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1 VA-planområden 

För att skapa en tydlighet vid tillämpning av VA-policyns riktlinjer och VA-planens åtgärder delas 

Marks kommun upp i olika så kallade VA-planområden utifrån hur VA-försörjningen sker där 

idag och hur den kan komma att förändras i framtiden, dessa illustreras i figur 1. Alla fastigheter 

i Marks kommun kommer att tillhöra någon sorts VA-planområde.  

 
 

Figur 1: Principskiss för olika typer av VA-planområden.  

Inom allmänt VA-område har alla fastigheter allmänt VA och omfattas av verksamhetsområde. 

De områden som kommunen arbetar med att ansluta till allmän VA-försörjning kallas 

VA-utbyggnadsområden. De områden där kommunen utreder om VA-utbyggnad ska ske eller 

om försörjningen ska fortsätta vara enskild kallas VA-utredningsområden. Inom enskilt 

VA-område finns idag enskild försörjning och man förväntar sig inte att detta kommer att 

förändras. I gränslandet mellan enskilt VA-område och VA-utredningsområden finns bebyggelse 

som idag har enskild försörjning utan problem men där problem kan uppstå om man exempelvis 

tillåter exploatering. Dessa kallas för VA-bevakningsområden eftersom kommunen i sin 

verksamhet behöver vara extra vaksamma här kring de förändringar som sker och som kan 

påverka fortsatt möjlighet till hälso- och miljömässig enskild VA-försörjning. I detta kapitel 

redovisas innebörden av de olika VA-planområdena närmare. 
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För att bestämma hur ett område ska klassificeras bedöms behovet av förändrad VA-struktur 

och möjligheten att ansluta området till allmän VA-försörjning. Detta tillsammans med ytterligare 

påverkansfaktorer ger en grund för klassificering av VA-planområden, se Figur 2.  

 

Figur 2: Bakgrunden till klassificering av VA-planområde.  

1.1 Enskild VA-försörjning och VA-utbyggnad  

Inom Marks kommuns VA-planering har områden utpekats som VA-planområde om det finns 

minst ca 10 fastigheter eller fler som ligger i nära anslutning till varandra och området idag har 

enskild VA-försörjning. Vid arbetet med VA-planen har sammanlagt 38 områden identifierats 

som VA-planområden. Dessa områden sorteras in i olika kategorier vars innebörd redovisas 

nedan samt i Figur 1. 

 

 

 Enskilt VA-område är ett område med en sådan karaktär att godtagbart 

omhändertagande av avlopp och godkänt dricksvatten kan lösas enskilt även i 

framtiden. Detta kan bero på att fastigheterna ligger glest eller att det inom områden 

som utpekats som VA-planområde finns gynnsamma geologiska förhållanden, stora 

tomter eller stora avstånd mellan tomterna. Därtill förutspås ingen ändring av 

förutsättningarna inom en överskådlig framtid. Enskild VA-försörjning kan också vara 

baserad på anläggningar som försörjer flera fastigheter. Ett enskilt VA-område kan ha 

anslutning till allmänt VA via avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda 

fastigheter). I områden med enskilt VA är det varje fastighetsägares ansvar att se till att 

försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten 

fungerar tillfredsställande.  

 VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som 

bör anslutas till allmän VA-försörjning och införlivas i verksamhetsområdet.  Ansvarig 

Behov Möjlighet
Påverkans-

faktorer
VA-

planområden

Enskilt VA-område VA-bevakningsområde VA-utredningsområde VA-utbyggnadsområde
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instans rekommenderas att fattat beslut om anslutning till allmänt VA samt när i tid 

utbyggnaden ska ske. Efter VA-utbyggnad klassas området som Allmänt VA-område. 

Även områden som idag har anslutning till allmänt VA via avtalsanslutning (föreningar, 

samfälligheter, enskilda fastigheter) kan klassificeras som ett VA-utbyggnadsområde. I 

samma stund ett VA-utbyggnadsområde blir ett allmänt VA-område övergår ansvaret 

för att se till att försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och 

dagvatten fungerar tillfredsställande från den enskilde fastighetsägaren till VA-

huvudmannen. 

