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VA-POLICY 

• Tydliga riktlinjer 
för arbetet med 
VA-försörjningen 

 
 
 
 
 

Inledning 

 
1.1 Bakgrund och syfte 

Det krävs strategisk och långsiktig planering för att få en hållbar vatten-, spillvatten- och 

dagvattenförsörjning i en kommun. 

 

VA-planen är ett styrdokument som bildar underlag för hur VA-frågorna bör hanteras i 
översiktsplaneringen och i samband med beslut om exploatering. Den visar om VA- 
verksamhetsområdet behöver utökas för befintlig bebyggelse. Den ska bidra till att minska 
utsläpp av föroreningar och förbättra statusen i kommunens grundvatten- och 
ytvattenförekomster. 

Miljökvalitetsnormerna är en viktig utgångspunkt för VA-planeringen och prioriteringen av 
åtgärder. Planen blir därmed ett av flera verktyg i arbetet med att se till att 
miljökvalitetsnormerna följs för kommunens vattenförekomster. 

 
1.2 Upplägg och arbetsprocess 

Den här planen är det tredje steget i kommunens VA-planering (se Figur 1). 

Planen har föregåtts av en översikt som beskriver nuläge och förutsättningar för VA - 
försörjningen och en policy som anger inriktningen för VA-försörjningen. Arbetet 
överensstämmer med Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal VA- 
planering”. 

 
VA-PLAN 

  •Sammanställning 
av åtgärder för att 
nå önskat läge. 

• Operativa åtgärder 
som grund för 
budgetarbete 

 
 
 

 

Figur 1. VA-planeringens steg 

 

VA-planen har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän på 
samhällsbyggnadskontorets avdelning för miljö och hälsa, plan och projekt och VA- 
enheten. 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige bjöds in att medverka vid två 
workshoppar. Vid den första (2019-09-26) diskuterades bland annat framtida behov för 

 
VA-ÖVERSIKT 

• Sammanställning 
av utgångsläge 
och förutsättningar 

 
IMPLEMENTERING 
OCH 
UPPFÖLJNING 
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VA-försörjningen. Vid den andra (2020-11-24) kompletterades förslaget till VA-policy. 
Resultatet från prioriteringarna av VA-utbyggnaden diskuterades också utifrån behov och 
möjligheter. 

 
1.3 VA-planens innehåll 

VA-planen omfattar hela kommunens VA-försörjning (både innanför och utanför det 
allmänna verksamhetsområdet för VA) och innehåller åtgärder för att uppfylla 
ställningstagandena i VA-policyn. Ansvarsfördelning och tidplan anges för åtgärderna 
liksom en grov uppskattning av om åtgärderna ryms inom budget eller inte. 

I bilaga 1 beskrivs områden utanför nuvarande verksamhetsområde för VA. Här redovisas 
också modellen för hur behoven prioriterats och resultatet av bedömningen. 

Bilaga 2 är en ordlista. 
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2. Ansvar och beslutsgång 

2.1 Ansvarsfördelning 

Ansvaret för VA-försörjningen är fördelat mellan flera olika nämnder, enheter, 
myndigheter och privatpersoner, både praktiskt och ekonomiskt. 

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för VA-försörjningen. Nykvarns 
kommun är huvudman för den kommunala VA-anläggningen och har det operativa 
ansvaret för VA-försörjningen inom det kommunala verksamhetsområdet. 

Kommunen ansvarar även för abonnenter utanför verksamhetsområdet som via avtal är 
anslutna till den allmänna anläggningen. Dessutom ska kommunen se till att geografiska 
områden som ingår i ett större sammanhang och som ligger utanför verksamhetsområdet 
också ska införlivas i verksamhetsområdet ifall det behövs med hänsyn till hälsa och miljö. 

Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområdet ska utökas. Verksamheten 
finansieras genom VA-taxan som ska täcka nödvändiga kostnader för att bygga ut och 
driva anläggningen. 

