000

12

Sandhem

++

Rel högt omvandlingstryck.
Inga pol beslut. Inga
tillkommande tomter. DP
ska göras för möjliggöra
avstyckning och säkerställa
vägar

+++

Inga gemensamma lösningar,
stort antal mindre bra
avloppsanläggningar. Jordarter
varierar mellan grusås
(vattentäkt) och sand

+++

Vattenskyddsområde inre
grundvattenskydd för Hyndevads
vattenverk

13

Hyndevads
strand

+

Enstaka förfrågningar.
Ingår ej i politiskt beslut

+++

Inga gemensamma lösningar,
stor andel mindre bra
avloppsanläggningar. Jordarter
varierar mellan sand och

+++

Vattenskyddsområde ytvatten
primär zon för Hyndevads
vattenverk

morän
14

Närsjö

+

Efterfrågan på utökad
byggrätt för VA anslutning.
Behålla fritidshuskaraktär
(1/2 åsikter)

+++

Inga gemensamma lösningar,
stort antal mindre bra
avloppsanläggningar. Jordarter
varierar mellan berg, sandig
morän, lera

+++

Vattenskyddsområde ytvatten
primär zon för Hyndevads
vattenverk

15

Sandbankarna

++

Obebyggda tomer finns.
Omvandlingstryck. När VA
kommer blir tomter
attraktiva.

+++

Inga gemensamma lösningar,
stort antal mindre bra
avloppsanläggningar. Jordarter
varierar mellan sand, morän,
lera

+++

Vattenskyddsområde ytvatten
primär zon för Hyndevads
vattenverk

16

Dalhagen

++

Obebyggda tomter finns.
VA =attraktivt läge.
Omvandlingstryck.

++

Inga gemensamma lösningar,
stort antal mindre bra
avloppsanläggningar. Jordarter
varierar mellan sandig morän,
berg och lera

++

Vattenskyddsområde ytvatten för
Hyndevads vattenverk, området
ligger i tertiär zon

17

Balsta koloni

++

Inom område med DP-krav
för bygglov.

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

18

Klippbergen

++

Inom område med DP-krav
för bygglov.

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

19

Glömsta
gård/Hälltorp

++

Ingen kommentar

++

I området finns en mindre
andel avloppsanläggningar
som påverkar miljön negativt.
Bebyggelsen är relativt gles så
det borde finnas förutsättningar
för att lösa avloppsfrågan ur
miljömässig synpunkt

Ligger utanför angivna områden

20

Torsborg

+

lågt tryck, ej dpbehov

+++

Inga gemensamma lösningar,
stort antal mindre bra
avloppsanläggningar. Jordarter
varierar mellan sandig morän,

Ligger utanför angivna områden

Ligger utanför angivna områden
++

Eskilstunaån hårt belastad av
näringsämnen

lera
21

Sundby Björsund

++

Möjligt med omvandling
(43% perm) men utökat
strandskydd 300 m. Ingen
ytterligare exploatering
lämplig.

+++

Inga gemensamma lösningar,
stort antal mindre bra
avloppsanläggningar. Jordarter
varierar mellan berg, lera,
morän

+

Mälaren Måttlig ekologisk status
pga övergödning

22

Varnäs udde

++

Mälarstranden har generellt
högst bebyggelsetryck i
kommunen.

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

+

Mälaren Måttlig ekologisk status
pga övergödning

23

Sundbyholms
gästhamn

++

Mälarstranden har generellt
högst bebyggelsetryck i
kommunen.

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

++

Kommunal badplats

24

Sundbyholm GA

++

Mälarstranden har generellt
högst bebyggelsetryck i
kommunen.

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

++

Sundbyholmreservatet

25

Ostra knall

++

Mälarstranden har generellt
högst bebyggelsetryck i
kommunen.

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

+

Mälaren Måttlig ekologisk status
pga övergödning

26

Takthagen

++

Mälarstranden har generellt
högst bebyggelsetryck i
kommunen.

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

+

Mälaren Måttlig ekologisk status
pga övergödning

27

Klinten

++

Mälarstranden har generellt
högst bebyggelsetryck i
kommunen. DP för utökade
byggrätter.

+++

Allt avlopp till slutna tankar. För
tätbebyggt och för nära
Mälaren för enskilda utsläpp

+

Mälaren Måttlig ekologisk status
pga övergödning

28

Ostra hage,
Vretatorp

++

Mälarstranden har generellt
högst bebyggelsetryck i
kommunen.

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

++

Sundbyholmreservatet

29

Ostra
Knall/Sundbyhom

++

Mälarstranden har generellt
högst bebyggelsetryck i

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

Ligger utanför angivna områden

Skogstorp
30

Grundby sand

31

kommunen.
+++

DP pågår (högt tryck)

+++

Inga gemensamma lösningar,
stort antal mindre bra
avloppsanläggningar. Jordarter
varierar mellan sandig morän,
sand och berg

+

Mälaren Måttlig ekologisk status
pga övergödning

Skeppartorp

++

Visst arrende.
Mälarstranden har generellt
högst bebyggelsetryck i
kommunen.

+

Avtalsanslutna till allmänt VA.
Inget lokalt utsläpp.

+

Mälaren Måttlig ekologisk status
pga övergödning

32

Lindö

++

Mälarstranden har generellt
högst bebyggelsetryck i
kommunen.

++

Oklara förhållanden avlopp.

+

Mälaren Måttlig ekologisk status
pga övergödning

33

Ängsholmen
östra

+++

Godkänt planprogram med
olika alternativ. DP kräver
ställningstaganden innan
start (kostnad) Högt tryck!

+++

Mest morän, delvis berg. Tätt
bebyggt. Enligt arrendeavtal får
inte vatten dras in i stugorna,
vilket betyder att inget
avloppsvatten eller behov av
vattentjänster uppstår. Trots
bestämmelserna torde det
finnas hus med indraget vatten,
Mycket tät bebyggelse
omöjliggör lokala utsläpp.

+

Mälaren Måttlig ekologisk status
pga övergödning

34

Tumbo kil

++

Inget tryck inom en 10 års
period som innebär DP.
Ligger inom
utvecklingsstråk enligt ÖP.

+++

94% permanentboende. Tät
bebyggelse ger svårigheter
med lokala avlopp då
grundvatten i grusåsen riskera
förorenas.

Ligger utanför angivna områden
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1

Inledning
Vattenfrågor värderas högt i Eskilstuna kommun. Det har kommunen bland annat tydliggjort genom den Vattenplan som tagits fram för kommunens vattenförekomster.
Strategisk planering av kommunens vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning) är en
annan planeringsprocess. Denna syftar till att lyfta fram utmaningar och styrkor rörande
VA-försörjning, ta fram en grund för långsiktigt hållbara beslut och för att visa vad
kommunen behöver arbeta med för att säkerställa en i alla aspekter hållbar vatten- och
avloppsförsörjning. VA-planeringen resulterar i beslut om var, varför, när och i vilken ordning kommunen ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen och hur kommunen ska
arbeta för att stötta invånarna till en långsiktigt hållbar VA-försörjning, även i områden
som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna.
Arbetet med att ta fram en VA-plan finns med som en åtgärd i Eskilstuna kommuns
Vattenplan. I den finns även andra åtgärder specificerade som angränsar till arbetet med
att ta fram en VA-plan. Dessa delar har därför utelämnats, eller endast berörts översiktligt. Som exempel kan nämnas dagvattenhanteringen, för vilken det ska tas fram en separat kommunövergripande dagvattenplan.

1.1

VA-planeringsprocessen
VA-översikten har tagits fram som en del i det arbete med kommunal VA-planering vilket
beskrivs i Havs- och vattenmyndighetens rapport Vägledning för kommunal VA-planering,
2014:1. Vägledningen föreslår ett arbetssätt med fyra olika steg enligt nedanstående
beskrivning.
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Steg 1: VA-översikt
Sammanställning av nulägesbilden för all VA-försörjning i hela kommunen.
Nulägesbilden utgörs av de aspekter som kan påverka beslut kopplade till
vatten- och avloppsförsörjningen. Frågor rörande allmän VA-försörjning
berörs endast mycket översiktligt.

Steg 2: VA-policy
Målbild, strategier och riktlinjer som ligger till grund för VA-plan samt
prioriteringar av olika åtgärder.

Steg 3: VA-plan
En plan för utveckling av kommunens verksamhetsområde för allmänt VA
samt åtgärder för enskild VA-försörjning. Planen omfattar
prioriteringsordning, tidplan och ansvarsfördelning för genomförande av
de åtgärder som föreslås.

Steg 4: Implementering och uppföljning
Kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utföra och följa upp de
åtgärder som identifierats i VA-planen.

VA-översikten har tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp i Eskilstuna
kommun. Syftet har varit att få en ögonblicksbild av nuläge och förutsättningar för vattenoch avloppsförsörjningen kommunen, både inom och utanför verksamhetsområde för
allmän VA-försörjning. Utifrån beskrivningen av nuläget ska arbetet med kommunens
strategiska VA-planering fortsätta genom att ta fram en VA-strategi och en VA-plan. I
Eskilstuna har man valt att kalla dokumentet med målbild, strategier och riktlinjer för VAstrategi istället för VA-policy, som anges i vägledningen från Havs- och vattenmyndigheten.
Arbetet har letts av Eskilstunas kommunstrateger. Sweco har bidragit med processledning och sammanställning av underlag. Övriga medverkande i gruppen har varit representanter från:
•

Kommunledningskontoret

•

Stadsbyggnadsförvaltningen

•

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen

•

Eskilstuna Energi och Miljö AB.
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1.1

VA-planering och andra planer för vatten
Det förekommer många olika begrepp för planer som på ett eller annat sätt berör vatten.
Havs- och vattenmyndigheten visar i sin Vägledning för kommunal VA-planering en bild
som tydliggör vilken roll en VA-plan vanligen har i kommunal planering av vatten, se Figur
1.

Figur 1: Principiell bild som visar hur översiktsplan, vattenplan respektive VA-plan förhåller sig till varandra. Bild
från Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering, 2014:1. Vattenförsörjningsplanen
är en fördjupning med fokus på förutsättningar och åtgärder rörande vattenförsörjning. Eskilstuna kommun har
för avsikt att ta fram en separat vattenförsörjningsplan.

Denna bild stämmer väl med Eskilstuna kommuns förhållningssätt till planering av vatten.
Ansvaret för att utföra åtgärder inom ramen för vattenförvaltningen åligger inte bara verksamheter kopplade till VA-försörjning och inte heller bara Eskilstuna kommun. För att god
status ska kunna bibehållas eller uppnås i de vattenförekomster som berör Eskilstuna
kommun behöver flera sektorer i samhället utföra sina bidrag. I såväl vattenplan som
översiktsplan tar kommunen ett helhetsgrepp kring planering av alla de samhällssektorer
som påverkar vatten. Genom att arbeta med strategisk VA-planering (och i det arbetet ta
fram en VA-plan) bidrar Eskilstuna kommun till att tydliggöra VA-sektorns bidrag för att
uppnå eller bibehålla en god vattenstatus. Samtidigt skapas en grund för verksamhetsplanering avseende utbyggnad av allmän VA-försörjning och enskild VA-försörjning.
En kommunal VA-plan är inte bara en angelägenhet för VA-huvudmannen utan berör
även plan-, miljö- och byggavdelningarna inom kommunen.
I Figur 2 nedan ges en schematisk bild av vilka som berörs av VA-planen, till hur stor del
varje avdelning berörs samt hur stor betydelse VA-planen har för verksamheten. Ju större
cirkel desto mer berörd är respektive avdelning av VA-planen och arbetet med att ta fram
den. Ju mer förskjuten en cirkel är in mot mitten desto mer styrande är VA-planen för
verksamheten. Förskjutningen in mot mitten kan även betyda att en stor del av avdelningens befintliga planer och strategier på ett eller annat sätt har del i VA-planen.
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En förutsättning för en fungerande VA-planering är samarbete mellan alla berörda avdelningar och en förståelse för varje avdelnings roll och koppling till VA-försörjningen i
kommunen.

VA
Övriga

Bygglov

VA-plan
Plan

Miljö

Figur 2: Översikt av vilka avdelningar som berörs av arbetet med VA-planen, hur mycket de berörs samt hur
stor del av innehållet VA-planen som styr verksamheten.

