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Förord 
Arbetet med den strategiska VA-planeringen för Marks kommun har pågått sedan 2008 
och sammanställdes 2009 i en Vatten- och avloppsförsörjningsplan, även kallad VA-plan, 
utefter då gällande rekommendationer från Länsstyrelsen i Västra Götaland för vad en 
sådan plan borde innehålla. De senaste åren har mycket hänt inom området och en väg-
ledning för hur man bör arbeta med strategisk VA-planering har tagits fram av Havs- och 
Vattenmyndigheten. Denna påvisar mer detaljerat än tidigare rekommendationer, vilken 
metodik som bör användas och vad VA-planen bör innehålla.  

Vatten och avloppsförsörjningsplanen från 2009 uppfyller inte fullt de områden som bör 
ingå i en VA-plan enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning. En omarbetning har 
därför pågått under 2016–2017. Den befintliga vatten- och avloppsförsörjningsplanen 
(2009) har legat till grund för arbetet med föreliggande dokument, men stora omarbet-
ningar har gjorts främst kopplat till fokus, syfte, struktur och metodik. Under 2020 lades 
kapitel 1.3.1 till för en kort sammanfattning av VA-planen från 2009. Samtliga delar från 
VA-plan 2009 är omhändertagna i planen. 

Projektet har genomförts av en arbetsgrupp med deltagare från teknik- och serviceförvalt-
ningen samt bygg- och miljökontoret i Marks kommun med hjälp av Sweco Environment 
AB. 

Under projektet genomfördes även en workshop för politiker i teknik- och servicenämn-
den, plan- och byggnadsnämnden samt miljönämnden för att få fram underlag till Marks 
VA-policy och arbeta fram ställningstagande för hur Mark ska arbeta med VA-frågor i 
framtiden.  
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Ordlista 
§ 6-områden kallas här områden belägna utanför verksamhetsområde för allmän vatten- 
och avloppsförsörjning med relativt tät bebyggelse. Om det med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön finns behov av förändrad vatten- eller avloppsförsörjning i 
dessa områden kan kommunen, i enlighet med § 6 i Vattentjänstlagen, få förelägganden 
från Länsstyrelsen om att bilda verksamhetsområde och ordna allmän vatten- och av-
loppsförsörjning så att behovet tillgodoses. 

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

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

Anläggningsavgift är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar för att få inkoppling 
till en allmän VA-anläggning. För abonnenten medför den en rättighet att för all framtid 
vara ansluten till det allmänna VA-nätet.  

Avloppsvatten är samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

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

Brukningsavgift är en periodisk avgift som VA-abonnenter betalar till VA-huvudmannen 
för att täcka av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller 
andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av anläggningsavgiften.  

Dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

Enskild VA-anläggning är en anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten 
eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild 
fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar.  

Ekosystemtjänster är processer eller egenskaper hos naturliga ekosystem som gynnar 
människor och mänskliga verksamheter. Ekosystemtjänster är exempelvis att insekter 
pollinerar våra grödor, växtlighet stabiliserar slänter och motverkar jordskred eller att vat-
ten renas i våtmarker.  

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

Huvudman är den som äger en VA-anläggning. Marks kommun är huvudman för den all-
männa VA-anläggningen. 

Kommunen utgörs av en tjänstemannaorganisation och en politisk organisation.  

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

LIS-område LIS är en förkortning för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Sedan 2010 
har kommuner möjlighet att ge dispens från, eller upphäva, strandskyddet för att främja 
utveckling av en levande landsbygd. Kraven är att dessa områden ska vara lämpliga för 
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utvecklingen av landsbygden och att den byggnation som beviljas kan ske utan att 
strandskyddets syften åsidosätts. Områdena som utpekas bör vara begränsade.  

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

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

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

Skattekollektivet utgörs av alla kommuninvånare som betalar kommunalskatt. Dessa 
skattepengar ska användas till många olika nyttigheter som vård, skola och omsorg men 
också politisk ledning, administration, myndighetsutövning, planering, gatudrift och 
mycket annat. 

Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksam-
heter (industrier, biltvättar och dylikt). 

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

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

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

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

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

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

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

VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har 
behov av en förändrad VA-struktur. VA-utbyggnadsområden uppstår när kommunen har 

 
1 Kvantitativ status anger om vattenuttagen i förekomsten är i balans med grundvattenbildningen 
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fattat beslut om anslutning till allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när i 
tid utbyggnaden ska ske.   

VA-utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan ha 
behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för att visa vilket behov 
som finns samt vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.  

Vattenförekomst är, enligt vattenförvaltningsförordningen för vatten, den minsta enheten 
för beskrivning och bedömning av vatten. Vattenförekomster utgörs av grundvatten, sjöar, 
vattendrag och hav som har pekats ut av landets fem vattenmyndigheter och presenteras 
i den nationella databasen VISS2. I databasen finns uppgifter om bland annat statusklas-
sificeringar, miljökvalitetsnormer, riskbedömningar och bedömningar av vattenmiljöpro-
blem.  