Den kommunala vattenförsörjningen styrs i första hand genom lagen (2006: 412) om 
allmänna vattentjänster (LAV). Nykvarns kommun har avtal med Telge Nät som levererar 
dricksvatten och som leder Nykvarns avloppsvatten vidare till SYVAB. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar med stöd av miljöbalken för tillsynen av 
spillvattenhanteringen i enskilda anläggningar. Nämnden har enligt Livsmedelsverkets 
föreskrifter också ansvar för 
tillsyn av större vattentäkter 
(mer än 50 personer eller 10 
m³/dygn, alternativt 
kommersiell användning). 
Tillsynsarbetet finansieras med 
tillsynsavgifter. 

Genom plan- och bygglagen 
har bygg- och miljönämnden 
ansvar för att vid planläggning, 
bygglovsärenden och 
förhandsbesked lokalisera 
byggnationer till mark som är 
lämplig med hänsyn till vatten- 
och avloppsförsörjningen. 

Enskilda avlopp har ofta en 
teknisk lösning som kräver 
regelbunden tömning – sluten 
tank, slamavskiljare eller 
avskiljare för bad/disk/tvätt. 
Detta räknas som avfall enligt 
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avfallstaxan och ligger under kommunstyrelsens ansvar. 

 
2.2 Beslut 

VA-planen antas av kommunfullmäktige. 

 
2.3 Implementering och översyn 

VA-enheten har det övergripande ansvaret för att informera övriga förvaltningar om den 
beslutade VA-planen. 

En gång per år uppmanar VA-enheten berörda enheter att följa upp genomförandet av 
den. Uppföljningen görs under årets första kvartal. 

VA-enheten ansvarar också för att VA-planen uppdateras vid en ny mandatperiod. Nästa 
revidering planeras till 2025 och beslutas politiskt av kommunfullmäktige. 

Utöver detta görs varje år en årlig genomgång för att se om något nytt område tillkommit 
eller om karaktären på något område förändrats i sådan utsträckning att det krävs en 
omvärdering. Sådana eventuella förändringar innebär inte att planen måste tas upp för nytt 
politiskt beslut. 
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3. Handlingsplan 

Det här avsnittet visar de åtgärder som arbetsgruppen tagit fram för att följa VA-policyn. 
Åtgärder som förväntas rymmas inom det ordinarie arbetet är grönmarkerade i kolumnen 
”Budget”. Aktiviteter och åtgärder som inte bedöms rymmas inom det ordinarie arbetet, 
som inte omfattas av beslutad budget och som behöver mer resurser är gulmarkerade. 
Aktiviteter där mycket mer resurser behövs är rödmarkerade. 

Årtalen gäller planerat genomförande av aktiviteter och åtgärder och sträcker sig fram till 
och med 2025. Om texten ”Löpande” anges vid årtalet handlar det om startår för en viss 
aktivitet/åtgärd. Åtgärdernas numrering följer indelningen i VA-policyn. 

Aktiviteter och åtgärder finns även listade i ett separat dokument som kan förenkla arbetet 
med uppföljningen. 

 
3.1 Övergripande mål för VA-försörjningen 

Följande åtgärder avser hela VA-försörjningen i Nykvarns kommun, både allmän och 
enskild. Tyngdpunkten ligger på mer övergripande frågor kopplade till planer, 
kommunikation, långsiktigt säkerställande av dricksvattenresurser och krisberedskap. 

 

 
Åtgärd Ansvarig Tid Budget 

1.1a Upprätta och ajourhålla en 

aktuell karta över områden med 

bebyggelse i grupp och över 

områden som närmar sig gränsen för 

bebyggelse i grupp. Kommunicera 

kartan till berörda internt. 

Bygglov 2023 Röd 

1.1b Involvera VA-avdelningen i 

planbeskedsbedömningarna. 

Planansökningar för samlad 

bebyggelse som inte kan införlivas i 

verksamhetsområdet utifrån gällande 

taxa bör avslås. 