1.2

Underlagsmaterial
Underlagsmaterialet till VA-översikten har dels utgjorts av befintliga planer, strategier och
utredningar dels av mail och muntlig information. Information har också inhämtats från
Länsstyrelsernas vattendatabas (VISS). Nedanstående lista ger en översikt över de planer och rapporter som har använts.
•

Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun (antagen augusti 2013)

•

Vattenplan 2015-2021 (antagen mars 2015)

•

Klimatplan 2020 (antagen december 2012)

•

Riktlinjer för dagvattenhantering (antagen januari 2015)

•

Kommunikationspolicy för Eskilstuna kommunkoncern (antagen december 2012)

•

VA-utredning Eskilstuna – dokumentation av arbetsprocess, metodik och resultat.
WSP 2011.
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2

Organisation

2.1

VA-organisationen i Eskilstuna kommun
I Figur 3 nedan visas en schematisk bild över Eskilstuna kommuns organisation. De
förvaltningar och bolag som är berörda av den strategiska VA-planeringen är markerade i
bilden. I nedanstående avsnitt beskrivs varje förvaltnings och bolags arbete kopplat till
VA-försörjningen.

Figur 3: Bilden visar hur de olika delarna av VA-organisationen inom Eskilstuna kommun förhåller sig till
varandra.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Eskilstuna kommun är det kommunägda
bolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM). Att vara huvudman innebär ansvar både
för de befintliga anläggningarna, för drift, produktion och underhåll och ansvar för utbyggnad och strategiarbete.
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Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den fysiska planeringen, både vad gäller översiktsplanering och detaljplanering. Även bygglovshantering sker inom stadsbyggnadsförvaltningen. Det innebär att alla bygglovsärenden hanteras samlat, oavsett om det
gäller byggnation på detaljplanelagd mark eller på landsbygden. Bygglovsenheten kan
också ställa krav på att exempelvis VA-försörjningen är löst innan bygglov kan ges. På
Stadsbyggnadsförvaltningen finns också den huvudsakliga GIS-verksamheten.
Miljö- och räddningstjänstnämnden är tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i kommunen,
liksom för Eskilstuna Energi och Miljös VA-verksamhet. Merparten av alla bygglovsärenden utanför verksamhetsområde för allmänt VA går på remiss till Miljö- och räddningstjänstförvaltningen. Till Miljö- och räddningstjänstförvaltningen hör också Eskilstunas VArådgivare. Rådgivaren hjälper till när flera grannar behöver lösa avloppet gemensamt.
Flera myndigheter/kontor blir ofta berörda och rådgivningen underlättar kontakterna
mellan fastighetsägare och kommunens olika delar samt Lantmäteriet.
Kommunens strategiska arbete leds från kommunledningskontoret. Arbetet med VA-planen leds av en av Eskilstunas kommunstrateger.

2.2

Information och kommunikation
I flera avseende finns verktyg och processer i kommunen som skapar gynnsamma förutsättningar för kommunens arbete för att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning och
att lyckas kommunicera väl med kommunens invånare.
•

Eskilstuna kommun jobbar sedan tidigare med vattenfrågor i kommunens förvaltningsövergripande vattenstrategigrupp (VAS). Det finns också ett samarbete med
andra städer kring Mälaren. Det finns således en god grund för fortsatt samarbete kring den strategiska VA-planeringen och de åtgärder som senare
kommer att presenteras i VA-planen.

•

Eskilstuna kommun arbetar aktivt med geografisk information som ett led i att tillgängliggöra information för kommunens medborgare. Den geografiska informationen samlas i Eskilstunakartan, vilken samlar information från både stadens förvaltningar och de kommunägda bolagen. Allt nytt kartmaterial, eller information
som på annat sätt är geografiskt knutet, som produceras inom ramen för VA-planen ska också publiceras i Eskilstunakartan. Syftet är att samla all geografisk information på ett ställe och nå ut med den till alla som berörs.

•

Eskilstuna kommun har en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen bör nyttjas för att förankra arbetet med VA-planering hos medborgarna.

Det finns en stor fördel i att knyta VA-planen till Översiktsplanen, inte minst när det gäller
den geografiska visningen i Eskilstunakartan. VA-försörjningen är vid sidan av andra
intressen, en grundläggande förutsättning att ta hänsyn till vid all form av fysisk planering.
Förutom den VA-plan som ska tas fram finns flera andra strategiska planer framtagna i
kommunen. Dessa planer behöver gå i samklang så det inte förekommer intressekonflikter. Översiktsplanen är det forum där helheten för kommunens fysiska planering samlas.
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Tjänstemän i Eskilstuna kommun upplever att det idag finns vissa oklarheter som
hämmar kommunens arbete för en långsiktigt hållbar VA-försörjning och en tydlig
kommunikation med kommunens invånare. De bitar som huvudsakligen bör nämnas i
detta sammanhang är följande;
•

Kommunen saknar tydliga, enhetliga mål, liksom en kommunövergripande plan,
för VA-försörjningen.

•

Ansvarsfördelningen för frågor som berör flera delar av kommunens organisation
är otydlig, bland annat vad gäller rutiner kring oljeavskiljare och fettavskiljare.

•

Det råder en viss begreppsförvirring inom kommunens organisation kring VA-försörjningen. Olika förvaltningar använder ibland olika begrepp för samma sak eller
samma begrepp för olika saker.

•

VA-planen ska tydligöra hur frågan om kretsloppslösningar ska hanteras, både
för enskilt och allmänt avlopp så att miljö- och kretsloppsmålen nås.

•

När VA-planen är framtagen kommer det också att bli lättare att kommunicera
med kommuninvånarna exempelvis om vilken sorts VA-försörjning man som invånare kan förvänta sig i olika områden. Som exempel kan nämnas att det idag
är oklart vilka områden som ska inkluderas i den allmänna anläggningen och vad
som gäller fram till dess.
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3

Lagar och regler som påverkar VA-planeringen
I detta avsnitt beskrivs vilka yttre faktorer, i form av lagar och direktiv, som styr eller påverkar VA-planeringen.

3.1

Vattendirektivet och vattenförvaltning
År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten, vilket
innebär en helhetssyn och systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas
vatten. Sveriges fem vattenmyndigheter har fastställt fyra dokument som stöd för detta
arbete; Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och Miljökonsekvensbeskrivning. Dokumenten gäller för perioden 2010-2015. De första åtgärdsprogrammen
beslutades 2009 och förnyas vart sjätte år. Under 2015 arbetas nya åtgärdsprogram fram
för de kommande sex åren.
Vattenmyndigheterna har i samarbete med Sveriges länsstyrelser samt SMHI och SGU
kartlagt vattenförekomster för yt- och grundvatten. Målet är att alla vatten ska nå minst
god status under perioden 2015-2027. Ansvaret för att uppnå eller bibehålla god status i
Eskilstunas vattenförekomster åligger inte bara verksamheter kopplade till VA-försörjning.
Om det ska bli verklighet behöver flera sektorer i samhället utföra sina bidrag.

3.1.1 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt
I åtgärdsprogrammet, som riktar sig till kommuner och myndigheter, beskrivs de åtgärder
som bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid
inom vattendistriktet. Åtgärderna innebär dels att utveckla styrmedel, dels konkreta förbättringar av vattenmiljön. Den tydligaste kopplingen mellan åtgärdsprogrammet och
arbetet med Eskilstunas VA-plan är följande;
Punkt 37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status.

3.2

Miljöbalken
I Miljöbalken (3 kap 1 §), liksom i Plan- och bygglagen anvisas att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning med naturresurser. Detta
innebär att en avvägning ska göras mellan bevarandeintresset (t.ex. för framtida dricksvattenförsörjning) och värdet att ta marken i anspråk för annat ändamål.
I Miljöbalken regleras också tillsyn. Varje kommun utövar, genom den eller de nämnder
som fullmäktige bestämmer, tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9
kap.
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3.3

Baltic Sea Action Plan (BSAP)
Baltic Sea Action Plan (BSAP) antogs av samtliga länder kring Östersjön 2007. Målet är
att uppnå god ekologisk status i Östersjön, Öresund och Kattegatt till år 2021. Den del
som rör VA-försörjningen är i första hand segmentet övergödning, där åtgärder för att till
exempel minska mängden näringsämnen till havsområdena hanteras.
Genom att utföra förbättrande åtgärder inom avloppsförsörjningen bidrar Eskilstunas
kommun till att tillförseln av näringsämnen till Östersjön minskar. Det gemensamma ansvaret berör dock många fler sektorer i samhället än VA-sektorn.

3.4

Nationella och regionala miljömål
Behov av bättre planering genom kommunala vattenförsörjningsplaner anges i de nationella miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Miljömålet Ingen övergödning är beroende av minskat utsläpp av näringsämnen från bland
annat avlopp.
En välgrundad strategisk planering skapar även förutsättningar för att uppnå miljömålet
God bebyggd miljö.
Länsstyrelsen i Södermanlands län har, tillsammans med kommuner och andra aktörer,
utarbetat ett regionalt åtgärdsprogram. Syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra
miljötillståndet i Södermanland för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Några av åtgärderna i programmet är direkt kopplade till VA-verksamheten:

3.5

•

Kretsloppstänk i kommunalt VA-arbete

•

Aktiv vägledning i kommunernas tillsyn av små avlopp

•

Aktiv vägledning i kommunernas åtgärdsarbete med bristfälliga avloppsledningsnät.

Lagen om allmänna vattentjänster
Kommunen är enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)
ansvarig för vatten- och avloppsförsörjningen för nuvarande och blivande bebyggelse
eller bostadshus. Detta betyder att kommunens ansvar inte direkt omfattar vattenförsörjning för verksamheter, exempelvis jordbruk eller industri. Likväl ligger det i kommunens
intresse och ansvar att av bl.a. konkurrensskäl medverka till att fördelningen av vattenresursen sker på ett sådant sätt att dricksvattenförsörjningen till bostadshus och andra
verksamheter kan möjliggöras.
VA-lagstiftningen ska inte bara tillgodose hälsoskyddet utan även bidra till hållbar utveckling och god resurshushållning. Detta betyder att kommunen är skyldig att ordna
avloppsförsörjning i ett större sammanhang om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl. Kommunen ska dels bestämma det verksamhetsområde där vattentjänsterna behöver ordnas, dels se till att behovet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Vid inrättande och drift av VA-anläggning ska hushållning med naturresurser beaktas.
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I lagen om allmänna vattentjänster 6 § anges följande;
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.
De områden som uppfyller kriterierna i 6 § benämns ofta 6 §-områden. Eskilstuna
kommun behöver i sin verksamhet, inkluderande flera förvaltningar, vara medveten om
vilka områden som utgör samlad bebyggelse och beakta hur bl.a. bygglov för enskilda
hus kan komma att påverka det framtida behovet av samlade VA-lösningar.

3.6

Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen (2 kap 2 §) liksom i Miljöbalken anvisas att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov, se stycket om Miljöbalken.

3.7

Anläggningslagen
Anläggningslagen (1973:1149) reglerar bestämmelser om anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter, t ex gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp.
Lantmäteriet ansvarar för bildandet av gemensamhetsanläggningar liksom för avstyckning av fastigheter. För avstyckning av fastigheter gäller att dessa ska vara lämpliga för
sitt ändamål. Således bör en fastighet utan möjlighet att ordna med vatten- och avloppsförsörjning inte avstyckas med syftet att bli en bostadsfastighet. I anläggningslagen
anges villkor för att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas.
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Planer och strategier i Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun har tagit fram ett antal strategiska planer som tillsammans utgör
styrmedel för att uppnå en hållbar kommunutveckling. Där ingår bland andra Översiktsplan, Klimatplan, Vattenplan och Dagvattenriktlinjer. Samtliga beskrivs översiktligt nedan
och visas i Figur 4.
Översiktsplanen förhåller sig till Grönstrukturplan för stadsbygd i Eskilstuna kommun
(2006), Naturvårdsplan för Eskilstuna kommun (2006) och Vattenplan för Eskilstuna
kommun (2006).
Grönstrukturplanen, Naturvårdsplanen och Vattenplanen (inklusive dagvattenriktlinjer och
kommande dagvattenplan) ska revideras och antas av kommunfullmäktige. Vidare relaterar översiktsplanen till Klimatplanen, Bostadsförsörjningsprogrammet, VA-utredningen,
samt Handlingsprogram för landsbygdsutveckling liksom Handelsstrategin och Markstrategisk plan.

Figur 4: Samband mellan Eskilstunas kommuns strategiska planer.

4.1

Översiktsplan 2030
Översiktsplanen beskriver kommunens långsiktiga planering och hur den påverkar markoch vattenanvändningen i kommunen. Eskilstuna kommuns gällande översiktsplan antogs i augusti 2013. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig
om översiktsplanens aktualitet eller anta en ny översiktsplan.
Mark- och vattenanvändningen inom kommunen ska kännetecknas av långsiktig hållbarhet och resurseffektivitet. För att möjliggöra detta ska stadens utbredning begränsas och
förtätning ska främst ske inifrån och ut. För utveckling utanför befintlig stadsstruktur ska
utveckling främst ske i utpekade stråk där de tre primära stråken leder från staden och
norrut mot Sundbyholm, Torshälla och Tumbo/Kvicksund, se Figur 5.
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Figur 5: Utveckling av Eskilstuna enligt Översiktsplanen. Den huvudsakliga förtätningen ska ske inifrån och ut
eller längs vissa identifierade stråk.