 VA-utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan 

ha behov av en förändrad VA-struktur. Benämningen VA-utredningsområde kan 

betraktas som ett ”tillfälligt tillstånd”. Ett område kan tillhöra denna områdestyp i många 

år. 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 VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller Enskilt VA-område. 

Även områden som idag har anslutning till allmänt VA via avtalsanslutning (föreningar, 

samfälligheter, enskilda fastigheter) kan klassificeras som ett VA-utredningsområde.  

I VA-utredningsområden behöver tillsynsmyndigheten beakta det för fastighetsägaren 

oklara läget kring framtida form av VA-försörjning vid krav på förbättring av befintliga 

enskilda VA-anläggningar. Dock är det varje fastighetsägares ansvar att se till att 

försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten 

fungerar tillfredsställande fram till dess att VA-försörjningen inte länge är enskild.  

 VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som 

sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Området kan behöva bevakas lite 

extra vilket kan innebära att tillsyn av enskilda avlopp prioriteras eller att särskilda 

överväganden kan behöva göras vid till exempel bygglovshantering. Bevakningen syftar 

till att följa om behovet av en förändrad VA struktur förändras över tid. Med kunskap om 

hur VA-situationen i ett område förändras över tid kan kommunen arbeta proaktivt för 

att situationen inte ska förvärras. Även områden som idag har anslutning till allmänt VA 

via avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda fastigheter) kan klassificeras 

som ett VA bevakningsområde. I VA-bevakningsområden är det varje fastighetsägares 

ansvar att se till att försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten 

och dagvatten fungerar tillfredsställande. 

1.2 Allmän VA-försörjning 

Områden som ingår i allmänt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten tillhör den 

sortens VA-planområde som benämns Allmänt VA-område.  En principskiss för olika typer av 

VA-planområden visas i Figur 1. 

 Allmänt VA-område är ett område som har allmän VA-försörjning och där det finns ett 

verksamhetsområde för dricksvatten och/eller spillvatten. I vissa allmänna VA-områden 

finns även verksamhetsområde för dagvatten. Inom verksamhetsområdet äger 
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kommunen alla VA-anläggningar och måste uppfylla skyldigheter enligt lagen om 

allmänna vattentjänster (LAV). Marks kommun ansvarar för att försörjningen av 

dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar 

tillfredsställande inom allmänt VA-område.  
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2 Bedömning av behov av en förändrad VA-struktur  

Det är främst i områden som identifierats som VA-planområden där behov av förändrad 

VA-struktur kan föreligga. VA-planområden i Marks kommun har identifierats och bedömts med 

avseende på specifika kriterier. Bedömningen ligger till grund för prioriteringsordningen för 

områdena där VA-strukturen behöver förändras. 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. Bedömningen omfattar de 38 VA-planområden 

som identifierats vid arbetet med VA-planen.  

Privata verksamheter inom kommunen omfattas inte av bedömningen. Orsaken är att det inte 

kan vara ett kommunalt ansvar att ordna med VA-försörjningen till privata verksamheter, oavsett 

om de är etablerade inom eller utanför verksamhetsområde för allmänt VA.  

Bedömningen av behov av en förändrad VA-struktur grundas på kriterier avseende samhälle, 

miljö och hälsa med underkriterier enligt Figur 3. I bilaga 2 presenteras bedömningskriterierna i 

den modell som ligger till grund för bedömningen.  

 

Figur 3: Kriterier för bedömning av behov av förändrad VA-struktur.  
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3 Bedömning av möjlighet för anslutning till allmänt VA 

Behovsbedömningen ger svar på hur stort behov VA-planområden i Marks kommun har av en 

förändrad VA-struktur. För att kunna göra en prioritering för VA-utbyggnad behöver också 

möjligheten att bygga ut den allmänna VA-anläggningen beaktas. En rimlig utbyggnadsordning 

är viktig ur flera aspekter, bland annat för att skapa tekniskt hållbara lösningar, att få en god 

ekonomi i utbyggnaden men också för att säkerställa tillräcklig omsättning i vattenledningarna 

så att vattenkvaliteten hos konsumenten är godkänd. 