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

 
  

 
2 VattenInformationSystemSverige, www.viss.lst.se 



 

6(96) 
 
VATTEN- OCH AVLOPPSPLAN FÖR MARKS KOMMUN 
 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning 9 
 Bakgrund och syfte 9 
 Projektorganisation 10 
 Tidigare arbete 10 
 Innehåll 12 
 Uppdatering av VA-planen 12 
 VA-plan och andra planer för vatten 13 
 VA-sektorn – en del av samhället 14 
 Omvärldsfaktorer 15 

A. VA-översikt 21 

2 Bitar i en gemensam nulägesbild 21 
 Avgränsningar 21 
 Underlagsmaterial 21 

3 Naturgivna förutsättningar i Marks kommun 22 
 Geologi 22 
 Topografi 22 
 Hydrologi 22 
 Ekologi 23 
 Klimatförändringar 24 

4 Vattenförekomster i Marks kommun 26 
 Grundvattenförekomster 26 
 Ytvattenförekomster 27 
 Dricksvattenresurser och recipienter för VA-försörjningen 29 

5 VA-försörjning inom allmänt verksamhetsområde 31 
 ABVA 31 
 Allmän dricksvattenförsörjning 31 
 Potentiell reservvattenförsörjning 37 
 Nödvattenförsörjning 38 
 Brandvattenförsörjning 39 
 Allmänna avloppsreningsverk 39 
 Ledningsnät 43 
 Överföringsledning Skene - Hägnen 44 
 Dagvatten 45 

6 VA-försörjning utanför allmänt verksamhetsområde 47 
 Avtalsanslutningar 47 
 Enskilda dricksvattenanläggningar 47 
 Enskild avloppsförsörjning 48 
 Områden med samlad bebyggelse 50 



  
 

7(96) 
 

  

 

 
 
 

 
7 Vatten- och markanspråk 51 

 Olika samhällsintressen 51 
 Vatten- och markanspråk i Marks kommun 51 

8 Kommunala intressen 54 
 Fysisk planering 54 
 Energiplan 54 
 Lokala miljömål 54 
 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 54 
 Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 54 

9 Mellankommunala intressen 55 
 Sjuhärads kommunalförbund 55 
 Vattenvårdsförbund och vattenråd 55 

B. VA-policy 57 

10 Målbild 2030 58 

11 Strategier för att uppfylla målbilden 59 

12 Riktlinjer 60 
 Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde 60 
 VA-utbyggnadsområde 61 
 Allmänt VA-område 62 
 Samarbete och kommunikation 63 

C. Strategisk VA-utbyggnadsplan 64 

13 Identifiering av behov och möjlighet till utbyggnad av allmänt VA 64 
 Enskilt VA-område 65 
 VA-bevakningsområde 66 
 VA-utredningsområde 69 
 VA-utbyggnadsområde 73 
 Allmänt VA-område 74 

D. Plan för Enskilt VA 75 

14 Kommunens roll vid enskild VA-försörjning 75 

15 Enskilda dricksvattenanläggningar 77 
 Små enskilda vattentäkter 77 
 Stora enskilda vattentäkter 77 
 Tillstånd och anmälningsplikt för anläggning av enskild vattentäkt 77 

16 Enskilda avloppsanläggningar 79 
 Lagstiftning och riktlinjer 79 
 Gemensamhetsanläggningar 79 



 

8(96) 
 
VATTEN- OCH AVLOPPSPLAN FÖR MARKS KOMMUN 
 

 

 

 

 

 Bedömningsgrunder för tillsyn och tillståndsgivning av enskilda avlopp i Marks kommun 79 
 Prioriteringsordning för tillsyn av enskilda avlopp 80 
 Skyddsnivåer för enskilda avlopp i Marks kommun 81 
 Avloppshantering i omvandlingsområden 86 
 Tillsyn och tillståndsgivning för avloppshantering inom vattenskyddsområden 87 

E. Åtgärdsplan 88 

17 Åtgärder 88 
 Vikten av styrning genom översiktsplanering 88 

18 Åtgärder kopplade till de övergripande strategierna 89 

19 Åtgärder kopplade till riktlinjerna 91 
 Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde 91 
 VA-utbyggnadsområde 92 
 Allmänt VA-område 93 
 Samarbete och kommunikation 96 

 
 
 
 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1 Nuläge och förutsättningar för VA-försörjningen. (karta) 

Bilaga 2 Beskrivning av metod för klassning av VA-planområden. 

Bilaga 3a Resultat behov- och möjlighetsbedömning av VA-planområden. 

Bilaga 3b Behov- och möjlighet för förändrad VA-struktur. (karta) 

Bilaga 3c Klassning av VA-planområden. (karta) 

Bilaga 4 Konsekvensbeskrivning av VA-planen.  



  
 

9(96) 
 

  

 

 
 
 

 
 

1 Inledning  

 Bakgrund och syfte 
Marks kommun har beslutat att uppdatera den VA-plan för kommunen som togs fram 
2009. VA-planen uppdateras både utifrån de förändringar i den allmänna 
VA-försörjningen som skett sedan 2009 och för att följa den vägledning för vatten- och 
avloppsförsörjningsplaner som Havs- och vattenmyndigheten gett ut 20143.  Detta inne-
bär att den befintliga planen omarbetas till en strategisk VA-plan som omfattar försörj-
ningen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten både inom och utanför nuvarande verk-
samhetsområde för allmänt VA.  

Det övergripande syftet är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning för alla i kommu-
nen, utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Hållbarhet handlar i grunden 
om att uppfylla mänskliga rättigheter med hjälp av de ekonomiska möjligheter som finns 
och med hänsyn till miljömässiga förutsättningar. En hållbar4 vatten- och avloppsförsörj-
ning innebär att de behov som finns idag tillfredsställs utan att äventyra kommande gene-
rationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Detta möjliggör också att ha en långsik-
tig ekonomisk plan för den allmänna VA-försörjningen. 

 
Figur 1: Strategisk VA-planering i Marks kommun har många olika nyttor, kopplade till miljön, till 
kommunens verksamhet och till invånarna.  