Enligt Översiktsplanen ska VA-försörjningen lösas på ett sätt som är långsiktigt fungerande för de boende, lämpligt för den aktuella platsen och uthålligt för miljön samt resurseffektivt. Mark av betydelse för hållbara VA-lösningar ska säkerställas. Vid planering av
ny bebyggelse ska hänsyn tas till den strategiska VA-planeringen, så att resurseffektivitet
nås och så att fortsatt exploatering är möjlig utifrån kriterierna i VA-planen. Olika tekniker
för VA-hantering tillämpas på olika platser beroende på bland annat markens beskaffenhet.
De kommunala vattentäkterna ska skyddas genom fastställande av vattenskyddsområden och föreskrifter. Genom vattenskyddsföreskrifter ska kommunen säkerställa strategiskt viktiga mark- och vattenområden för en eventuell reservvattentäkt.
Vidare ska dagvattenhanteringen kännetecknas av lokalt omhändertagande nära källan.
Kommunen ska reservera låglänta områden i stadsmiljö för öppen hantering av dagvatten.
Andelen enskilda lösningar för avloppshantering ska minska.

4.2

Vattenplan
Vattenplanen är Eskilstuna kommuns centrala styrdokument för arbetet med att nå
kommunens övergripande mål för vattenarbetet och därmed en hållbar vattenanvänd-
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ning. Planen ska svara upp till de krav som ställs i EUs vattendirektiv, de nationella miljökvalitetsmålen och Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns åtgärdsprogram. Kommunledningskontoret har initierat och lett arbetet genom den vattenstrategiska ledningsgruppen, VAS. Vattenplanen antogs av kommunfullmäktige 2015-03-26.
I det övergripande målet för planen står att kommunens sjöar och vattendrag senast år
2021 ska uppnå en god ekologisk och kemisk ytvattenstatus och kommunens grundvatten en god kemisk och kvantitativ status.
Vattenplanen innehåller en mål- och åtgärdsplan för yt- och grundvatten. Där finns en rad
åtgärder som påverkar VA-försörjningen i kommunen. En av åtgärderna är att en VA-plan
för Eskilstuna kommun ska utvecklas. Denna översikt är det inledande steget i nämnda
VA-plan. Som ytterligare exempel kan nämnas att en åtgärdsplan för att minska den hydrauliska överbelastningen på ledningsnätet ska utarbetas, en vattenförsörjningsplan inklusive reservvattenförsörjning ska upprättas, att samtliga enskilda avloppsanläggningar
som inte uppfyller miljöbalkens krav ska kartläggas och åtgärdas.

4.3

Klimatanpassningsplan
Eskilstuna kommun har en klimatplan från 2012. En av åtgärderna i planen är att ta fram
en klimatanpassningsplan som ett komplement till klimatplanen. I en klimatanpassningsplan anges hur kommunen ska anpassas till ett förändrat klimat, idag och på längre sikt.
Klimatanpassningsplanen omfattar en konsekvens- och sårbarhetsanalys för olika samhällsfunktioner samt en åtgärds- och kostnadsbedömning. Spillvatten- och dagvattensystemen är två av de samhällsfunktioner som ska belysas i planen.

4.4

Dagvattenriktlinjer och dagvattenplan
Under 2015 antog Eskilstuna kommun riktlinjer för dagvattenhantering. Riktlinjerna är
avsedda att vara ett stöd och en vägledning i kommunens interna arbete med dagvattenfrågor i såväl ny bebyggelse som befintlig. Riktlinjerna beskriver ansvarsfördelningen
mellan kommunkoncernens olika förvaltningar avseende planerings- och utredningsskede, bygglovsprövning och projektering, bygganmälan/byggskede samt drift och underhåll.
Dagvatten inom kommunen ska i första hand omhändertas lokalt på fastigheterna. Eventuella föroreningar ska begränsas redan vid källan. Dagvattensystemen ska utformas så
att det mesta av föroreningarna avskiljs innan vattnet når recipienten. Vidare ska dagvattensystemen utformas så att belastningen på befintligt ledningsnät begränsas. Med
utgångspunkt från riktlinjerna kommer en dagvattenplan att tas fram för utbyggnad av det
befintliga dagvattennätet. I planen ska avrinningsområden i tätort redovisas med föroreningshalter och flöden samt förslag på vilka åtgärder som ger bäst effekt. Även en prioritering av åtgärderna tas fram. Arbetet med att ta fram dagvattenplanen ska starta 2016
med EEM som ansvarig för att driva arbetet.
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Framtida utveckling och behov
En befolkningsprognos för Eskilstuna kommun togs fram år 2012. Den sträcker sig fram
till år 2030 och visar på att befolkningen i genomsnitt beräknas öka med omkring 630
personer per år fram till år 2020. Därefter förväntas befolkningsökningen ske i en något
lugnare takt, i genomsnitt 450 personer per år, fram till år 2030. Detta skulle resultera i att
antalet invånare i Eskilstuna kommun passerar 100 000 år 2015 och når ca 108 000 personer år 2030. I själva verket har befolkningsökningen varit något större än prognostiserat och Eskilstuna kommun passerade 100 000 invånare redan 2014.
Både födelsetalen och dödstalen går att prognostisera förhållandevis bra, medan däremot inflyttningen är svår att förutspå. Framförallt är det inflyttningen av utrikesfödda som
är mycket svårförutsägbar då den till största delen beror på vad som händer i vår omvärld. Inflyttningen beror också på vilka möjligheter som kommer att erbjudas till boende i
Eskilstuna kommun genom nyexploatering, liksom förutsättningar för kommunikation via
vägar och järnväg inom Mälardalsregionen och Storstockholm.
Stadsbyggnadsförvaltningen har ett internt mål om att skapa möjlighet för 5000 nya
bostäder inom befintlig stadsbyggnad till 2030. Detta bedöms inte påverka VA-anläggningen i någon större omfattning. Vattenförbrukningen fördelat på antalet anslutna minskar, inte minst därför att många verksamheter förändrat sin verksamhet exempelvis från
industri till kontor, och på flera håll finns överkapacitet i ledningsnätet.
Några planer på att låta bebyggelsen växa utanför befintliga bebyggda områden finns i
dagsläget inte. Permanentning av sommarstugeområden pågår i hela kommunen både
genom att nya fritidshus byggs med standard för permanentboende, men också genom
renovering och tillbyggnad av befintliga stugor, ofta i samband med ägarbyte. Vissa av de
tidigare mer renodlade sommarstuge-/fritidshusområdena har planlagts för att möjliggöra
permanentboende och några områden har utpekats i översiktsplan, ÖP2030, som omvandlingsområden för detta syfte. Denna utveckling ställer krav på ökad tillgång till VAförsörjning. För några områden, bland annat två större områden utefter Mälarstranden
pågår sådan detaljplanläggning parallellt med planer om att utöka verksamhetsområdet
för allmänt VA.
Enstaka fastigheter byggs på landsbygden och denna utveckling kommer sannolikt att
fortsätta. Det förekommer också att privata exploatörer väljer att exploatera områden
utanför befintlig stadsbebyggelse, detta är svårt att förutse, men ställer också krav på
tillgång till VA. Generellt är det störst tryck på nya bostäder norr om staden.
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6

Mellankommunala intressen
Inom ramen för VA-verksamheten i Eskilstuna kommun finns samarbeten med andra
kommuner, som påverkar beslut och framtida inriktning för verksamheten. De viktigaste
beröringspunkterna med närliggande kommuner beskrivs nedan.
I oktober 2013 skrev kommunerna i Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås under
en gemensam avsiktsförklaring som går under benämningen Fyra Mälarstäder i samverkan.
Tillsammans har kommunerna tagit fram gemensamma handlingsplaner för utveckling av
infrastruktur, ökat bostadsbyggande, bevarande av Mälaren och en effektiv förvaltning.
Nu börjar samarbetet bära frukt i konkreta samarbetsprojekt. Några av fokusområdena för
Fyra Mälarstäder är en gemensam arbetsmarknad och kompetensförsörjning, modern
infrastruktur och väl fungerande kollektivtrafik som gynnar arbetspendling, attraktiva och
trygga boendemiljöer samt ett rikt kulturliv. Handlingsplanerna är planerade att antas
under hösten 2015.
Inom VA-området kommer samverkan att ske kring vissa omvandlingsområden, erfarenheter av dagvattentaxa, utveckling av förbättrad teknik för rening av avloppsvatten och
arbete med tillskottsvatten. Det finns också gemensamma mål om att samverka för att
förbättra Mälarens vattenkvalitet, långsiktigt planera för framtida dricksvattenförsörjning,
inklusive nödvatten och reservvatten, och att åstadkomma klimatanpassningar för samhälle och vattenförsörjning.
Den 1 januari 2014 startades Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM), som är
ett gemensamt driftbolag för Eskilstuna Energi och Miljö och SEVAB Strängnäs Energi
AB. All personal inom de båda bolagen finns i driftbolaget. Effektiviseringarna och kostnadsbesparingarna som skapas genom samverkan ska lägga grunden till en harmonisering av taxor och avgifter. Samtliga kunder i Eskilstuna och Strängnäs ska betala prisvärda taxor och avgifter.
Orten Kvicksund ligger delvis i Västerås kommun och delvis i Eskilstuna kommun.
Dricksvattnet till Kvicksund levereras från Eskilstuna, även till den del av Kvicksund som
ligger i Västerås kommun. Avloppshanteringen sker dock inom respektive kommun.
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7

VA-försörjning inom allmänt verksamhetsområde
Den allmänna VA-anläggningen i Eskilstuna ägs, som tidigare nämnts, av Eskilstuna
Energi och Miljö AB. VA-verksamheten bolagiserades år 1993 och drivs sedan år 2014
via ESEM. Ett samarbete med övriga förvaltningar i Eskilstuna kommun finns, men det
skulle kunna utvecklas och förbättras.
ESEM har en bra och bred kompetens avseende alla delar av den allmänna VA-försörjningen. Begränsade personalresurser gör dock att bolaget under det senaste året (2015)
har varit begränsade i genomförandet av projekt. Rekryteringar pågår för att klara av att
utföra de utbyggnadsprojekt som är planerade. Ett av syftena med bildandet av ESEM är
att bättre kunna utnyttja tillgängliga resurser i och med att organisationen blivit större.
Verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning sträcker sig över ett stort geografiskt
område, se Bilaga 2 och innefattar flera långa överföringsledningar, se Bilaga 3. Då det
inte tidigare funnits heltäckande strategiska planer har mycket av arbetet utförts allt
eftersom behov uppkommit.

7.1

Styrande nyckeltal och strategiska mål
I Tabell 1 nedan har några av EEM:s styrande nyckeltal för hållbar utveckling sammanfattats. Styrande nyckeltal och mål baseras på hållbarhetsindex och är de områden som
VA behöver fokusera på att förbättra.
Tabell 1: Styrande nyckeltal för hållbar utveckling för Eskilstuna Energi och Miljö AB

Delmål för hållbar utveckling

Resultat 2014

Mål för 2015

Andel vattenprov tjänliga med anmärkning, kemiskt, % på årsbasis

13 %

≤2%

Andel vattenprov tjänliga med anmärkning, mikrobiologi, % på årsbasis

14 %

≤2%

Förnyelsetakt ledningsnät vatten, % på
årsbasis

0,48 %

>0,7 %

Förnyelsetakt ledningsnät avlopp, % på
årsbasis

0,23 %

>0,6 %

Utgående kvävehalt från våtmarken
Ekeby, årsmedelvärde, mg/l

11 mg/l

≤12 mg/l

Andel tillskottsvatten till Ekeby %

57 %

≤25%

Andel svinn dricksvatten, %

18 %

≤20%
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7.2

Allmänna vattenanläggningar och vattentäkter
Generellt är vattentillgången god i Eskilstuna kommun, men det finns stora problem med
vattenkvalitet och avsaknad av vattenskyddsområden och reservvatten. Det finns fem
vattenverk i kommunen, som totalt försörjer drygt 93 000 personer med dricksvatten. En
beskrivning av vattenverken ges i Tabell 2. I Bilaga 2 visas var i kommunen vattenverken
är placerade.
Tabell 2: Beskrivning av Eskilstuna kommuns fem vattenverk

Antal anslutna
(personer)
Medelproduktion
3
(m /dygn)
Råvatten

Vattendom
3
(m /dygn)

Hyndevad
91 112

Alberga
421

Bälgviken
339

Näshulta
22*

Ärla
1 237

25 500

150

60

7

290

Grundvatten
med konstgjord infiltration från Hyndevadsån
Ytvatten
50 000
Grundvatten
5 000
35 000 40 000