De faktorer som påverkar ”möjligheten” för ett område att anslutas till allmänt VA grundas på de 

huvudsakliga aspekter som i slutändan gör genomförandet mer eller mindre kostsamt. Hög 

kostnad kan uppstå genom att dyrare tekniska lösningar krävs på grund av förutsättningarna 

eller att det är få brukare som delar på kostnaden vilket ger en låg täckningsgrad. Därtill kan 

kostnaden påverkas av vilka samordningsvinster med andra intressen som kan finnas eller 

uppstå samt om VA-utbyggnaden i ett område kräver stora insatser vad gäller administration i 

form av markförhandlingar, tillstånd etc.  

Syftet med bedömningen är inte att ta fram en kostnad för VA-anslutning av respektive område 

utan syftet är att förklara vilka aspekter som gör en utbyggnad mer eller mindre kostsam. Syftet 

är att visa bilden bakom kostnaden, d.v.s. 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).  

Bedömningen av möjlighet för anslutning till allmänt VA baseras på kriterier avseende såväl 

tekniska aspekter som bebyggelsestruktur, samordningsvinster och omgivningens skyddsvärde 

enligt Figur 4. I bilaga 3 presenteras bedömningskriterierna i den modell som ligger till grund för 

bedömningen. 

 
Figur 4: Kriterier för bedömning av möjlighet för anslutning till allmänt VA.  

Möjlighetsbedömningen kan användas i ett senare skede som en grund för kostnadsberäkning. 

Då kostnaden beräknas beaktas hur fördelning av kostnad ska gå till och hur investeringar ska 

göras över tid.  

Möjlighet

Längd på 
överföring 

till/från befintligt 
nät

Bebyggelse-
struktur

Avstånd 
mellan tomter

Storlek på 
tomter

Anläggnings-
tekniska 

förutsättningar

Samordnings-
vinster

Skyddsvärde



   

 

 

 
  

8 (10) 
 
 

BILAGA 2 –  BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV 

VA-PLANOMRÅDEN 

2017-02-22 

 

 

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c
x
 

RL p:\1313\1312151_mark_va-planering\000\19 original\bilaga 2 - bedömning_klassning_va_planområden.docx 
 

4 Påverkansfaktorer vid klassificering av VA-planområden 

Bedömning av behov av förbättrad VA-struktur och möjlighet för anslutning till allmänt VA utgör 

grunden för klassificering av VA-planområden. Det finns även andra faktorer som kan påverka 

klassningen.  

De huvudsakliga faktorer som skapar påverkan genom en lite mer subjektiv bedömning 

presenteras i detta kapitel. Det har inte gjorts någon genomgående analys av dessa kriterier för 

respektive VA-planområde. Dock utgör de en grund för resonemang kring klassificering av VA-

planområden, utöver det som ges av behovs- och möjlighetsbedömningen.  

 VA-förening 

 Geografiskt läge 

 Tekniska förutsättningar 

 Kostnadstäckning 

4.1 VA-förening 

I flera av de områden i Marks kommun som identifierats som ett VA-planområde har 

fastighetsägarna själva skapat föreningar för att försörja hela eller delar av området med 

dricksvatten eller för att ta hand om spillvattnet. Vid bedömning av ett områdes behov av en 

förändrad VA-struktur har förekomsten av VA-föreningar inte någon inverkan. Orsaken är att en 

förening inte kan tvinga någon fastighetsägare att ansluta sig. Det kan alltså finnas fastigheter i 

dessa områden som inte är anslutna och som inte har en fungerande VA-försörjning. 

Vid klassificering av VA-planområden behöver funktionen hos befintliga VA-föreningar beaktas. 

En väl fungerande VA-försörjning är det viktiga i ett område, inte i vilken form VA-försörjningen 

sker. Behovet av att förändra en befintlig VA-struktur kan vara mindre i ett område med en väl 

fungerande VA-förening, än vad behovsbedömningen indikerar.  

4.2 Geografiskt läge 

I behovsbedömningen inkluderas avstånd till befintligt nät men inte VA-planområdenas inbördes 

placering. Det är viktigt att utbyggnad sker i stråk som hänger ihop. Då en överföringsledning 

passerar ett område med lägre behov av anslutning, för att kunna nå ett område som är högt 

prioriterat kan en diskussion uppkomma om att ansluta det lägre prioriterade området.  