En god planering, där en helhetsbild skapas, medför att VA-sektorns miljöpåverkan mins-
kar. I planeringen analyseras åtgärdsbehovet inom VA-sektorn vilket resulterar i en plan 
för fortsatt genomförande av förbättrande åtgärder. Det kan till exempel handla om att 

 
3 Vägledning för kommunal VA-planering, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1 
4 Enligt Brundtlandkommissionen, 1987.  
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identifiera var en utbyggnad av allmän VA-försörjning skulle få mest positiv effekt för mil-
jön eller för människors hälsa. I VA-planeringen görs bland annat en konsekvens-analys 
som översiktligt beskriver hur VA-planens genomförande bidrar till att minska 
VA-sektorns miljöpåverkan. Genom att arbeta med en VA-plan bidrar Marks kommun till 
att tydliggöra VA-sektorns bidrag för att uppnå eller bibehålla en god vattenstatus. Det 
strategiska VA-planeringsarbetet är i slutändan också ett bidrag till kommunens arbete för 
att Sverige ska nå de nationella miljömålen. 

VA-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram utmaningar, för budgetarbete och för att 
visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen. Det 
ger även en möjlighet att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som 
inte berörs av de allmänna vattentjänsterna. VA-planeringen ska med andra ord resultera 
i att åtgärder genomförs på ett metodiskt och effektivt sätt.  

 Projektorganisation 
VA-planen har tagits fram av Sweco i tätt samarbete med kommunen. Både politiker och 
tjänstemän har fått bidra med sitt perspektiv på VA-verksamheten vid workshops. Sweco 
har sedan författat rapporten med stöd av kommunens arbetsgrupp. 

Marks kommun 
Magnus Palm  Projektledare, förvaltningschef 
Sofia Sörqvist  Enhetschef rörnät 
Åsa Evaldsson Ingenjör, VA 
Karin Ahlgren  Projektledare VA 
Ylva Fägerås  Miljöinspektör, enskilda avlopp 
Andreas Milver Miljöinspektör, enskilda avlopp 
Sofia Refsnes  Planarkitekt 
 
Sweco    
Emelie Persson Projektledare, rapportförfattare 
Linnea Ruderfelt Handläggare, rapportförfattare 
Anna Valdusson  Granskare 

 Tidigare arbete 
Övergripande planeringsinsatser för vattenförsörjningen har genomförts med ett tjugo-
årsintervall. Planerna förverkligades inte alltid i sin helhet, men arbetet skapar ett kun-
skapsunderlag som kan utnyttjas och därmed vara till användning.  

Den vatten- och avloppsförsörjningsplan som antogs 2009 ligger till grund för VA-planen 
och utgår utifrån den med uppdateringar från de år som har gått. 

2015 togs en strategisk vattenförsörjningsplan fram för Marks kommuns allmänna vatten-
försörjning som beskriver nuvarande och potentiella framtida dricksvattenresurser. Dessa 
delar nämns därför endast kort i VA-planen. För mer detaljerad information om detta hän-
visas till vattenförsörjningsplanen.  

1.3.1 Vatten- och avloppsförsörjningsplan 20095 

Den vatten- och avloppsförsörjningsplan som antogs 2009 ligger till grund för förelig-
gande VA-plan och utgår utifrån den med uppdateringar från de år som har gått. Nedan 
följs beskrivning av VA-planens mål och slutsatser. 

 
5 Avsnitt 1.3.1 Vatten- och avloppsförsörjningsplan 2009 är inlagt i rapporten 2019-12-12 för att för-
tydliga slutsatser etc. i det arbete som togs fram i planen. 
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Mål 

Planens huvudmål är att kunna erbjuda Marks kommuninvånare och näringsliv en säker 
vattenförsörjning och avloppsvattenhantering på lång sikt, dvs. med god beredskap både 
för nyanslutningar och för oförutsedda händelser, samt en godtagbar förnyelsetakt av an-
läggningarna. I planens delmål ingår att för befintliga och/eller potentiella vattentäkter in-
ventera och sammanställa dagens skydd, hot och påverkan samt att göra en vattenba-
lans till år 2030. Andra delmål är att inventera avloppsverk, analysera investeringsbehov, 
utreda möjligheter att lägga ner, bygga nytt eller bygga ihop verksamhetsområden samt 
genom jämförelser av investerings- och driftskostnader, framtida planer m.m. prioritera 
åtgärder och ta fram en handlingsplan.  

Åtgärdsbehov 

I flera orter bedöms att vattentäkterna har kapacitets- och/eller kvalitetsproblem samt att 
reservvattenförsörjningen är bristande. Vattenverkens standard bedöms generellt vara 
god. Flera avloppsreningsverk behöver på sikt behöver rustas upp eller läggas ner. En 
dagvattenpolicy bör tas fram för att få en mer balanserad dagvattenhantering. För ett an-
tal omvandlingsområden i de nordvästra delarna skulle VA-försörjningen ordnas i ett 
större sammanhang vara fördelaktigt. Åtgärdsbehoven både avseende vattenförsörjning 
och avloppshantering bedöms vara störst i nordvästra Mark (sträckan Skene-Hägnen).  