Grundvattentäkt

Kombinerat
grund- och
ytvattentäkt

-

Grundvattentäkt

Osäkert

Osäkert

-

400 m med
medeltal på
3
300 m /dygn/år

3

Kapacitet
250
150
10
3
(m /dygn)
*verket ska läggas ner och de 12 fastigheterna försörjs därefter från Bälgviken vattenverk
7.2.1 Hyndevad vattenverk
Eskilstuna tätort liksom Torshälla, Kvicksund, Kjula, Mälarstranden, Hällberga och
Nyckelön (Kvicksund, Västerås kommun) får sitt vatten från Hyndevadsån. Vattnet från
ån infiltreras i Strömholmsåsen i bassänger vid Hyndevads vattenverk. Efter beredning i
vattenverket pumpas det ut på ledningsnätet via ett antal huvudvattenledningar. Begränsningen i kvantitet ligger idag i dimensioneringen i verket.
Vid intagspunkten i Hyndevadsån övervakas råvattenkvaliteten och testas regelbundet.
Det utgående vattnet har högre innehåll av organiskt material (mätt som COD) än vad
som är önskvärt, även om det redan idag uppfyller Livsmedelsverkets krav för dricksvatten. Utredningar pågår för att komplettera beredningen med ytterligare processteg.
Begränsningen i kvalitet ligger i processutformningen i verken samt råvattenkvalitén.
I dagsläget utreds möjligheten till installation av UV-ljus för att få en tredje mikrobiologisk
barriär.

repo001.docx 2012-03-2914

17 (33)
VA-ÖVERSIKT
2015-09-22
STRATEGISK VA-PLANERING I ESKILSTUNA KOMMUN

EL h:\va 2015\va-plan rapport aug2016\bilaga 4 vaöversikt 20160916.docx

7.2.2 Yttre vattenverk
De yttre vattenverken driftas och övervakas av personalen på Hyndevad.
Ett beslut om Bälgvikens vattenverks framtid ska tas under hösten 2015.
I samband med upprättande av vattenskyddsområde i Alberga och Ärla kommer processerna att utvärderas. Inga större investeringsbehov är identifierade med dagens vattenförbrukning och kunskapsläge.
För att ytterligare höja säkerheten för dricksvattenförsörjningen behöver bland annat
HACCP tas fram för de yttre verken. Vidare behöver flera vattenskyddsområden ses över.

7.3

Allmänna avloppsanläggningar
I Eskilstuna kommun finns ett större och fyra mindre avloppsreningsverk. Dessutom finns
en rotzonsanläggning i Tegelviken. I Bilaga 2 visas placeringen av avloppsreningsverken
i kommunen.
Alla verk klarar, med dagens belastning, sina utsläppskrav. Tillskottsvatten leder dock till
oönskade bräddningar och med ökad nederbörd, på grund av klimatförändringar, följer
sannolikt fler bräddtillfällen. Att minska mängden tillskottsvatten till reningsverken är därför ett viktigt mål för EEM
I Tabell 3 nedan ges en närmare beskrivning av de fem verken som ägs och drivs av
EEM.
Tabell 3: Beskrivning av Eskilstuna kommuns fem allmänna avloppsreningsverk

Antal
anslutna

Belastning

Gällande
tillstånd

Tillstånd

Dimensionering

Recipient

Ekeby

89 093
(2014)

82 107 pe
46 000
3
m /dygn

Eskilstunaån

421
(2014)

430 pe
3
218 m /dygn

800 pe

Östra Hjälmaren

Bälgviken

339 p
(2014)

157 pe
3
114 m /dygn

1990*

94 000 pe
(Nytt tillstånd
för 150 000
pe inlämnat)
800 pe (450
pe anslutna
enligt tillstånd)
380 pe (230
pe enligt tillstånd)

130 000 pe

Alberga

2004
(grundtillstånd
utfärdat)
1990*

380 pe

Näshulta

Läggs ner
2016

17 pe
3
17 m /dygn

1986*

-

140 pe

Ärla

1237 p
(2014)

1152 pe
3
756 m /dygn

1990*

1600 pe
(1270 pe anslutna enligt
tillstånd)

1600 pe

Näshultasjön
Östra Hjälmaren
Näshultasjön Ö
Hjälmaren
Tandlaån

Eskilstunaån

*Äldre miljötillstånd som behöver förnyas, vilket kan leda till skärpta miljökrav på anläggningen.
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7.3.1 Ekeby avloppsreningsverk
Ekebyverket tar emot avloppsvatten från centralorten Eskilstuna samt Torshälla, Hällby,
Hällberga, södra Kvicksund, Tumbo och Kjula. Totalt är cirka 90 000 personer anslutna till
3
avloppsreningsverket och varje dygn behandlas ca 45 000 m avloppsvatten vid Ekeby.
Några verksamheter är också anslutna. Gällande tillstånd medger en belastning av upp
till 94 000 personekvivalenter (pe). Under 2015 har en ny tillståndsansökan lämnats in för
att kunna öka belastningen upp till motsvarande 150 000 pe. Verket är dimensionerat för
130 000 pe. Innan tillståndsansökan är beviljad är det osäkert vilka utsläppskrav verket
kommer att ha.
Reningsprocessen i Ekebyverket innefattar mekanisk, kemisk och biologisk rening av
avloppsvatten samt våtmarksbehandling. Under 2014 togs en ny inloppsdel i drift.
En ny byggnad för slamavvattning håller på att byggas och är planerad att tas i drift våren
2016.
7.3.2 Slam
Slammet från reningsverket i Ekeby rötas tillsammans med externslam och organiskt
avfall. Externslammet kommer dels från de yttre avloppsreningsverken, dels från slamtömning av enskilda anläggningar.
Av metangasen som bildas i rötningsprocessen produceras biogas, som sedan uppgraderas till fordonsgas. Rötresten används idag för deponikonstruktion och sluttäckning av
deponin vid Lilla Nyby i Eskilstuna. Efterfrågan på rötresten för deponitäckningsändamål
bedöms kvarstå i ytterligare ca 10 år.
Olika alternativ för att hantera rötresten från samrötningen på ett hållbart och effektivt sätt
i framtiden utreds i dagsläget. För att höja kvaliteten på avloppsslammet behövs mer
uppströmsarbete, både för hushåll och för verksamheter. Det är idag alltför svårt att ställa
krav på de användare som släpper avloppsvatten till nätet. Det har också diskuterats att
förbättra reningen vad gäller mikroorganismer i utgående avloppsvatten.
7.3.3 Yttre reningsverk
I dagsläget utreds det om Bälgvikens reningsverk klarar av en ökad belastning från tillkommande anslutningar från Näshulta.
Alberga reningsverk har periodvis mycket hög belastning men inga provtagningsresultat
har överskridit verkets riktvärden.
7.3.4 Tegelvikens rotzonsanläggning
Vid Tegelvikens skola i Kvicksund finns en rotszonsansläggning för behandling av BDTvatten. BDT-vattnet leds först till en slamavskiljare och sedan vidare till rotzonsanläggningen. Slutpolering sker i två stycken dammar innan det renade vattnet leds i ett dike till
Mälaren. Omkring 420 personer nyttjar anläggningen på skolan. Av analysresultaten
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(2013) att döma är inte reningen optimal. Det finns dock ingen bra lösning för att sätta en
automatisk provtagare på platsen, vilket tros påverka analysresultaten.
Svartvattnet behandlas i en våtkompost, som numera ägs av en lantbrukare.

7.4

Ledningsnät

7.4.1 Dricksvattenledningsnät
Det allmänna dricksvattenledningsnätet från Hyndevads vattenverk har en total längd på
ca 60 mil med tillhörande tryckstegringsstationer, vattentorn och vattenverk.
Ledningsnätet är i behov av förnyelse, vilket kan bestå av att ersätta befintliga dåliga
ledningar samt bygga ut systemet för säkrare drift och kapacitet. Även flera vattentorn är i
behov av renovering, bland annat Djurgårdens vattentorn.
7.4.2 Avloppsledningsnät
Det allmänna avloppsledningsnätet i Eskilstuna kommun är totalt ca 90 mil långt, varav 4
mil består av kombinerade avloppsledningar, 11 mil består av tryckavloppsledningar och
2,5 mil av ska LTA-nät, d.v.s. lätt-tryck-avlopp. Nätet har ca 155 pumpstationer samt 840
LTA-pumpstationer. I Bilaga 3 visas befintligt ledningsnät.
Sanering av ett ledningsnät innebär att utreda och genomföra åtgärder för att minimera
mängden tillskottsvatten i ledningsnätet, t.ex. genom bortkoppling av stuprör från byggnader. Separering innebär att dagvattensystemet i ett område byggs ut, så att dagvatten
kan avledas separat från spillvatten. Underlaget används vid förnyelseplanering och baseras på EEM:s samlade erfarenhet av tidigare inträffade översvämningar samt kunskap
om ledningsnätens status utifrån filmning mm.
En årlig saneringsplan upprättas och kommuniceras med tillsynsmyndigheten. Volymen
tillskottsvatten har i genomsnitt de senaste fem åren varit 9,88 miljoner kubikmeter. Det
motsvarar cirka 47 % av det genomsnittliga inkommande flödet de senaste fem åren.
7.4.3 Dagvattenledningsnät
Det allmänna dagvattenledningsnätet i Eskilstuna kommun är totalt 32 mil långt.
7.4.4 Bräddning av orenat avloppsvatten
EEM arbetar kontinuerligt med att förbättra spillvattennätet samt med att minska inläckage och minimera bräddningar på nätet.
Kontroll av bräddning sker på olika sätt och på sikt kommer detta beräknas med en hydraulisk modell över spillvattenledningsnätet. Vid drygt hälften av bräddpunkterna på spillvattennätet används ett automatiskt övervakningssystem, iFix. Övriga punkter kontrolleras genom platsbesök.
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7.5

Reserv- och nödvattenförsörjning
I dagsläget saknar Eskilstuna kommun reservvattenförsörjning men utredningar pågår
kring möjliga alternativ, bland annat överföringsledning från Västerås och utökad grundvattentäkt söder om Hyndevadsån. Vattenkvalitetsprover kommer att tas på grundvattnet i
åsen söder om Hyndevadsån. En undersökning med markradar har genomförts, för att
kartlägga den geografiska avgränsningen av grundvattentäkten samt vattendelare.
Möjligheten att öka uttaget i befintliga produktionsbrunnar ses också över.
Det finns inga andra alternativa vattentäkter i kommunen. Kjula grundvattentäkt är förorenad med BAM. Ett gammalt ytvattenverk som låg i ett bergrum i Torshälla har lagts ner.

7.6

Utmaningar för den allmänna VA-anläggningen
EEM:s verksamhet står inför flera stora utmaningar, där de främsta är:
•

Stort behov av renovering av Hyndevad vattenverk inklusive nya reningssteg. Reningsprocessen på Hyndevads vattenverk måste förbättras med avseende på reduktion av mikroorganismer och organiskt material.

•

Potentiellt ökade krav på rening i Ekeby avloppsreningsverk (bl.a. läkemedelsrester).

•

Ett åldrat ledningsnät med stor andel kombinerade system. EEM har ett strategiskt mål att öka förnyelsetakten av ledningsnätet, se Tabell 1. Jämfört med dagens förnyelsetakt innebär målet nästintill en fördubblad förnyelsetakt.

•

Mängden tillskottsvatten till reningsverken behöver minskas.

•

Stor risk för källaröversvämningar vid extremregn.

•

Snäva tidplaner för VA-utbyggnader i stora omvandlingsområden.

•

Klimatanförändringar med ökade nederbördsmängder och risk för ännu sämre
kvalitet på råvatten i Hyndevadsån.

•

Arbeta fram en strategi för långsiktig slamhantering samt optimering av biogasproduktionen.

•

Ordna reservvattenförsörjning.