Plan löpande Grön 

1.1c Se till att alla planområden 

utreds utifrån behovet av allmänt 

VA genom ett nära samarbete 

mellan planarkitekt och VA. 

Plan löpande Gul första 

året, därefter 

grön 
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1.1d Se till att 

bygglovsansökningar/bygganmälnin 

gar/förhandsbesked remitteras till 

VA-avdelningen. Vid behov 

kompletterar VA-avdelningen med 

ett skriftligt yttrande. 

Bygglov löpande Gul 

1.2a Tydliggöra ansvarsgränser för 

dricksvatten mellan Telge Nät och 

Nykvarn. 

VA 2022 Gul 

1.2b Lyfta in prioriterade 

dricksvattenreserver i styrande 

planer, t ex. ÖP, och ta fram 

riktlinjer för hur dessa ska skyddas i 

kommande planering/exploatering. 

Plan start 2022 - 

löpande 

Röd 

1.3 Gemensamt ta fram en plan för 

nödvattenhantering enligt 

Livsmedelsverkets guide. 

VA + 

säkerhetsavd 

. 

2022 Grön 

1.4a Kommunicera internt till 

berörda avdelningar när VA-planen 

är klar och därefter vid revideringar 

som berör fler än VA. 

VA 2021 - löpande Grön 

1.4b Se till att det finns en 

uppdaterad VA-policy och VA-plan 

på kommunens hemsida. 

VA löpande Grön 
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1.4c Ta fram gemensamt 

informationsmaterial för olika typer 

av VA-frågor, lättillgängligt för 

tjänstemän, invånare och politiker. 

Informationsmaterialet ska tas fram 

över förvaltningsgränserna. Frågorna 

kan t.ex. handla om anslutningar till 

den allmänna VA-anläggningen, krav 

på enskilda anläggningar och 

utbyggnad. 

VA + miljö start 2022 - 

löpande 

Röd 

1.4d Medverka i utarbetandet av 

krisinformation till invånare och 

media samt internt. 

VA har startat Grön 

 

 

 

3.2 Plan för den allmänna VA-anläggningen 

Nykvarns befintliga VA-anläggning utgörs av ledningsnät, tryckstegringsstationer, 
reservoarer och pumpstationer och beskrivs närmare i VA-översikten. 

Dricksvatten levereras från Södertälje (Telge Nät) och spillvattnet leds bort via Södertälje 
till SYVABs avloppsreningsverk Himmerfjärdsverket. Avloppsreningsverket är certifierat 
enligt Revaq, som är ett system som ska minska flödet av farliga ämnen och skapa en 
hållbar återföring av växtnäring via slammet från verket. 

Kommunens befintliga anläggning måste underhållas och förnyas för att fungera som den 
ska. För att kunna hantera VA-utbyggnader kan kapaciteten behöva ökas i delar av 
systemet. 

 

Åtgärd Ansvarig Tid Budget 

2.1 Se över möjligheten att 

samarbeta med huvudmannen i 

angränsande kommun vid 

utredning/utbyggnad av 

utvecklingsområde nära 

kommungräns. 

VA löpande grön 
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2.2a Ta fram en förnyelseplan för att 

bedöma vilken förnyelsetakt 

ledningsnätet behöver. 

VA löpande Grön 

2.2b Införa områdesmätning i 

vattenledningsnätet för att följa upp 

förbrukning och eventuella läckor. 

VA start 2022 - 

löpande 

gul första 

året, därefter 

grön 

2.2c Arbeta kontinuerligt med 

läcksökning. 

VA löpande Grön 

2.3 Ta fram en brand- och 

släckvattenplan tillsammans med 

räddningstjänsten. 

VA 2022-2023 Gul 

2.4 Utöva tillsyn av verksamheter 

och informera boende för att 

bibehålla certifiering enligt Revaq. 

Samarbeta med SYVAB i 

uppströmsgruppen. 

VA + Miljö löpande Grön 

2.5 Arbeta med områdesvisa 

mätningar för att utreda vilka 

områden som bidrar med mest 

tillskottsvatten och vilken typ 

(inläckage och dränering eller direkt 

påverkan av regnvatten). 