Slutsatser 

Med fokus på åtgärdsbehov i nordvästra Mark jämförs fyra olika åtgärdsalternativ längs 
sträckan Skene-Hägnen; nollalternativet, grundvattenalternativet, grund- och ytvattenal-
ternativet samt ytvattenalternativet. Principer att beakta vid val av alternativ är framför allt 
att bygga ut överföringsledningar för vatten och avlopp istället för att satsa på lokala 
VA-lösningar samt att fortsätta nyttja grundvatten som bas i dricksvattenförsörjningen. 
Grundvattenalternativet bedöms vara det mest fördelaktiga alternativet vid jämförelsen. 

I efterföljande arbete, benämnt Överföringsprojekt Nordvästra Mark, väljer Marks kom-
mun att bygga ut vatten- och avloppsförsörjningen med utgångspunkt i grundvattenalter-
nativet, se kapitel 5.8. Sträckan för överföringsledningarna visas översiktligt i Figur 2.  

 
Figur 2: Schematisk sträckning för planerade överföringsledningar i nordvästra Marks kommun.  
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 Innehåll 
Marks kommuns VA-planering baseras på de fem steg som rekommenderas i Havs- och 
vattenmyndighetens Vägledning för VA-planering (se bild nedan).  Uppstart, Översikt, 
Strategi, VA-plan och Implementering och uppföljning.  

 

Marks kommun har valt att sammanställa samtliga steg i ett enda dokument och i vissa 
fall hänvisa vidare till dokument som redan har tagits fram. I och med att en Vatten- och 
avloppsförsörjningsplan togs fram 2009 och en Vattenförsörjningsplan togs fram 2015 har 
arbetet med att ta fram en översikt och beskrivning av nuvarande förhållanden inom den 
allmänna vattenförsörjningen redan gjorts. Denna sammanställs nedan i Del A – 
VA-översikt. 

Utifrån dessa kända fakta har politiker från de tre berörda nämnderna i kommunen varit 
med i arbetet med att ta fram strategierna och målbilden för Marks kommuns VA-arbete i 
framtiden. Denna presenteras i Del B – VA-policy.  

Utifrån den policy som föreslås genomförs ett arbete med att ta fram verktyg och riktlinjer 
för hur strategin ska uppfyllas. Detta inkluderar en plan för VA-utbyggnad (Del C) och en 
plan för enskilt VA (Del D).  

Avslutningsvis (Del E) sammanfattas de åtgärder som har identifierats för det framtida ar-
betet med VA inom kommunen i syfte att uppfylla strategin, och de krav som har lagts på 
kommunen utifrån Vattendirektivet och miljömålen. Vissa av åtgärderna kommer att kopp-
las till geografiska områden och för alla åtgärder ska det finnas en angiven tidsperiod för 
när åtgärden ska utföras. 

 Uppdatering av VA-planen 
För att den strategiska VA-planeringen ska vara ett användbart underlag och riktmärke 
för kommunens arbete med VA-försörjning och översiktlig planering behöver den hållas 

Steg 1: Uppstart
Behovet av VA-planering identifieras. Projektet definieras i förhållande till 
vattenförvaltningsarbete och förankras politiskt.

Steg 2: VA-översikt - del A
Sammanställning av nulägesbilden för all VA-försörjning i hela kommunen. 
Nulägesbilden utgörs av de aspekter som kan påverka beslut kopplade till 
vatten- och avloppsförsörjningen.

Steg 3: VA-policy - del B
Strategier och riktlinjer som ligger till grund för VA-plan samt prioriteringar 
av olika åtgärder. VA-strategin ska användas som ett långsiktigt 
planeringsverktyg. 

Steg 4: VA-plan - del C-E
Framtida utveckling och prioriteringsordning för all VA-försörjning i hela 
kommunen uppdelat på olika sorters försörjning. Inkluderar också plan för 
att uppnå god vattenstatus i vattenförekomster. 

Steg 5: Implementering och uppföljning  
Kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utföra och följa upp de 

åtgärder som identifierats i VA-planen.
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aktuell. Uppdatering av VA-planen sker förslagsvis i samband med aktualisering av kom-
munens översiktsplan samt vid behov däremellan.  

 VA-plan och andra planer för vatten 
Det förekommer många olika begrepp för planer som avser vatten. Havs- och vattenmyn-
digheten visar i sin rapport6 ”Vägledning för kommunal VA-planering” en bild som tydlig-
gör vilken roll en VA-plan normalt har i kommunal planering av vatten, se Figur 3.  

 
Figur 3: Principiell bild som visar hur översiktsplan, vattenplan, VA-plan respektive Vattenförsörj-
ningsplan kan förhålla sig till varandra. Bild från Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för 
kommunal VA-planering.  
 
En vattenförsörjningsplan inriktar sig endast på dricksvattenförsörjning och syftet är att 
säkra tillgången på dricksvatten i ett område på lång sikt. En vattenförsörjningsplan för 
den allmänna vattenförsörjningen har redan tagits fram för Marks kommun och används 
som underlag för VA-planen.  

En vattenplan har ett bredare syfte än en VA-plan och innefattar hur fler sektorer än vat-
ten- och avloppsförsörjningen påverkar statusen i kommunens vattenförekomster. Havs- 
och vattenmyndigheten anger att vattenplanens syfte är att tydliggöra vad kommunen be-
höver göra för att säkerställa att en god vattenstatus bibehålls eller uppnås och hur man 
arbetar för att uppfylla vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.  

Översiktsplanen i sin tur sätter ramar för hur vatten- och markanvändningen i kommunen 
ska se ut. Här sätts riktningen för utvecklingen av kommunens fysiska miljö. För att ut-
vecklingen ska ske så att bebyggelse och verksamheter lokaliseras till den plats som är 
bäst lämpad för detta krävs hänsyn till andra intressen och markanspråk, såsom möjlighet 
till dricks- och avloppsvattenförsörjning och skydd av föroreningskänsliga vattenförekoms-
ter.   