Detta medför stora behov av både investeringar och reinvesteringar på ledningsnät och
anläggningar för att upprätthålla en trygg och säker VA-försörjning.
Det är osäkert om brukningsavgifterna i dagens VA-taxa ger ett tillräckligt ekonomiskt
utrymme för de åtgärder som kan komma att krävas för att uppfylla tillkommande krav
och riktlinjer för VA-verksamheten. En implementering av en ny brukningstaxa är planerad till 2016, vilket inte kommer att förändra de totala intäkterna men påverka fördelningen mellan kundgrupper. Anläggningstaxan behöver ses över med avseende på
planerade investeringar de kommande åren. Historiskt har särtaxa inte använts i VAutbyggnadsprojekt, men täckningsgraden har varit mycket låg (ca 40-60%).
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Utbyggnad av den allmänna anläggningen
Det finns stora fördelar med att arbeta med utbyggnad enligt en framtagen plan. Förutom
fördelen det innebär för kommuninvånarna att få möjlighet att planera för framtida investeringar finns också möjlighet att exempelvis samförlägga fjärrvärme och fiber för bredband. EEM har en hydraulisk modell över sitt ledningsnät vilket gör det förhållandevis
enkelt att ta fram uppgifter om vilka sträckor som har kapacitet för ökade anslutningar och
vilka sträckor som eventuellt behöver förstärkas.
Under 2009 tog kommunfullmäktige beslut om att anta förslag till allmänt verksamhetsområde för VA i enlighet med Vattentjänstlagen. Det beslutade verksamhetsområdet
överensstämde i princip med då befintligt utbyggt VA-nät.
I samband med antagandet av verksamhetsområde för befintlig allmän VA-anläggning
fick kommunledningskontoret, EEM, miljö-och räddningstjänstnämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja en utredning om behovet av verksamhetsområde för
VA även för övriga delar av kommunen. VA-utredningen färdigställdes 2011. Denna utredning är den enda som hittills hanterat kommunens ansvar enligt 6 § vattentjänstlagen
om skyldighet att ordna med vatten- och avloppsförsörjning om det behövs med hänsyn
till människors hälsa eller miljön och om det är i ett större sammanhang, se kap. 3.5 ovan
för närmare beskrivning.
Utredningen innefattar alla områden, som under det att utredningen pågick, bedömdes ha
behov av att VA-frågan löses i ett större sammanhang. För att möjliggöra en bedömning
av behovet utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv togs ett antal olika kriterier fram:
•

Boende/bebyggelsetäthet

•

Risk för påverkan på grundvatten

•

Risk för påverkan på ytvatten

•

Risk för påverkan på grundvatten (inom skyddsområde)

•

Risk för påverkan på ytvatten (inom skyddsområde)

•

Risk för påverkan på ytvatten (närhet till friluftsbad)

I Tabell 4 redovisas en prioriteringsordning för de 14 mest högprioriterade områdena med
avseende på behov av VA-utbyggnad från VA-strategin 2011. För de tre första områdena
togs en preliminär tidplan fram för utbyggnad. I tabellen anges också huruvida områdena
idag är anslutna till den allmänna VA-anläggningen eller vilka hinder som arbetet stött på.
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Tabell 4: Prioriterade områden för VA-utbyggnad enligt utredningen från 2011

Område

Planerad utbyggnad enligt
utredning

Nuvarande status

Bebyggelse med högsta prioritet, med omedelbart behov av VA-utbyggnad
Hyndevad inklusive
Dalhagen

VA-utbyggnad genomförs inom
5 år. Tidigare VA-utredningar
revideras. Detaljplaneprocess
inleds. Utbyggnad sker under
flera år.

Hyndevad utbyggnad påbörjas
ca 2017. Förstudie pågår.
Detaljplan för Sandhem startas
2016.

Kullersta och Kullersta Sand,
Grundby Sand
samt Hagaberg och
Brantåsen

VA-utbyggnad genomförs inom
5 år. Tidigare VA-utredningar
revideras.

Grundby sand och Kullersta
sand påbörjas efter att
detaljplan vunnit laga kraft,
tidigast ca 2018. Hagaberg och
Brantåsen blev klar 2014.

Näshulta-Österby

VA-utbyggnad genomförd inom
5 år. VA-utredning genomförs.

Överföringsledning från Bälgviken klar maj 2015. Förstudie
för de 160 fastigheterna i Näshulta-Österby påbörjas 2016.

Bebyggelse med hög prioritet, men inte omedelbart
behov av VA-utbyggnad
Ängsholmen Östra

-

Ej utbyggd. Planprogram Ängsholmen 1:3 från 2012. Detaljplan
är en förutsättning för
fortsättning.

Tumbo

-

Tumbo Kil, avgränsat till område
där det finns beslut om VO,

Skogstorp, västra
och östra sidan

-

Östra sidan är utbyggd men
västra sidan är ej påbörjad.

BjörsundEkhammaren

-

Utredning genomförd om möjlighet till påkoppling mot
Strängnäs. VO-frågan ska
prövas i denna VA-plan

Bebyggelse med hög prioritet, där behovet behöver
utredas eller utvecklingen bevakas
Uvberget

-

Ej utrett

Bondeka

-

Ett enskilt gemensamt reningsverk för området installerades
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Område

Planerad utbyggnad enligt
utredning

Nuvarande status
2012.

Ramsnäs

-

Ett enskilt gemensamt
reningsverk för området installerades 2012.

Nabben Kvisslan
m.fl.

-

Ej utrett

Bebyggelse med måttlig prioritet, där behovet behöver
utredas eller utvecklingen bevakas
Bårsten

-

Stora fritidshusområdet norr om
sjön har 3 st enskilda
gemensamma anläggningar.

Holmsjön

-

Ej utbyggt

Från år 2000 inleddes planering av den stora sk Mälarstrandsutbyggnaden där totalt ca
2000 fastigheter skulle anslutas till allmänt VA från Kvicksund i väster till Björsund i öster:
Under denna tid var Eskilstuna kommuns VA-huvudman och dess VA-anläggning inte
allmänförklarad, vilket innebar att VA-lagen inte gällde här, så delvis egna principer
tillämpades vid planeringen av utbyggnaden. Bla planerades inte utbyggnad utifrån att
bebyggelsen skulle vara ” i ett större sammanhang”, utan det var hela det geografiska
området Kvicksund-Björsund som skulle ingå i verksamhetsområdet oavsett bebyggelsens struktur. Tillämpningen av särtaxa för Mälarstranden överklagades och VA-nämndens utslag var att tillämpningen varit felaktig. Utbyggnaden kunde genom detta beslut
inte finansieras och avbröts i princip. Detta har vållat stora och många problem för främst
enskilda fastighetsägare då tidigare utbyggnadsplaner helt ändrats.
När den nya Vattentjänstlagen kom 2007 blev även Eskilstunas VA-anläggning allmänförklarad per automatik och sedan dess är det Vattentjänstlagen som reglerar verksamheten.
I Kolsta By, som ingick i Mälarstrandsplanerna, kontaktade boende Länsstyrelsen som
krävde omedelbar VA-utbyggnad. Projektet genomfördes med kort varsel med färdiga
anslutningar 2015. På grund av detta tvingades EEM avvakta med prioriterade utbyggnadsområden. Detta har givetvis skapat mycket frustration i områden där VA-utbyggnad
hade utlovats under lång tid.
Andra områden där VA-utbyggnad planerats, men där frågtecken ännu återstår är bland
annat ”Grundby Limpa ” (även kallat Grundby-Hyggeby) och Torsborg. EEM föreslår en
avvaktan med utbyggnadsplanerna för dessa områden, samt för Ekhammar, till dess att
VA-planen är framtagen.
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8.1

Utmaningar för utbyggnad av den allmänna anläggningen
Sedan utredningen presenterades 2011 har arbetet med utbyggnad fortskridit. Då utbyggnaden påverkas av en mängd olika faktorer har den ursprungliga tidplanen och prioriteringsordningen inte följts till fullo. Vissa områden har mycket stora behov ur miljöoch hälsoskyddsaspekt och har utpekats av Länsstyrelsen och därför fått förhöjd prioritet.
Flera högprioriterade områden är idag anslutna medan andra ännu inte är det. Det finns
också områden som anslutits trots att de i den genomförda utredningen inte bedömdes
ha högsta prioritet. Utflyttning och permanentning av områden har också fortskridit och
det finns därför behov av att göra en ny prioritering.
För att underlätta det fortsatta arbetet, och skapa transparens i arbetet, skulle Eskilstuna
kommun behöva definiera vad som anses vara ”ett större sammanhang”. I dagsläget
finns bostäder utspridda över mycket stora delar av kommunen vilket gör definitionen
svår.
En av utmaningarna med att följa tidplanen för den VA-utbyggnad som utredningen kom
fram till är att det inom EEM, stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och räddningstjänstförvaltningen finns begränsade personalresurser. Utbyggnaden kan inte genomföras i
snabbare takt än att personalen hinner med. Det krävs även en tydlig ansvarsfördelning
och samarbete i både planerings- och utförandeskedet.
VA-utbyggnad är ofta kopplad till detaljplaneläggning, och för att möjliggöra ett skyndsamt genomförande av högprioriterade åtgärder behöver en god samordning ske med
arbetet inför nya eller ändrade detaljplaner. I kommunikationen med kommuninvånarna
bör det tydligt framgå att när detaljplanearbetet försenas till exempel på grund av överklaganden försenas också VA-utbyggnaden.
Många utbyggnader behöver göras i områden där kostnaden för utbyggnaden inte täcks
upp av anläggningsavgifterna. Det kan därför finnas behov av att se över VA-taxan som
helhet och också att ta fram en handlingsplan för när särtaxa ska tillämpas.
Huvudmannen kan låta göra avtalsanslutningar med gemensamhetsanläggningar. Det
kan ofta gå fortare för ett område att bli anslutet om gemensamhetsanläggningen redan
har ett internt ledningsnät. Kommunen behöver ta fram riktlinjer och enas kring hur nybildade gemensamhetsanläggningar ska hanteras. Det bör även beslutas om riktlinjerna
ska skilja sig åt inom områden med samlad bebyggelse jämfört med områden med mer
spridd bebyggelse. En av anledningarna till att frågan behöver ses över är att denna typ
av anslutningar inte är juridiskt korrekt för bebyggelse i sk större sammanhang som omfattas av vattentjänstlagens §6.
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9

Enskild VA-försörjning
VA-försörjningen utanför verksamhetsområdet sker genom enskilda vatten- och avloppsanläggningar som försörjer en eller flera fastigheter. Kommunens VA-huvudman är inte
huvudman för dessa anläggningar, utan fastighetsägarna själva bär ansvar för att anläggningarna fungerar korrekt. Vissa gemensamma anläggningar är kopplade till det allmänna ledningsnätet för vatten eller avlopp via så kallade avtalsanslutningar.
För anslutning utanför verksamhetsområde gäller att avtal upprättas med fastighetsägarna eller gemensamhetsanläggningen som vill ansluta sig.
Frågan om anslutning drivs på initiativ av fastighetsägarna och anslutning av det privata
ledningsnätet sker om det är möjligt utan olägenhet för den allmänna VA-anläggningen.
Det gemensamma nätet ansluts till en förbindelsepunkt som upprättas på det allmänna
nätet.
All VA-anläggning från det allmänna nätet är fastighetsägarnas ansvar ifråga om utbyggnad, drift, underhåll, kvalitetsansvar mm. Anläggningsavgifter tas ut enligt särskild punkt i
VA-taxan och baseras på den normala anläggningstaxan inom verksamhetsområdet för
varje ansluten fastighet. Brukningstaxan är i regel den samma som inom verksamhetsområdet.

9.1

Enskild dricksvattenförsörjning
Någon samlad bild av den enskilda vattenförsörjningen finns inte. Det är troligt att den
vanligaste formen av vattenförsörjning är en enskild brunn för 1-2 hushåll. Sådana
brunnar är inte anmälningspliktiga vilket innebär att det inte samlas in några uppgifter om
brunnarna hos exempelvis Miljö- och räddningstjänstförvaltningen.
Under 2007 gjordes en kvalitetskontroll av ett 70-tal brunnar längs Mälarstranden. Någon
sammanställning av resultaten gjordes inte, men ett flertal brunnar hade anmärkning på
fluoridhalten.
Det finns 11 enskilda vattentäkter som antingen har en genomsnittlig produktion över 10
3
m eller tillhandahåller vatten till en kommersiell eller offentlig verksamhet.

9.2

Enskild avloppsvattenförsörjning
I Eskilstuna kommun finns uppskattningsvis mellan 5 000 och 6 000 enskilda avlopp. De
flesta är för max 5 personekvivalenter (pe), men det finns också större enskilda anläggningar. Ca 25 anläggningar är för mer än 25 pe. Av dessa är tre stycken så kallade Canläggningar, dimensionerade för mer än 200 pe.
Sedan 1999 har inga avloppsinventeringar gjorts. Istället jobbar kommunen sedan 2006
direkt med områdesvisa saneringar. Dessa sker i grupper om några hundra fastigheter
per år där målet är att samtliga inom 2 år ska ha godkända avlopp alternativt ha fått föreläggande om att åtgärda sitt avlopp. Fram till 2015 ligger 2 695 adresser inom saneringsområdena och en majoritet av dessa behöver åtgärda avloppen. Någon utvärdering eller
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samlad uppföljning av arbetet har inte genomförts. När VA-planen tagits fram ska en ny
områdesprioritering göras.
Hela Eskilstuna kommun har sedan 2004 krav på hög skyddsnivå vad gäller reduktion av
fosfor. I Figur 6 visas i vilka områden som sanering påbörjats med avseende på enskilda
avlopp.