4.3 Tekniska förutsättningar  

Det kan finnas VA-strategiska frågor att beakta vid planering av VA-utbyggnad. Det är vanligt att 

VA-verksamheten har ett intresse av att förbinda olika anläggningar. Skälen för detta kan 

exempelvis handla om önskade överföringsledningar för avveckling av enskilda anläggningar 

eller möjlighet till dubblering av vattenförsörjning för att förstärka försörjningssäkerheten i något 

samhälle. 
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Utbyggnad av ett ledningssystem för anslutning av nya områden är en process som tar ett antal 

år att genomföra. Om flera områden ska seriekopplas kommer ledningarna till en början att vara 

överdimensionerade i förhållande till antalet anslutna i de tidiga skedena. Överdimensionerade 

ledningar kan orsaka låg omsättning av vattnet i ledningarna vilket riskerar att försämra 

vattenkvaliteten.  

En utbyggd vattenförsörjning innebär inte per automatik att fastigheter som hittills haft egen 

vattentäkt fysiskt kopplar in sig till den allmänna anläggningen även om de hamnar inom 

verksamhetsområde och tvingas erlägga anläggningsavgift. Det är inte heller möjligt att från 

myndighetshåll förelägga en fastighet att fysiskt ansluta sig till en allmän dricksvattenförsörjning, 

på samma sätt som man kan göra för spillvatten. 

Även på spillvattensidan kan en överdimensionering orsaka problem. Dels kan problem uppstå 

med att självfallsledningar inte uppfyller kraven för självrensning och dels kan problem uppstå 

med svavelvätebildning i tryckavloppsledningar om dessa omsätts i mindre utsträckning än vad 

de dimensionerats för. 

4.4 Kostnadstäckning 

Anläggning av VA-ledningar med tillhörande anordningar är kostsamt och kommunens 

kostnadstäckning vid VA-utbyggnaden är avgörande för såväl ordning som takt av 

VA-utbyggnaden. Det är viktigt att förutsättningarna för kostnadstäckning finns med från början 

då en process inleds med att studera ett områdes anslutning till den allmänna anläggningen. En 

diskussion om finansiering förs därför parallellt med bedömning av teknisk möjlighet för 

VA-utbyggnaden.  

För att få en tillräcklig kostnadstäckning i en VA-utbyggnad behöver intäkterna från 

anslutningsavgifter balansera de kostnader som VA-utbyggnaden förknippas med. Detta stödjs 

av Lagen om allmänna vattentjänster som styr kommunernas VA-verksamhet. Krav finns på att 

uttaget av taxa för att täcka de nödvändiga kostnaderna för VA-verksamheten ska ske på ett 

skäligt och rättvist sätt. Detta innebär att strävan ska vara att varje typ av ansluten fastighet ska 

betala motsvarande belopp i VA-taxa som fastigheten genererar i kostnad. Detta gäller både i 

anläggningsskedet och i brukningsskedet. Att ta ”överskjutande kostnad” för en fastighet som 

en investering för VA-kollektivet i övrigt är inte förenligt med lagkravet på skälig och rättvis 

fördelning av kostnaderna via VA-taxan. 

Särtaxa kan användas då förhållandena på en plats avviker i väsentlig mån från vad som är 

ortsspecifikt. I Lagen om allmänna vattentjänster 31 § formuleras det som: 

”Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter 

medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i 

verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.”  

Ett mått som brukar användas för när särtaxa är motiverat är då kostnaderna överstiger 

intäkterna från taxan med 30 %. Värt att notera är att en strikt tillämpning av särtaxebegreppet 

innebär att särtaxa även är aktuell då kostnaden för VA-anläggningen blir väsentligt lägre än 

vad taxan medför i intäkter för motsvarande anslutningar.  
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En försvårande omständighet som kan påverka såväl tidplan och kostnad som omfattning av 

VA-utbyggnaden är frågor som rör rätt till markintrång. I väntan på att lösningar ska skapas för 

att hantera problematiska ledningssträckor kan diskussioner uppkomma om att istället välja att 

bygga ut till andra, mer lättåtkomliga fastigheter, även om dessa är lägre prioriterade utifrån en 

behovsanalys i VA-planen. Det är därför viktigt att alla tänkbara aspekter på anslutning av 

områden med enskilda avlopp beaktas i prioriteringsarbetet. 

 