VA start 2022 - 

löpande 

gul första 

året, därefter 

grön 

 

3.3 Plan för VA-utveckling 

I Nykvarn finns ungefär 1 400 hushåll med enskilt vatten och avlopp, varav cirka 280 ingår 
i någon typ av gemensamhetsanläggning. Ungefär 170 av hushållen med enskilt vatten och 
avlopp är fritidshus. 

Under vissa omständigheter kan det finnas grund för att befintliga hushåll med enskild VA - 
försörjning i framtiden införlivas i det allmänna VA-verksamhetsområdet. Det bör därför 
utredas utifrån §6 i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) där det anges att kommunen 
har skyldighet att ordna vatten- och avloppsförsörjning om det behövs för att skydda 
människors hälsa eller miljön ”i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse”. 
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I arbetet med VA-planen har befintliga områden med fler än 20 hushåll bedömts och 
områdena har därefter delats in i fyra grupper: 

 VA-utbyggnadsområde 

 VA-utredningsområde 

 VA-bevakningsområde 

 Enskilt VA-område 

Grupperna beskrivs närmare nedanför. I bilaga 1 beskrivs resultatet mer i detaljerat liksom 
hur bedömningen har gjorts. En samlad bedömning syns i figur 2. Kartan omfattar även 
områden där beslut om VA-utbyggnad redan tagits och områden där nya bostäder planeras. 

 

 

Figur 2 Resultat av bedömning av behov av allmän VA-försörjning samt områden där planering pågår, är färdig 
eller är föreslagen 
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Åtgärd Ansvarig Tid Budget 

3.1a Göra VA-utredningar för 

områden klassificerade som VA- 

utbyggnadsområden: Ekudden/Grind 

och Furås 

VA (+ 

Miljö) 

2022-2023 gul 

3.1b Göra VA-utredningar för 

områden klassificerade som VA- 

utredningsområden: Finkarby, 

Björnnässtrand och Svartbro 

VA (+ 

Miljö) 

2024-2025 gul 

3.2 Göra en övergripande kostnads- 

bedömning av VA-utbyggnad på 

översiktlig nivå och sätta den i 

relation till bedömd nytta. 

VA + Plan löpande gul 

3.3 Utarbeta ärende för korrigering av 

beslut i KF 

VA 2022 gul 

3.4a Undersöka möjligheten att införa 

kretsloppsanpassade system i 

kommunen för omhändertagande av 

avfall från avlopp. 

VA + Miljö 

+ Avfall 

2022 gul 

3.4b Ta fram enkel checklista för 

utvärdering av eventuella alternativ till 

överföringsledningar. Checklistan ska 

användas vid VA-utredning och VA- 

utbyggnad av §6-områden. 

VA + Miljö 2022 gul 

 

 
3.3.1 VA-utbyggnadsområden 

Ett VA-utbyggnadsområde är ett område där hushållen i dag har enskild VA-försörjning 
men behovet är stort av allmän försörjning enligt §6 i lagen om allmänna vattentjänster. 

Inget av de utredda områdena har i dagsläget bedömts ha något tydligt behov av anslutning 
till allmän VA-försörjning. Ekudden/Grind och Furås är dock möjliga utbyggnadsområden 
där det krävs utredningar om tänkbara lösningar och ekonomiska konsekvenser innan 
beslut kan fattas. I Ekudden/Grind får avloppsledningar inte läggas enligt gällande 
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byggnadsplan och nästan alla fastigheter fick tillstånd till enskilda avlopp på 1970-80-talet. 
Furås ligger inom den yttre skyddszonen för dricksvattentäkten Malmsjöåsen. Enligt 
skyddsföreskrifterna ska avloppsanordningen vara kommunal, med täta anordningar. Vilka 
lösningar som finns i området är inte utrett. 