Figur 6: Karta som visar inom vilka områden inom Eskilstuna kommun som sanering med avseende på enskilda
avlopp har påbörjats, enligt beskriven metodik.

9.3

Utmaningar för arbetet med enskild VA-försörjning
Den kanske största utmaningen med arbetet med enskilda avlopp ligger i att det är svårt
att hinna med tillsyn då antalet anläggningar är väldigt många i förhållande till antalet
inspektörer. Behovet av tillsyn har också förändrats i och med att anläggningarna blir
tekniskt mer avancerade. Det är också svårt för husägarna att veta vilken avloppslösning
de ska välja. Samhället har inte följt med i den snabba teknikutvecklingen. Det kommer
många nya lösningar och ofta saknas objektiva kvalitetssäkrade testresultat. Det behövs
även mer resurser för att hinna med saneringen i den takt som Vattenplanen anger.
När det gäller dricksvattenförsörjningen är frågan mycket komplex då det i dagsläget inte
finns någon myndighet som har tillsyn över enskilda dricksvattenanläggningar och där-
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med inte heller någon samlad bild över exempelvis uttaget ur en viss akvifär. Detta kan i
sin tur leda till alltför stora uttag med bristfällig kvalitet och sinande brunnar som följd.
Idag upplever tjänstemän i Eskilstuna att ärenden om avstyckning inte alltid remissas i
tillräcklig omfattning. Detta får till följd att fastigheter styckas av, med ändamålet att bli
bostadsfastigheter, utan att VA-försörjningen kan lösas på lämpligt sätt.

10

Dagvatten
Idag finns inte något särskilt verksamhetsområde för dagvatten utan det ingår i verksamhetsområdet för VA (vatten och spillvattenavlopp) . Arbete pågår med att bilda verksamhetsområde specifikt för dagvatten.
I dagsläget är inte brukningsavgifterna i VA-taxan utformade på ett sådant sätt att avgifter
kan tas ut separat för dagvatten, men arbete pågår för att möjliggöra detta. En dagvattentaxa skapar incitament för enskilda fastighetsägare att genomföra åtgärder på den
egna fastigheten för att ta hand om dagvattnet, och därmed få en lägre avgift.
I tätorterna finns problem med kombinerade ledningsnät och felkopplade anslutningar
vilket dels orsakar källaröverssvämningar, dels bräddningar, både på ledningsnätet och
vid Ekeby reningsverk. EEM jobbar aktivt med att komma tillrätta med dessa problem, se
vidare i kap 7.4.2 ovan. Att anlägga reningsanläggningar för dagvatten är också en
prioriterad fråga. Vad gäller nyexploatering ska exploatörerna ansvara för att dagvatten i
första hand omhändertas inom exploateringsområdet.
Riktlinjer för dagvatten har tagits fram av Eskilstuna kommun, för närmare beskrivning se
kap. 4.4 ovan. Dagvattenriktlinjerna är i första hand ett policydokument för internt bruk
men kan även användas av fastighetsägare, verksamhetsutövare och exploatörer. Riktlinjerna ska följas i plan- och byggprocessen. Förutom dagvatten inkluderar dagvattenriktlinjerna också hantering av dräneringsvatten från bebyggelse.
Med utgångspunkt i dagvattenriktlinjerna ska en dagvattenplan tas fram. Av denna anledning berörs dagvatten endast översiktligt i VA-översikten.

repo001.docx 2012-03-29

28 (33)
VA-ÖVERSIKT
2015-09-22
STRATEGISK VA-PLANERING I ESKILSTUNA KOMMUN

EL h:\va 2015\va-plan rapport aug2016\bilaga 4 vaöversikt 20160916.docx

11

Vattenförekomster i Eskilstuna kommun
Inom ramen för vattenförvaltningen har en sammanställning av vattenförekomster genomförts i hela Sverige. Vattenförekomsterna omfattar både yt- och grundvatten.
Sammanställningen av vattenförekomsterna samt deras status finns i Länsstyrelsen
vattendatabas VISS, som är tillgänglig för alla.
I Eskilstuna kommun finns 7 större sjöar och 16 större vattendrag. Enligt VISS delas
dessa upp 28 st ytvattenförekomster varav 12 st sjöar och 16 st vattendrag. Bland annat
Mälaren delas upp i flera vattenförekomster. Kommunen har också 25 stycken grundvattenförekomster. Sammanlagt finns det 52 vattenförekomster i Eskilstuna kommun, se
Figur 7.
Samtliga grundvattenförekomster bedöms ha god kvantitativ status, vilket innebär att
eventuella grundvattenuttag ur förekomsterna är i balans med grundvattenbildningen,
inget överuttag av grundvatten sker. Av de 25 grundvattenförekomsterna bedöms 24
stycken ha god kemisk status. Badelundaåsen mellan Eskilstuna och Västerås har otillfredsställande kemisk status då halten bekämpningsmedel i vattnet överskrider gränsvärdena. I Badelundaåsens andra delar, liksom i de flesta av kommunens grundvattenförekomster, har förekomst av bekämpningsmedel inte undersökts.
Av de 28 ytvattenförekomsterna bedöms 86 %, eller 24 stycken, ha måttlig ekologisk
1
status eller ekologisk potential medan övriga (14 %, 4 stycken) bedöms ha otillfredsställande ekologisk status eller potential. Flera av vattenförekomsterna tillhör också en
eller flera andra kommuner, vilket gör att arbetet med att förbättra statusen måste samordnas. Om man tittar specifikt på övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen visar
samtliga 24 ytvattenförekomster som undersökts tecken på påverkan. För övriga fyra
finns ingen uppgift.
En av ytvattenförekomsterna, Eskilstunaån-Torshällaån, uppnår inte god kemisk status
vilket beror på förekomst av PAH:er och andra industriella föroreningar. Av resterande
ytvattenförekomster har 39 %, 11 stycken, god kemisk status medan 16 stycken saknar
2
klassning av kemisk status .

1
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Ekologisk potential används som benämning istället för ekologisk status vid bedömning av konstgjorda och
kraftigt modifierade vattenförekomster, det vill säga vattenförekomster som har fått en väsentligt ändrad fysisk
karaktär till följd av mänsklig verksamhet av stor samhällsnytta, exempelvis uppdämda eller uträtade vattendrag.
2
Förekomsterna har statusklassats innan 2010-05-01. Klassningar av kemisk status gjorda innan detta datum
bedöms av Länsstyrelsen inte vara tillförlitliga och i VISS redovisas de som ”ej klassade”.
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Figur 7: Yt- och grundvattenförekomster i Eskilstuna kommun enligt VISS.
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12

Naturgivna förutsättningar i Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommuns strategiska VA-planering liksom framtida beslut och utförande av
åtgärder bör beakta de naturgivna förutsättningar som finns i kommunen. Dessa naturgivna förutsättningar är något som naturen styr över och människan blir påverkad av,
antingen i form av möjligheter eller i form av begränsningar. Naturen ger således viktiga
grundförutsättningar för hur möjliga, effektiva och kostsamma olika delar av vatten- och
avloppsförsörjning kan vara. En medvetenhet och värdering av dessa grundförutsättningar bidrar till väl avvägda planerings- och investeringsbeslut såväl inom ramen för
vatten- och avloppsförsörjning som i andra delar i samhällsplaneringen.

12.1 Geologi
Geologin i kommunen består mestadels av lera i låglänta områden med morän och urberg i dagen i högre belägna områden. Hela kommunen är belägen under högsta kustlinjen och Tre större isälvsavlagringar (sand- och grusåsar) sträcker sig i nord-sydlig riktning genom kommunen. Det är främst ur dessa det är möjligt att ta ut grundvatten i tillräcklig mängd för allmän vattenförsörjning i kommunen. Enligt SGU:s grundvattenkarta
varierar uttagsmöjligheterna i åsarnas grundvattenmagasin mellan 5-25 l/s på vissa
ställen till 25-125 l/s i andra delar. I kommunens övriga delar är möjligheten att ta ut
vatten ur jordlagren för allmän försörjning mycket liten.
Möjligheterna för vattenuttag ur berggrunden är generellt låga i kommunen undantaget ett
område runt Eskilstuna där SGU bedömer det möjligt att ta ut mellan 2 000- 6 000 l/h.

12.2 Topografi
Eskilstuna kommun ligger i Södermanland, vilket till stor del består av lågland, med få
områden över 100 möh och kommunens topografi är relativt flack. Landskapet utmärker
sig genom en småkuperad terräng med skogbevuxna höjder och sänkor bestående av
sjöar, torvmossar eller lerslätter. Tre förkastningar löper i öst-västlig riktning genom
kommunen och ger landskapet en flack trappstegsliknande struktur som är lägst vid Mälaren i norr och högst i kommunens södra delar.
Topografin i kommunen påverkar förutsättningarna för anläggning och drift av allmänna
VA-anläggningar, då stora topografiska skillnader försvårar och fördyrar ledningsdragningar och ställer höga krav på ledningsnätet för att även högt belägen bebyggelse ska
ha god vattenförsörjning. Dalgångar ger naturliga stråk för infrastruktur men kan även
utgöra riskområden för översvämning.

12.3 Hydrologi
I Eskilstuna kommun finns ett flertal större ytvattenförekomster med kapacitet nog att
användas för allmän vattenförsörjning. Kommunen avgränsas av de stora sjöarna Hjälmaren i sydväst och Mälaren i norr. Dessa är förbundna med flertalet större vattendrag som
rinner genom kommunen. Idag försörjs delar av Eskilstuna kommun med vatten från
Hyndevadsån. I övrigt används inte kommunens ytvattenförekomster för vattenförsörj-
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ning. Ingen av kommunens vattenförekomster har god ekologisk status vilket indikerar att
de alla, på ett eller annat sätt, är påverkade av mänsklig verksamhet.

12.4 Ekologi
Kommunen har en omväxlande natur med en betydande mängd värdefulla områden,
bland annat finns ett stort antal områden som utpekats som riksintresse för naturvård,
både på grund av ekologiska värden samt geologiskt unika områden. De största av dessa
områden är Eklången, Lista och Sundbyholmsarkipelagen och Sörfjärden i Mälaren. Sörfjärden är även en skyddad vattenmiljö enligt Ramsardirektivet. Inom kommunen finns
också ett flertal naturreservat, naturminnen och skogliga biotopskyddsområden.
Nuvarande VA-försörjning har ett tydlig nyttjande av ekosystemtjänster främst genom att
markens renande förmåga används vid infiltration av avloppsvatten. Samtidigt påverkar
VA-försörjningen de ekologiska förutsättningarna både genom föroreningspåverkan på
recipienter och genom påverkade vattennivåer i kommunens vattenförekomster som
används för vattenförsörjning. En långsiktigt hållbar vattenförsörjning försämrar inte möjligheterna att bevara kommunens skyddsvärda natur.

12.5 Klimatförändringar
Länsstyrelsen i Södermanlands län har, tillsammans med SMHI och SGI tagit fram ”Riskbild Södermanland” som översiktligt beskriver hur länet kan komma att påverkas av pågående klimatförändringar. Vattenståndet i Mälaren förutspås öka jämfört med dagens
medelvattenstånd vilket kan öka risken för översvämningar trots att reglering av vattennivån görs. Hjälmarens vattennivåer förväntas inte påverkas nämnvärt. Ökade nederbördsmängder under delar av året gör att 100-årsflöden i länets vattendrag förväntas öka.
Detta ökar inte bara risken för översvämning utan även risken för erosion längs vattendragens stränder. Förändrade vattennivåer i yt- och grundvatten kan också öka skredoch rasrisken, främst i områden med mäktiga lerlager eller i anslutning till sjöar och
vattendrag.
Länsstyrelserna runt Mälaren (Stockholms-, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands
län) har gemensamt tagit fram rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny
bebyggelse längs Mälarens stränder.
För sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt rekommenderas +2,7 m (RH2000) och för enstaka byggnader av lägre värde och mindre känslig infrastruktur rekommenderas +1,5 m (RH2000). Nivån +2,7 m motsvarar den beräknade
högsta vattennivån med en kombination av alla kritiska faktorer som bidrar till maximal
vattennivå, medan nivån +1,5 m är 100-årsnivån.
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13

Identifierade behov av fortsatt arbete
I arbetet med VA-översikten har ett antal strategiska behov identifierats, som bör ligga till
grund för det fortsatta strategiska arbetet med VA-planen. Behoven redovisas som en
punktlista nedan.
•

I Eskilstuna finns ett stort behov av fortsatt arbete för att säkra den framtida VAförsörjningen för invånarna och samtidigt förbättra statusen i ytvattenförekomsterna.