 
6 Havs- och vattenmyndigheten, Vägledning för kommunal VA-planering, 2014-01-27. 
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 VA-sektorn – en del av samhället 
Ansvaret för att utföra åtgärder inom ramen för vattenförvaltningen åligger inte bara verk-
samheter kopplade till VA-försörjning och inte heller bara Marks kommun. För att god sta-
tus ska kunna bibehållas eller uppnås i Marks kommuns vattenförekomster behöver flera 
sektorer i samhället utföra sina bidrag. Genom att känna till vilka övriga sektorer som 
också har betydelse för vattenstatusen kan samordning ske mellan VA-sektorn och övriga 
berörda sektorer, såväl inom den kommunala förvaltningen som i övriga delar av sam-
hället. Vilka dessa huvudsakligen utgörs av visas i Figur 4. Hur stor påverkan respektive 
sektorer har för vattenstatusen åskådliggörs inte i figuren. 

 

   
Figur 4: Huvudsakliga sektorer i samhället som alla måste bidra i syfte att uppnå eller bibehålla god 
status i vattenförekomster.  
 
Det finns även ett antal ”sekundära” sektorer av betydelse. Dessa kan sorteras in under 
någon av ovanstående huvudsakliga sektorer. Exempel på sekundära sektorer kan vara 
avfall, skogsbruk, jordbruk, fiske, turism, och sjöfart. Samhällets verktyg för att alla be-
rörda sektorer tillsammans ska kunna bidra till att god vattenstatus uppnås eller bibehålls 
kan kort sammanfattas i Figur 5.

 
Figur 5 Samhällets verktyg för att nå god vattenstatus. 
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 Omvärldsfaktorer 

1.8.1 Lagen om allmänna vattentjänster 

Kommunen är enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) an-
svarig för vattenförsörjningen för nuvarande eller blivande bebyggelse eller bostadshus7. 
Detta betyder att kommunens ansvar inte direkt omfattar vattenförsörjning för verksam-
heter, exempelvis jordbruk eller industri. Likväl ligger det i kommunens intresse och an-
svar att av konkurrensskäl medverka till att fördelningen av vattenresursen sker på ett så-
dant sätt att dricksvattenförsörjningen till bostadshus och annan bebyggelse kan möjlig-
göras. 

Enligt vattentjänstlagen är det i första hand kommunen som har till uppgift att tillhanda-
hålla avloppsförsörjning i situationer då det behövs samlade VA-lösningar.  

VA-lagstiftningen ska inte bara tillgodose hälsoskyddet utan även bidra till hållbar utveckl-
ing och god resurshushållning. Detta betyder att kommunen är skyldig att ordna avlopps-
försörjning i ett större sammanhang om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl. Kom-
munen ska dels bestämma ett 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.  

I lagen om allmänna vattentjänster 6 § anges följande; 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten-
försörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyg-
gelse, skall kommunen 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna be-
höver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhets-
området genom en allmän VA-anläggning. 

Marks kommun behöver i sin VA-verksamhet, inkluderande flera förvaltningar, vara med-
veten 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. 
Detta arbetas vidare med i Del C Allmän VA-utbyggnadsplan. 

1.8.2 Miljöbalken och Plan- och bygglagen 

I Miljöbalken (3 kap 1 §) samt i Plan- och bygglagen (2 kap 2 §) anvisas att mark- och 
vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest läm-
pade med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Företräde ska ges så-
dan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning8. Detta innebär att 
en avvägning ska göras mellan bevarandeintresset (t.ex. för framtida dricksvattenförsörj-
ning) och värdet att ta marken i anspråk för annat ändamål.  

Vattenmyndigheten för västerhavet har föreslagit ett åtgärdsprogram för Västerhavet 
2016–2021 som berör Marks kommun. Enligt Miljöbalken (5 kap 8 §) ska kommunen 
vidta de åtgärder i ett fastställt åtgärdsförslag som ligger inom deras ansvarsområde. I åt-
gärdsprogrammet för Västerhavet nämns bland annat framtagande av vatten- och av-
loppsplaner som en sådan åtgärd. Miljöbalken (5 kap 5 §) anger även att ett åtgärdspro-
gram som ska fastställas av en kommun ska fastställas av kommunfullmäktige. 

 
7 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
8 Miljöbalk (1998:808), Plan- och Bygglag (2010:900) 
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Genom att i arbetet med strategisk VA-planering lyfta fram angelägna resurser för dricks-
vattenuttag och recipienter för avloppsvatten skapas en tydlighet inför framtida fysisk pla-
nering i Marks kommun. 

1.8.3 Anläggningslagen 

Anläggningslagen9 reglerar bestämmelser om anläggningar som är gemensamma för 
flera fastigheter, till exempel gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Bland 
annat anges villkor för att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas. Villkoren är 

Väsentlighetsvillkoret (5 §) - anläggningen måste vara av väsentlig betydelse för de delta-
gande fastigheterna 

Båtnadsvillkoret (6 §) - vinsten med anläggningen måste överstiga kostnaderna 

Opinionsvillkoret (7 §) - anläggningen får inte inrättas om fastighetsägarna eller andra be-
rörda motsätter sig den och har beaktansvärda skäl för detta 

Lokaliseringsvillkoret (8 §) - anläggningen skall lokaliseras så att minsta möjliga intrång 
uppkommer utan oskälig kostnad 

Dessa aspekter beaktas vid förslag till lämpliga åtgärder för framtida VA-försörjning inom 
kommunen både i kommande arbete med VA-planen men även vid normalt tillsynsarbete.  