För Sundsviks ängar, Berga Ö och Mörby fanns sedan tidigare beslut om inkludering i 
verksamhetsområdet. Dessa har därför inte ingått i bedömningen utan redovisas under 
exploateringsområden. 

Andra områden kan i framtiden bedömas behöva anslutning till allmän VA-försörjning. Vid 
eventuella utbyggnadsplaner ska tillstånd till nya enskilda anläggningar inte ges. 

3.3.2 VA-utredningsområden 

Ett VA-utredningsområde är ett område som i dag har enskild VA-försörjning och som 
kan behöva förändrad VA-struktur. Detta måste dock utredas för att ta fram tydligare 
beslutsunderlag. VA-utredningen ska visa om området ska klassificeras som 
utbyggnadsområde, bevakningsområde eller enskilt VA-område. Utredningsområden ska 
stämmas av vid den årliga genomgången av utvecklingsplanen. 

Följande områden har bedömts vara VA-utredningsområden: Finkarby, Svartbro och 
Björnnässtrand. För samtliga behöver status för vattenförsörjning och enskilda avlopp 
utredas för att bedöma möjligheterna att fortsätta med enskilda avlopp och om 
vattenkvaliteten på dricksvattenbrunnarna riskerar påverkas. En ny bedömning av behovet 
görs utifrån resultatet av varje utredning. 

3.3.3 VA-bevakningsområden 

Ett VA-bevakningsområde är ett område som i dag har enskild VA-försörjning och där 
VA-strukturen i dagsläget inte behöver 
förändras. Det är till exempel områden där 
för närvarande endast enstaka fastigheter 
exploateras. Området behöver bevakas 
extra, vilket kan innebära att tillsynen av 
enskilda avlopp prioriteras eller att 
särskilda överväganden behöver göras vid 
till exempel bygglovshantering. 

Området bevakas för att se om behovet av 
VA-struktur förändras över tid. Det gör 
att kommunen kan arbeta proaktivt för att 
motverka en försämring av vatten- och 
avloppsförsörjningen. Bevakningsområden 
ska stämmas av vid den årliga 
genomgången av VA-utvecklingsplanen. 

Endast ett område, Nygård, har bedömts 
vara ett bevakningsområde (både Nygårds 
hagar och Nygårds backar). I området 
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behövs i dagsläget ingen allmän VA-försörjning, men en ny bedömning kan behövas om 
området förändras genom till exempel ökad bebyggelse. 

 
3.4 Plan för enskild VA-försörjning 

Ett enskilt VA-område är ett område där spillvatten och dagvatten kan tas om hand och 
godkänt enskilt dricksvatten finnas tillgängligt även i framtiden. Det kan bero på att 
fastigheterna ligger glest eller att bebyggelsen har gynnsamma geologiska förhållanden, 
stora tomter eller stora avstånd mellan tomterna. Enskild VA-försörjning kan bestå av 
anläggningar som försörjer flera fastigheter. 

 

 
Åtgärd Ansvarig Tid Budget 

4.1 Inleda arbetet 2021 med att ta 

fram skyddsföreskrifter för större 

enskilda vattentäkter. 

Miljö 2022 - 2023 röd första året, 

därefter gul 

4.2 Utöva tillsyn av enskilda avlopp 

enligt tillsynsplan och ställa krav på 

åtgärder för anläggningar med 

bristfällig rening. 

Miljö löpande grön 

4.3 Se till att det finns information 

om krav på enskilda 

avloppsanläggningar på kommunens 

hemsida. 

Miljö 2022 grön 

4.4 Undersöka möjligheten till 

kretsloppsanpassade system för 

omhändertagande av avfall från 

avlopp ska undersökas, se 3.4a. 

När kommunen har ett 

kretsloppsanpassat system: se till att 

källsorterande system väljs vid 

nyanläggning. 

Miljö löpande gul 

4.5 Upphandla eller tillsätta en tjänst 

för VA-rådgivning. 