•

Utbyggnad av den allmänna anläggningen är planerad och pågår, men kan inte
genomföras i en snabbare takt än vad resurserna medger. En svårighet här ligger
i att prioritera områden och att kommunicera prioriteringarna med invånarna. Behov av en ny områdesprioritering knuten till en väl avvägd tidplan finns därmed.

•

En rutin behöver tas fram över hur kommunen ska hantera hela kedjan från det
som eventuellt kan bli verksamhetsområde till färdigt beslut. Frågor som behöver
behandlas i detta sammanhang är bl.a. vem som fattar beslut om utredning, hur
den remissas och vad som händer efter utredningen.

•

Behov finns också av att fortsätta arbetet med att underhålla och förbättra den
allmänna anläggningen. Inte minst på dricksvattensidan finns behov av att öka
kapaciteten och förbättra kvaliteten, inklusive säkerheten, på utgående dricksvatten.

•

Ledningsnätet är på många håll föråldrat och på många håll finns fortfarande
kombinerade system för både dag- och spillvatten. Detta ökar risken för källaröversvämningar och bräddningar i samband med kraftiga regn.

•

Då antalet enskilda avlopp i kommunen är mycket stort behöver arbetet med att
åtgärda undermåliga och ställa krav på godkända avlopp fortsätta. För att arbetet
ska bli så effektivt som möjligt behöver områden, som inom överskådlig tid inte
ska anslutas till den allmänna anläggningen, pekas ut. Resurser bör i första hand
läggas där de enskilda anläggningarna kommer att fortleva och där behovet av
att minska risken för olägenheter för människors hälsa och miljö är som störst.

•

Kommunikationen mellan olika förvaltningar, bolag och enheter behöver förbättras så att restriktioner på bygglov och avstyckningar kan läggas i områden där
VA-frågan är fortsatt problematisk. Detta behöver gå hand i hand med arbetet att
tillskapa områden där VA-frågan kan lösas och som även ur andra samhällsperspektiv är möjliga för fortsatt utveckling och bostadsbyggande.

•

Processutveckling kring hur akuta behov/önskemål om bättre avlopp ska hanteras i väntan på kommunalt VA. Det behövs en strategi så att liknande ärenden
behandlas lika. Det behöver tydliggöras var i processen om verksamhetsområde
som tillfälliga lösningar kan tillåtas och under hur lång tid dessa lösningar tillåts.

repo001.docx 2012-03-2914

33 (33)
VA-ÖVERSIKT
2015-09-22
STRATEGISK VA-PLANERING I ESKILSTUNA KOMMUN

EL h:\va 2015\va-plan rapport aug2016\bilaga 4 vaöversikt 20160916.docx

Figur 1. Ekologisk status 2009 i vattendrag och sjöar.

Figur 2. Kemisk status 2009 i vattendrag och sjöar.

Figur 3. Miljökvalitetsnormer med avseende på ekologisk status. Beslutade av vattenmyndigheten 2009.

Figur 4. Miljökvalitetsnormer med avseende på kemisk status. Beslutade av vattenmyndigheten 2009.

Figur 5. Figuren visar de fyra grundvattenförekomsterna (grönmarkerade) i Eskilstuna kommun. Samtliga
grundvattenförekomster har god kemisk och kvantitativ status. SGU, 2012.

Figur 6. Figuren visar de vattenförekomster som riskerar att inte nå miljökvalitetsnormen för god kemisk status
2015 (rödmarkerade). SGU, 2012.
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Bilaga 5 Åtgärder enligt riktlinjer för VA-planering

Organisation och ansvar

Ställningstagande
Kommunens arbete med VA-försörjning ska ske enligt en
tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningar och bolag i
organisationen, samt vilka frågor som kräver formella
beslut (Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, nämnder,
bolagsstyrelser) och i vilka frågor beslut kan fattas på
1 tjänstemannanivå. Även inom respektive del i
organisationen ska ansvarsfördelningen tydliggöras för
berörda roller. Samarbete krävs både i planerings- och
utförandeskede.

Åtgärder
1A

1B

1C
Planen för dricksvatten och avlopp avser perioden 20172 2026 med en revidering efter fem år.
Berörda förvaltningar och bolag inom kommunens
organisation ska utveckla ett väl fungerande samarbete
inom frågor som berör VA-försörjningen i hela
kommunen. Kommunledningskontoret ansvarar för att
utveckla samarbetet.

2

3A

3B

3

Eventuella intressekonflikter samt konsekvenser av dessa
mellan kommunens olika planer ska belysas och lösas
4 genom samverkan. Kommunledningskontoret ansvarar
för forumet.

Ta fram en checklista för den generella ansvarsfördelningen mellan
de berörda förvaltningarna. I de fall flera förvaltningar är berörda ska
en huvudansvarig förvaltning utses.
KLK
Ta fram en ärendehanteringslista som beskriver ansvarsfördelningen
och arbetsgången för olika typer av VA-ärenden, som berör flera
förvaltningar. Det kan t.ex. handla om utbyggnad i
omvandlingsområden, hur VA-utredningar ska beställas och hanteras
när de är klara, beviljande av förhandsbesked och bygglov. Säkra
sökandes uppgifter om VA-lösning vid förhandsbesked t ex.
KLK
Ta fram en checklista för vilka typer av beslut som kan fattas på
tjänstemannanivå och vilka ärenden som kräver politiska beslut.
KLK

Strategiska VA-frågor ska i steg 1 tas upp Vattenstrategiska gruppen
för Vattenplanen, därefter i PUG Miljö och samhällsbyggnad resp
Tillsyn och kontroll beroende på ämnesområde.
Utse en ansvarig kontaktperson för varje förvaltning/avd som ska
kunna delta i det gemensamma proaktiva och operativa arbetet.

3C
3D

Planera för att VA-planering ska vara en återkommande punkt på
ledningsgruppsmöten i berörda förvaltningar/affärsområden.

Tidsperiod för
genomförande

SBF, MK,
EEM

2017

SBF, MK,
EEM

2017

SBF, MK,
EEM

2017

KLK

SBF, MK,
EEM

2020-22

KLK

SBF, MK,
EEM

2017-

KLK

SBF, MK,
EEM

2017

Arbetet med revidering inleds av arbetsgruppen i tid för att vara klar
om fem år.

I kontaktpersonens uppgift ingår att fördela info/fakta till sina
kollegor

4A

Ansvarig
Berörd
förvaltning förvaltning

SBF, MK,
EEM

2017

SBF, MK,
EEM, KLK

2017

Belysa intressekonflikter och konsekvenser i ett tidigt skede när det
gäller planer samt hantera dem i arbetsgrupp och styrgrupper.
KLK

SBF, MK,
EEM

2017-
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Kommunikation

5

Ställningstagande

Åtgärder

Kommunikationen med medborgare avseende
VA-försörjningen ska vara tydlig och utgå från
ett kundperspektiv. Medborgare ska få
samstämmig information gällande VA-frågor och
det ska vara tydligt vilken del av
kommunkoncernen de ska vända sig till med
respektive fråga.

5A

Ta fram gemensamt informationsmaterial för olika typer av VAfrågor, som finns lättillgängligt för alla tjänstemän, medborgare och
politiker. Informationsmaterialet ska tas fram
koncernövergripande. Frågorna kan t.ex. handla om anslutning till
den allmänna VA-anläggningen, krav på enskilda anläggningar,
utbyggnad mm.

5B

Ta fram checklistor som ska användas bland tjänstemännen för att
kunna hänvisa kunder till rätt organisation/person. Detsamma
gäller även kundcenter.

5C

Det ska finnas länkar till kommunens respektive EEM:s hemsidor
om allmän respektive enskild VA-försörjning.

6A

Alla områden i kommunen ska vara klassade som någon typ av VAplanområde; Allmänt VA-område, VA-utbyggnadsområde, VAutredningsområde, VA-bevakningsområde eller Enskilt VA-område.
Det ska även beskrivas vad de olika klassningarna innebär för
fastighetsägarna.

6 Alla medborgare ska kunna få tydlig och
enhetlig information om vilken typ av VAförsörjning som är aktuell i varje område i
kommunen och den ska vara tillgänglig såväl via
web som telefon.

6B

6C

Ansvarig
Berörd
förvaltning förvaltning

Tidsperiod för
genomförande

KLK

SBF, MK, EEM

2017-18

KLK

SBF, MK, EEM

2017-18

KLK

SBF, MK, EEM

2017-18

KLK

SBF, MK, EEM

2017

KLK

SBF, MK, EEM

2017-18

Ta fram en rutin för hantering av VA-frågor i VA-planområdena
gällanden t.ex. bygglov, tillsyn, tillstånd, detaljplanering osv.
Information gällande VA-försörjning och frågor som påverkar den,
t ex detaljplaneläggning, ska finnas tillgänglig via kommunens och
Eskilstuna Energi och Miljös hemsidor, samt via kommunens
digitala karttjänst. Varje förvaltning säkerställer att informationen
på respektive hemsidor stämmer överens och är aktuell. Den som
äger frågan ansvarar för informationen.

SBF, MK,
EEM

2017-
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Planer och program

Ställningstagande
Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen styrs av
7 Vattentjänstlagen.
Förändringar av den allmänna VA-anläggningen anpassas
8 till intentionerna i översiktsplanen i sin utformning och
dimensionering.
VA-planeringen ska samordnas med andra planer inom
kommunen, som på ett eller annat sätt berör eller berörs
9 av VA-försörjningen.

VA-planen ska vara en grund för
detaljplaneprioriteringen i SBN. Tidsplaneringen av
10
detaljplaneläggningen ska, så långt det är möjligt vara
gemensam med VA-planeringen.

7A

8A

Åtgärder

Ansvarig
förvaltning

Berörd
förvaltning

Tidsperiod för
genomförande

Utbildning bland berörda förvaltningar och nämnder om lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster, så att alla är införstådda
med vilka krav som ställs. Utbildning löpande.

EEM

KLK, MK, SBF

2017-

EEM

SBF

2017-

2017-

Vid planering av åtgärder på den allmänna anläggningen ska en
avstämning göras med intentionerna i översiktsplanen.

9A

Säkerställ att planering sker koncernövergripande som standard.
Projektledaren för VA-planen har samordningsansvar med övrig
planering.

KLK

SBF, EEM

9B

Vid revidering av översiktsplanen ska VA-planen beaktas och på
samma sätt ska översiktsplanen beaktas vid revidering av VAplanen

KLK

SBF, EEM, MK

SBF

EEM, KLK

2017

Ansvarig
förvaltning

Berörd
förvaltning

Tidsperiod för
genomförande

EEM

KLK

2017-

EEM

KLK

2017-

KLK

EEM, MK, SBF

2017-

EEM

KLK

2016-

När VA-planen upprättas och revideras ska behov av detaljplan
bedömas för de områden som planeras ingå i verksamhetsområde
10A
för allmänt VA.

Ekonomi och finansiering

Ställningstagande

11

Finansiering av den allmänna VA-anläggningen ska ske
utifrån principerna i lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster.

Åtgärder
11A

11B

12

Alla förvaltningar och bolag ska ges tillräckliga resurser
för att kunna uppnå de mål rörande VA-försörjningen
som är fastslagna i Vattenplanen, liksom de åtgärder
som beslutas i VA-planen.

12A
12B

Säkerställ regelbunden översyn av VA-taxan, så att den står i
proportion till förväntade kostnader för utbyggnad och drift.
Beslut om taxeföreskrifter tas av KF, avgiftsnivåer EEM.
Behov av särtaxa utreds för varje projekt. Beslut om särtaxa tas
av EEM:s och Kommunföretags styrelser samt KF sker i samband
med beslut om utökat verksamhetsområde.
Behovet av resurser i enlighet med VA-planens, och andra
planers, åtgärder samt övriga arbetsuppgifter ska beaktas vid
resursplanering och budgetarbete.
Utveckla principer för att bättre kunna hantera den ryckighet i
fråga om resursåtgång som exploateringar medför.

Sida 3

Bilaga 5 Åtgärder enligt riktlinjer för VA-planering

Allmänna VA-anläggningen

Ställningstagande
Vattenförsörjningen ska säkerställas
avseende kvalitet och kvantitet, såväl vid
normal som extraordinär drift, i ett
flergenerationsperspektiv.

Åtgärder
13A

13B

13
13C
13D
Det ska finnas en långsiktig planering för
förnyelse och underhåll av de allmänna VAanläggningarna, så att VA-huvudmannens
strategiska mål kan uppnås.
14

14A

14B

14C
Vid förändringar av den allmänna VA15 anläggningen ska kretsloppsanpassade
lösningar beaktas

15A

Ansvarig
förvaltning

Berörd
Tidsperiod för
förvaltning genomförande

Risk- och sårbarhetsanalys för hela vattenförsörjningskedjan från
råvattentäkt till tappkran revideras kontinuerligt.