1.8.4 Nationella miljömål 

De nationella miljömålen är 17 stycken till antalet, ett generationsmål och 16 miljökvali-
tetsmål. Marks kommuns har under 2015–2016 arbetat fram lokala miljömål utifrån de 
nationella och regionala miljömålen. Ansvaret för måluppfyllnad ligger hos respektive 
nämnd och styrelsen, men uppföljningen sköts genom kommunstyrelsen.  

Behov av bättre planering genom kommunala vattenförsörjningsplaner anges i de nation-
ella miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet10.  Miljö-
målet Ingen övergödning är beroende av minskat utsläpp av näringsämnen från bland an-
nat avlopp. 

En välgrundad strategisk planering skapar även förutsättningar för att uppnå miljömålet 
God bebyggd miljö. Genom föreliggande arbete med strategisk VA-planering bidrar Mark 
kommun till uppfyllnad av dessa miljömål. 

1.8.5 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 Marks kommun 
till att tillförseln av näringsämnen till Kattegatt minskar. Det gemensamma ansvaret berör 
dock många fler sektorer i samhället än VA-sektorn. 

1.8.6 Vattendirektivet 

År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten vilket inne-
bär en helhetssyn och systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas vatten. 
Sveriges fem vattenmyndigheter har fastställt fyra dokument som stöd för detta arbete; 

 
9 Anläggningslag (1973:1149) 
10 www.miljomal.nu 
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Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och Miljökonsekvensbeskrivning. 
Dokumenten gällde initialt för perioden 2010–2015 men perioden har förlängts till och 
med 2016. Dokument för nästa förvaltningscykel (till och med är 2021) behandlas nu av 
regeringen.  

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. För att god status skall uppnås i alla Marks kom-
muns vattenförekomster krävs bidrag från flera sektorer i samhället, inte bara VA-sektorn. 

1.8.7 Åtgärdsprogram för Västerhavet 

I åtgärdsprogrammet för Västerhavet, som riktar sig till kommuner och myndigheter, be-
skrivs 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.  

En ny cykel i vattenförvaltningen påbörjades 2016 och kommer att pågå till 2021. Samråd 
kring förslag till nya åtgärdsprogram och förvaltningsplaner har genomförts, dock ligger 
dessa hos regeringen för vidare hantering. I förslaget till åtgärdsprogram för Västerhavet 
år 2016-2021 finns nio åtgärder som kommunerna behöver utföra. Sju av dessa åtgärder 
(nummer 1 och 3-8) berör VA-försörjningen i Marks kommun. Vilka de sju åtgärderna är 
redovisas i kapitel 0 nedan. 

1.8.8 Marks kommuns ansvar i vattenförvaltningen 

Varje år ska Marks kommun rapportera till Vattenmyndigheten i Västerhavets vatten-
distrikt vilka åtgärder som kommunen har genomfört under föregående år i syfte att sä-
kerställa att miljökvalitetsnormerna för respektive vattenförekomst uppnås.  

Nedan visas de åtta åtgärder i åtgärdsprogram (ÅP) för Västerhavet 2016–2021 som 
åläggs kommuner och som berör VA-försörjningen. VA-planeringens bidrag till åtgärder-
nas uppfyllande visas i kommentaren till respektive åtgärd.  

 

Kommunerna, åtgärd 1 

Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avse-
ende verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitets-
normerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för 
sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Kommentar: I en VA-plan11 kan tillsyn av enskilda och allmänna avloppsanläggningar pri-
oriteras utifrån behovet avseende bland annat vattenförekomsternas status.  
VA-planarbetet bedöms vara en av flera delåtgärder som behöver vidtas i syfte att upp-
fylla denna åtgärd. Marks ytvattenförekomster har inte statusklassats med avseende på 
kemisk status i VISS12 vilket försvårar prioriteringen. 

 

 
11 Steg 3 i VA-planarbetet, se kapitel 1.2 
12 VattenInformationSystemSverige, www.viss.lst.se 
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Kommunerna, åtgärd 2 

Kommunerna ska bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och 
hästhållning minskas samt att tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vattenförekoms-
ter där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av 
sådan påverkan. Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på 
åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska på-
börjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

 

Kommentar: Bekämpningsmedelshalter i vattentäkter mäts kontinuerligt men har inte ut-
gjort något problem i Marks kommun på flera år. 

 

 

Kommunerna, åtgärd 3 

Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs 
för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från  

a) avloppsledningsnät och  

b) avloppsreningsverk  

minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
inte kan följas på grund av sådan påverkan.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

 

Kommentar: I en VA-plan13 kan tillsyn av dessa anläggningar prioriteras utifrån behovet 
avseende vattenförekomsternas status. VA-planarbetet bedöms vara en av flera delåtgär-
der som behöver vidtas i syfte att uppfylla denna åtgärd. I Marks kommun har endast två 
ytvatten klassats avseende kemisk balans – Lygnern och Kungsbackaån mellan Västra 
och Östra Ingsjön. Dessa har klassats med god kemisk status. 

 

 

Kommunerna, åtgärd 4 

Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:  

a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljö-
kvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,  

b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Kommentar: VA-planarbetet kan tydliggöra och motivera åtgärder såsom exempelvis hög 
skyddsnivå för enskilda avlopp. 