KS 2023 - 

löpande 

röd 
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Enligt den bedömning av behov som beskrivs i bilaga 1 kan enskild VA-försörjning kvarstå 
i följande områden: 

 Edekrog 

 Hagalund 

 Sätra gård 

 Mindal 

 Stångarö 

 Tingsätra 

 
3.5 Dagvattenhantering och klimatförändringar 

VA-planen ska även innehålla åtgärder för dagvattenhanteringen och för påverkan av 

klimatförändringar. Målen i kommunens VA-policy kan i framtiden utvecklas i en 

dagvattenpolicy, därför ligger den som en övergripande åtgärd i tabellen nedan. 
 
 
 
 

Åtgärd Ansvarig Tid Budget 

5.0 Ta fram dagvattenpolicy. Plan, 

VA, Miljö 

2023-2024 gul 

5.1a Komplettera mallen för 

planbeskedsbedömningar med 

riskbedömning, inklusive påverkan på 

MKN. Förtydliga i mallen vem som 

ska yttra sig i olika frågor i 

remisskedet. 

Plan 2021 – 2022 gul 

5.1b Ta fram och implementera 

checklista som fylls i för varje 

detaljplan i syfte att minimera 

negativa effekter av skyfall till följd av 

exploatering. 

Plan 2021 – 2023 gul 

5.1c Bedriva dagvattentillsyn inför, 

under och efter exploatering 

Miljö löpande grön 



16(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2a Identifiera och markera områden 

i ÖP som är olämpliga för 

exploatering (p.g.a. 

översvämningsrisk) och föra in dem i 

kommunens kartverktyg. 

Plan 2023- 2025 röd 

5.2b Markera områden som 

identifierats som lämpliga att avsätta 

som översvämningsytor i ÖP och 

föra in dem i kommunens 

kartverktyg. 

Plan 2023-2024 röd 

5.3a Ta fram och implementera 

kravspecifikation för beställning av 

dagvattenutredningar 

Plan 2022 gul 

5.3b Bedriva dagvattentillsyn för att 

minska mängden föroreningar till 

dagvatten 

Miljö löpande grön 

5.3c Säkerställa att nödvändiga 

dagvattenanläggningar byggs och 

underhålls med relevanta kontroll- 

och skötselprogram. 

Bygglov löpande grön 
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4. Möjliga konsekvenser av VA-planen 

 
4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Utbyggnaden av allmänt VA kommer inte alltid att kunna finansieras via VA-taxan. En 
generell bedömning är att om anläggningsförhållandena är goda (mark som inte kuperad 
eller har berg nära markytan) så täcker nuvarande anläggningstaxa nya ledningsnät inom 
området. Däremot kan inte överföringsledningar till området täckas av taxan, även om flera 
områden kan anslutas till samma överföringsledningar. 

Det kan finnas laglig grund för att ta ut särtaxa vid anslutning om särskilda omständigheter 
medför extra kostnader för vattentjänster och om kostnaderna i beaktansvärd omfattning 
avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet. Alternativet är att finansiera en 
utbyggnad via skattemedel. 

I lagen om allmänna vattentjänster, § 31 heter det att om vattentjänsterna för en eller flera 
vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i 
”beaktansvärd omfattning” avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet så ska 
avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. 

Ett alternativ till överföringsledningar kan vara en lokal lösning för vatten respektive 
avlopp. Eftersom Nykvarn inte 
har några vattenverk eller 
avloppsreningsverk kräver 
lokala lösningar i allmän regi en 
utökad organisation med 
personal som kan sköta 
anläggningarna. Någon 
översiktlig ekonomisk kalkyl 
för lokala lösningar har inte 
gjorts inom för VA- 
planarbetet. 

Utöver själva VA-utbyggnaden 
behöver ett antal åtgärder 
vidtas som kräver mer resurser 
än vad som ingår i beslutad 
budget. Dessa är markerade 
med gult eller rött i tabellerna 
under respektive område i 
handlingsplanen och samlade 
här: 
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Kräver mycket mer resurser (röda): 

 Ta fram aktuell karta över områden med bebyggelse i grupp. 