EEM
Genomför en utredning om hur klimatförändringarna med såväl ökade
nederbördsmängder som låga grundvattennivåer påverkar den allmänna
VA-anläggningen som en del av kommande klimatanpassningsplan.
KLK
Utred alternativa åtgärder för att säkerställa god kvalitet av dricksvatten.
EEM
Utred alternativa åtgärder för att säkerställa ett redundant system för
distribution av dricksvatten.
EEM
Ta fram en långsiktig (5/10 år) förnyelse- och åtgärdsplan för
ledningsnäten. Förnyelsetakten ska motsvara det strategiska målet.
EEM
Ta fram en långsiktig (5år) underhåll- och förnyelseplan för vatten- och
avloppsreningsverken. Identifiera framtida större investeringar så att de
strategiska målen kan uppnås med beaktande av kommande högre krav
på reningen.
EEM
Arbeta för en kontinuerligt förbättrad slamkvalitet genom
uppströmsarbete samt beskriva den resursåtgång som arbetet medför.
EEM
I förstudier för VA-utbyggnad ska kretsloppsanpassade lösningar utredas
som ett alternativ beaktas om det är ett möjligt alternativ.
EEM

2016-

EEM

2017-18
20162017Årligt

Årligt
2018-

2017-
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Små Avlopp, dvs mindre enskilda VA-anläggningar för enstaka fastigheter

Ställningstagande

16

17

18

19

Åtgärder

I de områden som, även fortsättningsvis, kommer att ha
enskild VA-försörjning i form av små avlopp ska det vara
tydligt vilka krav som ställs på de enskilda
anläggningarna.

Tillämpa riktlinjer om vilka generella krav som ställs på små
avlopp. Riktlinjerna beskriver vilka krav som ställs på
16A fastighetsägarna gällande t.ex. provtagningsmöjligheter,
egenkontroll och serviceavtal.

Tillsynsresurserna ska vara tillräckliga för att målet i
vattenplanen 2015 ska kunna nås, dvs att alla små avlopp
ska vara sanerade innan år 2021.

Uppdatera kontinuerligt informationsmaterialet, utifrån
16B riktlinjerna, som beskriver vilka krav som ställs på små avlopp i
kommunen.
Gör en översyn över vilka resurser, både personella och
17A ekonomiska, som behövs för att uppnå målen i vattenplanen
samt säkerställ dessa.

I kommunens information ska det tydligt beskrivas vilket
stöd i form av rådgivning enskilda fastighetsägare kan få
för att upprätta en gemensamhetsanläggning för vatten
och/eller avlopp.

Uppdatera kontinuerligt informationsmaterial som beskriver
kommunens ställningstaganden gällande
18A gemensamhetsanläggningar och vilka rådgivningstjänster som
kan erbjudas.

Kommunen ska ha en strategi för kretsloppsanpassade
lösningar för små avlopp.

Utred olika alternativ där de ekonomiska konsekvenserna
19A beskrivs i ett beslutsunderlag.

Ansvarig
förvaltning

Berörd
förvaltning

Tidsperiod för
genomförande

MK

SBF

2017-18

MK

SBF

2017-

MK

KLK

2017-

MK

SBF

2017-

KLK

EEM, MK

2017-18
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Utbyggnad av allmänt VA

Ställningstagande

Åtgärder

Eskilstuna kommun ska ha en aktuell plan för utbyggnad av
Ta fram en plan för utbyggnad av den allmänna anläggningen
den allmänna VA-anläggningen. Planen ska baseras på
som uppfyller angivna prioriteringsaspekter, dvs föreliggande
prioriteringsgrunder utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter 20A ”Plan för dricksvatten- och avlopp för Eskilstuna kommun”
20 samt ekonomiska förutsättningar och samhällets utveckling,
dvs såväl ställningstaganden i ÖP som relevanta lagkrav (PBL,
Ta fram en rutin för hur utbyggnadsplanen ska
MB, vattentjänstlagen etc.).
20B aktualitetsprövas.
För att kunna prioritera utbyggnad av den allmänna VABegreppet är definierat och beskrivet samt förankrat med
anläggningen beskrivs det i VA-planen hur Eskilstuna
tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Södermanlands län.
kommun förhåller sig till begreppet ”i ett större
Definitionen är tillämpad i GIS-analyserna som ligger till grund
21
21A
sammanhang” enligt §6 lagen (2006:412) om allmänna
för föreliggande plan.
vattentjänster. Vid analyser ska det tydligt framgå hur
begreppet tillämpats.
Bebyggelseområden nära befintliga verksamhetsområden
Redovisa kartmaterial och underlag för prioritering i
för allmänt VA ska införlivas i verksamhetsområde utifrån de
arbetsgruppen för planen årligen. Genomförandet arbetas in i
principer som beskrivs i denna plan. Ambitionsnivån är att
EEM:s investeringsbudget. Områdena ska redovisas i
22 VA-huvudmannen genomför ett område årligen.
22A Eskilstuna-kartan med planerat år för utbyggnad.
Arbetsgruppen för planen reviderar årligen vilka områden
som är aktuella för utbyggnad.

Ansvarig
förvaltning

Berörd
Tidsperiod för
förvaltning genomförande

KLK

EEM VA,
MK, SBF

2017-26

KLK

EEM VA,
MK, SBF

2017

KLK

EEM VA,
MK, SBF

2016

EEM

MK, SBF,
KLK

2018-

EEM

MK, SBF,
KLK

2018-

Eskilstuna kommuns VA-huvudman planerar att på sikt
Redovisa kartmaterial och underlag som visar förutsättningar
överta områdena med avtalsanslutning utanför
för övertagande så att en prioritering av och planering för
verksamhetsområde vilka omfattas av Vattentjänstlagens § 6
områdena i arbetsgruppen för planen kan göras årligen. Behov
och införliva dessa i verksamhetsområdet. Det gäller alltså
av ev övriga kommunala planeringsinsatser lyfts också upp
inte samtliga avtalsanslutna områden, utan de som enligt
samt planeras. Genomförandet arbetas in i EEM:s
Vattentjänstlagens § 6 har bebyggelse i ett större
verksamhetsplanering och vid behov investeringsbudget.
23
23A
sammanhang och behov av allmänt VA. Av miljöskäl
Områdena ska redovisas i Eskilstuna-kartan med planerat år
prioriteras dessa områden lägre än de områden som beskrivs
för övertagande.
i punkterna 20 och 22 ovan, då avloppsvattnet från
avtalsanslutna områden redan avleds till den allmänna
anläggningen.
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I de fall VA-huvudmannen tar över huvudmannaskapet för
en enskild VA-anläggning ska villkor för övertagandet
24 bedömas i varje enskilt fall utifrån den enskilda
anläggningens tekniska förutsättningar, samt utifrån
ekonomiska förutsättningar förknippade med övertagandet.
Tidplaner för VA-utbyggnad ska vara väl förankrade hos
respektive förvaltning och bolag, liksom hos berörda
myndigheter, så att nödvändiga personalresurser kan
säkerställas över tid.
25

Ta fram generella riktlinjer för övertagandet av enskilda
anläggningar. Riktlinjerna ska tydliggöra vilka parametrar som
24 ska utvärderas samt vilka ekonomiska konsekvenser hos
samfälligheten som nödvändiga åtgärder kan leda till.
EEM
Förankra utbyggnadsplanen och dess tidplan med berörda
förvaltningar, liksom tillsynsmyndigheten, i samband med
25A
upprättande och revidering av planen.
Säkerställ att utbyggnadsplanen finns med som en del av
verksamhetsplaneringen för berörda förvaltningar och bolag så
25B att behovet av personalresurser inkluderas i det kontinuerliga
budgetarbetet.

2017

KLK

EEM VA,
MK, SBF

2016-

KLK

EEM VA,
MK, SBF

2016-
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Enskilda avlopp i väntan på allmänt VA

Ställningstagande
I de områden som ska anslutas till den allmänna VAanläggningen ska det vara tydligt vilka krav som ställs på de
26
enskilda anläggningarna i väntan på VA-utbyggnad

Åtgärder
26

Ansvarig
förvaltning

Berörd
Tidsperiod för
förvaltning genomförande

MK

EEM VA,
SBF

2017

KLK

EEM VA,
MK, SBF

2017-

KLK

EEM VA,
MK, SBF

2017-

KLK

EEM VA,
MK, SBF

2017-

Ta fram riktlinjer för vilka krav som ska ställas på enskilda
anläggningar i väntan på VA-utbyggnad.

Fastighet med möjlighet till anslutning till allmänt VA nära
Ta fram tydliga interna riktlinjer för ärendeprocesserna i dessa
förestående, dvs VA-byggnation pågår för området, och där
områden ifråga om bygglov, bygganmälan och enskilda avlopp.
ansökan om nytt enskilt avlopp (små avlopp) sker på
Tydligt informationsmaterial till fastighetsägare.
fastighetsägarens initiativ, hanteras så att Miljökontoret
normalt sett inte beviljar avloppsansökningar i
27
27
byggnationsfasen. Om miljökontoret ändå beviljar en ansökan
för tillfällig avloppsanläggning utgår ingen inlösenersättning
från VA-huvudmannen när anslutning till allmänt avlopp ska
göras.
Fastighet med möjlighet till anslutning till allmänt VA vilken i
tid ligger åtskilliga år bort, dvs byggnation har inte påbörjats
för området, hanteras så att Miljökontoret beviljar tillstånd
för en tillfällig anläggning (små avlopp) som klarar kontorets
krav. Fastighetsägaren står för investeringen. Skälig
28 inlösenersättning för materialkostnad kan bli aktuell från VAhuvudmannen när anslutning till allmänt avlopp ska göras.
Principer för inlösen av onyttigbliven enskild
avloppsanläggning vid inrättande av verksamhetsområde
följer Vattentjänstlagen.
Tydlig information för berörda fastighetsägare ska ges från
29 kommunkoncernen i respektive ärendeprocess.

Ta fram tydliga interna riktlinjer för ärendeprocesserna i dessa
områden ifråga om bygglov, bygganmälan och enskilda avlopp.
Tydligt informationsmaterial till fastighetsägare.

28

Ta fram tydliga interna riktlinjer för ärendeprocesserna i dessa
29 områden ifråga om bygglov, bygganmälan och enskilda avlopp.
Tydligt informationsmaterial till fastighetsägare.
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Avtalsanslutningar till den allmänna VA-anläggningen
Fastigheter eller gemensamhetsanläggningar utanför verksamhetsområde för allmänt VA
Ställningstagande
VA-huvudmannen i samråd med VA-rådgivaren tar beslut
om avtalsanslutningar. Områden som är planerade att
ingå i verksamhetsområde för allmänt VA har inte
möjlighet att genom en avtalsanslutning påverka
30
tidplanen för anslutning. Kommunen ska se positivt på
möjligheten att hjälpa boende och företag att få bra VAlösningar, men kostnader och resursåtgång för att lösa
detta får inte skjutas över på VA-kollektivet.
Anslutningen ska kunna göras utan att påverka den
31 allmänna anläggningen negativt i tekniskt avseende.
Fastigheterna ska formellt bilda en
gemensamhetsanläggning (GA) via Lantmäteriet,
32 alternativt ekonomisk förening innan anslutning tillåts.

Åtgärder

Ansvarig
förvaltning

Berörd
Tidsperiod för
förvaltning genomförande

EEM, VArådgivare

KLK, SBF

Principer för anslutning, problembeskrivning av processen och
formulera behov av åtgärder som framkommer av den.
30

31

32A
32B

Avgifter för anslutning utanför verksamhetsområde följer
EEM:s Policy för anslutningar utanför verksamhetsområde
samt övertagande av GA. Avtalsanslutna fastighetsägare
33 bär själva allt ansvar för investering, drift och underhåll
33
och övriga kostnader för sin anläggning från
anslutningspunkten vid det allmänna VA-nätet.

Inför beslut om anslutning av en GA ska en utredning
genomföras som beskriver påverkan på den allmänna VAanläggningen.
Använd Lantmäteriets informationsmaterial som beskriver
varför en gemensamhetsanläggning ska bildas och hur det går
till. Informationen finnas på Lantmäteriets hemsida

2017-

EEM

2017-

VA-rådgivare
MK

2017-

Ta fram en rutin för kontroll av bildad GA innan anslutning
tillåts och avtal tecknats.
EEM
Utveckla en tydlig avtalsprocess kring ansvar, kostnader samt
krav på genomförande med projektering enligt EEM:s riktlinjer
för teknisk standard av tekniskt kunnig part mm. EEM tar
beslut om policy för anslutningar utanför verksamhetsområde
samt övertagande av GA.
EEM

2017

2016-
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