 

 
13 Steg 3 i VA-planarbetet, se kapitel 1.2 
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Kommunerna, åtgärd 5 
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricks-
vattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt  

a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer 
fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn  

b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande 
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att 
tillräckligt skydd uppnås,  

c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,  

d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,  

e) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för vat-
tenuttag.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Kommentar: VA-planarbetet kan förtydliga behovet av långsiktigt skydd för vattentäkter, 
att hålla befintliga vattenskyddsområden uppdaterade och påtala behovet av att skydda 
vattenresurser för framtida vattenförsörjning. VA-planarbetet bedöms kunna lägga en god 
grund för att uppfylla åtgärd 5.    

 

Kommunerna, åtgärd 6 
Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- 
och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen 
senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Kommentar: VA-planarbetet kan beakta hur VA-sektorn kan bidra till förbättring av vatten-
statusen och påtala vilken hänsyn framtida planering behöver ha till lämpliga 
VA-strukturer. VA-planarbetet bedöms vara en av flera delåtgärder som behöver vidtas i 
syfte att uppfylla åtgärd 6. 

 

Kommunerna, åtgärd 7 

Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvali-
tetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med 
länsstyrelserna.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

 

Kommentar: VA-planarbetet i sig utgör en sorts plan för vatten- och avlopp, med fokus på 
försörjning av dricksvatten, spillvatten och dagvatten inom och utanför nuvarande verk-
samhetsområde för allmänt VA. Vid fortsatt arbete med åtgärder kopplade till 
VA-försörjningen är det viktigt att ställa sig frågan på vilket sätt åtgärden bidrar till en bi-
behållen god eller förbättrad status i berörda vattenförekomster. VA-planarbetet kan 
också tydliggöra behovet av övriga planer avseende vatten- och avlopp, t.ex. fördjupad 
dagvattenplan, vattenplan etc. VA-planarbetet bedöms till stor del kunna bidra till att upp-
fylla åtgärd 7.  
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Kommunerna, åtgärd 8 

Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med 
avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas 
som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Kommentar: Marks kommun har tagit fram en dagvattenplan under 2016 som består av 
en policy och en handbok. Policyn beskriver vad man vill uppnå och handboken riktlinjer 
och checklistor för hur policyn ska uppnås, därmed anses åtgärd 8 uppfyllas. Dagvatten-
planen är i skrivande stund inte politiskt behandlad.  
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A. VA-översikt 
 

2 Bitar i en gemensam nulägesbild 
Kunskapen om de pusselbitar som idag eller i framtiden kan komma att påverka 
VA-försörjningen i Marks kommun finns utspridd hos många olika personer, både inom 
och utanför kommunen. Arbetet med VA-översikten möjliggör en sammanfattning av nulä-
get till en gemensam bild som omfattar dricksvatten, spillvatten och dagvatten både inom 
och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA. Denna gemensamma bild är 
inte bara viktig under arbetsprocessen med VA-översikten, utan ger även om ett antal år 
från nu delvis svar på frågan ”på vilken grund beslutades de åtgärder vi nu genomfört el-
ler ska genomföra”? 

I den samlade bilden finns också utveckling och behov med som en viktig pusselbit, lik-
som sådana intressen som inte kommunen direkt rår över eller kan ändra på inom ramen 
för det här projektet och därför måste förhålla sig till i den strategiska VA-planeringen. Till 
dessa bitar hör bland annat befintliga kommunala intressen och planer, vilka möjligheter 
som kan finnas att samverka med grannkommuner i frågor kring VA-försörjning och nat-
ionella riktlinjer.  

Identifiering av vattenförekomster som kan komma att utgöra eller redan idag utgör 
dricksvattenresurser är en viktig pusselbit för den fortsatta VA-planeringen, liksom vilka 
recipienter som idag, eller i framtiden kan komma att ta emot dagvatten och spillvatten. 
Vilken ekologisk, kemisk och kvantitativ status recipienterna har idag spelar en viktig roll i 
arbetet med framtida åtgärder inom VA-försörjningen. Förutom att skapa goda förutsätt-
ningar för en långsiktigt hållbar VA-försörjning ska de åtgärder som genomförs bidra till 
att bibehålla eller förbättra nuvarande vattenstatus. 

 Avgränsningar 
Upprättandet av VA-översikten bygger på information tillhandahållen av Marks kommun 
samt offentliga källor. 

VA-översikten beskriver nulägesförhållanden och idag kända fakta. Inom ramen för arbe-
tet i det här steget görs inga nya prognoser för framtida förutsättningar. 

 Underlagsmaterial 

Underlagsmaterialet till Marks kommuns VA-översikt utgörs av: 

• Information om vattenförekomster via VISS hemsida, www.viss.lst.se 
• Vatten- och avloppsförsörjningsplan, 2009, Marks kommun 
• Vattenförsörjningsplan för Marks kommun 2015. 
• Sammanställning om enskild försörjning – enskilda avlopp, större enskilda vatten-

täkter och Va-föreningar från Marks kommun 
• Bedömning av framtida behov av VA-försörjning, befolkningsprognos, Marks 

kommun. 
• Kartmaterial: 

o Jordarts- och berggrundskarta, SGU.  
o Fastighetskarta, allmän försörjning, enskilda avlopp m.m., Marks kom-

mun 
o Data från Länsstyrelsen ang. bl.a. skyddade områden. 
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3 Naturgivna förutsättningar i Marks kommun 
Marks kommuns strategiska VA-planering liksom framtida beslut och utförande av åtgär-
der 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 av begräsningar. Naturen ger således viktiga grundförutsätt-
ningar för hur möjliga, effektiva och kostsamma olika delar av vatten- och avloppsförsörj-
ning kan vara. En medvetenhet och värdering av dessa grundförutsättningar bidrar till väl 
avvägda planerings- och investeringsbeslut såväl inom ramen för vatten- och avloppsför-
sörjning som i andra delar i samhällsplaneringen.  