 Lyfta in prioriterade dricksvattenreserver i styrande planer. 

 Ta fram gemensamt informationsmaterial för olika VA-frågor. 

 Ta fram skyddsföreskrifter för större enskilda dricksvattentäkter. 

 Tjänst för VA-rådgivning, eventuellt gemensamt med andra kommuner. 

 Föra in områden i kartverktyget som ur översvämningssynpunkt är olämpliga för 
exploatering. 

 Föra in områden i kartverktyget som identifierats som lämpliga översvämningsytor. 

Kräver mer resurser (gula): 

 Tydliggöra ansvarsgränserna för dricksvatten mellan Telge Nät och Nykvarn. 

 Införa områdesvis mätning på dricksvattennätet. 

 Ta fram en brand- och släckvattenplan tillsammans med räddningstjänsten. 

 Arbeta med tillskottsvatten. 

 Utreda VA-utbyggnads- och VA-utredningsområden. 

 Korrigera beslut tagna i KF om avtalsanslutningar. 

 Undersöka möjligheten att införa kretsloppsanpassade system för VA och ta fram 
en checklista för utvärdering. 

 Ta fram dagvattenpolicy. 

 Komplettera mallen för planbeskedsbedömningar med riskbedömning för 
översvämningar. 

 Ta fram checklista för översvämningsrisker vid arbetet med detaljplaner . 

 Ta fram kravspecifikation för beställning av dagvattenutredningar. 

 
4.2 Bedömning av miljökonsekvenser 

Det är svårt att bedöma miljökonsekvenserna för VA-utbyggnads- och 
utredningsområdena eftersom de är helt beroende av vad utredningarna visar och vilka 
åtgärder som sätts in till följd av dem. Det är dock positivt att områdena ska utredas 
eftersom det ger bättre beslutsunderlag där både miljö- och hälsoaspekter vägs in. 
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4.3 Sociala konsekvenser 

Tillgång till rent vatten och sanitet är grundläggande för människors hälsa och utveckling 
(Agenda 2030, mål 6). Undermåliga avloppsanläggningar utgör också ett hot mot 
vattenförekomsternas kvalitet. God avloppsvattenhantering och tillsyn av enskilda och 
kommunala anläggningar är därför viktiga för att minska risken för försämrad 
vattenkvalitet. 

Undermåliga avloppsanläggningar placerade uppströms en dricksvattentäkt kan påverka 
människors hälsa direkt genom försämrad dricksvattenkvalitet eller indirekt genom 
försämrade möjligheter till rekreation, till exempel bad och fiske. 

VA-anslutning i befintliga områden kan för hushåll i en utsatt ekonomisk situation innebära 
stora svårigheter. Det kan också få negativa konsekvenser för privatekonomin om 
anslutningsavgiften blir oproportionerligt hög i förhållande till fastighetens värde, till 
exempel om det gäller ett enkelt fritidshus. Betalning av avgiften kan lösas på olika sätt, till 
exempel via anstånd eller VA-lån, men risken finns ändå att människor tvingas sälja sin 
fastighet. 

Hänsyn ska tas till barnkonventionen, till exempel vid utformningen av nya områden. I 
arbetet med VA-planen är det främst två punkter som är aktuella: 

 Det ska finnas dricksvatten av god kvalitet (artikel 24). 

 Dricksvattnets kvalitet ska prövas regelbundet (artikel 24). 



20(20) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Referenser 

Havs- och Vattenmyndigheten 2014, Vägledning för kommunal VA-planering. Rapport 
2014:1 

 
Nykvarns kommun 2020, VA-översikt 

Nykvarns kommun 2021, VA-policy 

 
 

 
NYKVARNS KOMMUN 

Besöksadress: Centrumvägen 24 A 

Postadress: 155 80 Nykvarn 

Telefon: 08-555 010 00 

Fax: 08-555 014 99 

www.nykvarn.se 

http://www.nykvarn.se/