Mark är en landsbygdskommun med flertalet små orter med egen vatten- och avloppsför-
sörjning. 

De huvudsakliga naturgivna förutsättningarna som har beröring med VA-försörjningen i 
Marks kommun redovisas i följande avsnitt.  

 Geologi 
Berggrunden i Marks kommun består till största delen av granit och gnejsiga bergarter. I 
dalgångarna längs kommunens större vattendrag finns stråk av isälvsavlagringar (sand- 
och grusförekomster) som går i nordöst-sydvästlig riktning genom kommunen. I kommu-
nens södra delar är isälvssedimenten ofta överlagrade av postglacial sand/grus eller 
lera/silt. I höjdområdena kring dalgångarna består jordlagren till största delen av tunna 
moränlager och berg i dagen samt områden med torv.  

De största möjligheterna till uttag av grundvatten för kommunal vattenförsörjning finns i 
de stora isälvsavlagringarna med sand och grus i kommunen. Där grovkornigare jordarter 
som isälvssedimenten och postglacial sand/grus inte täcks av finkornigare material som 
lera och silt är grundvattenmagasinet mycket sårbart för förorening. 

Uttagsmöjligheterna i dessa avlagringar i Marks kommun varierar vanligen mellan 1–
25 l/s. I Marks kommun är även uttagsmöjligheterna i berggrunden relativt goda. Enligt 
Marks kommuns strategiska vattenförsörjningsplan ger en bergborrad brunn i kommunen 
i genomsnitt ca 1 200 l/h. 

Förutsättningarna för vattenförsörjning i kommunen beskrivs närmare i Strategisk Vatten-
försörjningsplan – Marks kommun, från 2015.  

 Topografi 
Topografin i Marks kommun är varierad med omväxlande höjdområden och dalgångar 
med flackare landskap. Även de lokala höjdvariationerna är stora. 

Topografin inverkar på möjligheten att anlägga VA-anläggningar. Stora höjdskillnader kan 
göra ledningsdragningar tekniskt komplicerade och kräva tryckstegring eller tryckreduce-
ring. Ledningsdragning i lågt belägna områden kan medföra inläckage av vatten i spillvat-
tenledningar som inte är trycksatta och medför ökad risk för översvämning av VA-
anläggningar. Även enskild hantering av avlopps-och dagvatten påverkas av topografin 
både vad gäller risk för översvämning och möjlighet att dränera fastigheter. 

 Hydrologi 
I Marks kommun finns ett mycket stort antal sjöar och vattendrag. Ca 9 % av kommunens 
yta utgörs av vatten. Ett flertal av kommunens sjöar, är stora nog att vara intressanta ur 
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ett kommunalt dricksvattenperspektiv14. I dagsläget är detta dock inte av intresse då den 
kommunala dricksvattenförsörjningen endast består av grundvattentäkter. 

Viskan, Surtan och Häggån är de största vattendragen i kommunen och rinner i sydväst-
lig riktning genom större delen av kommunen.  

Lygnern, som är belägen på gränsen mellan Kungsbacka kommun och Marks kommun, 
är kommunens största sjö. Kungsbacka kommun använder sjön som råvattenkälla för in-
ducerad grundvattenbildning i Fjärås Bräcka. Lygnern nämns också som en viktig dricks-
vattenresurs i Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan.  

Viskan är kommunens största vattendrag som går i sydvästlig riktning från Tolken i Borås 
genom Rydal, vidare till Kinna och Horred för att sedan rinna via Varbergs kommun till 
mynningen i Klosterfjärden. Viskan har ett avlångt avrinningsområde med liten sjöyta. 
Detta gör att vattennivåerna i vattendraget påverkas relativt kraftigt av nederbörd. Hög-
vattenflödena är ofta framträdande och uppkommer relativt fort efter ett nederbördstill-
fälle. Kommunens andra två större vattendrag; Häggån som går genom Fritsla och Surtan 
som går genom Hyssna, mynnar båda i Viskan vid Kinna (Häggån) respektive Björketorp 
(Surtan). 

Flera av Marks kommuns vattentäkter är belägna i isälvssedimenten i Viskans och Sur-
tans dalgångar och vattenverken riskerar att översvämmas vid höga flöden. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap har genomfört en översiktlig översvämningskartering av 
Viskan. DHI har också tagit fram en detaljerad översvämningskartering för Viskans och 
Häggån genom Kinna åt Marks kommun. Översvämningsproblematik förekommer redan 
idag och i framtiden kan översvämningsrisken komma att öka i kommunen till följd av kli-
matförändringar.  

Länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län har tillsammans med Vattenmyndig-
heten för Västerhavet tagit fram en klimatanpassningsplan för Viskan och i samband med 
detta identifierat områden längs ån som kommer att påverkas av vattenrelaterade klimat-
förändringar. Analysen visar att klimatförändringarna kommer att ge stora konsekvenser 
för flera samhällsdelar i Marks kommun belägna längs med Viskans lopp, bland annat 
transportinfrastruktur och bebyggelse. Mest allvarliga konsekvenser kan förväntas på be-
byggelse och infrastruktur (avseende vattenförsörjning) i Kinna tätort.  

 Ekologi 
Nuvarande VA-försörjning har ett tydligt nyttjande av ekosystemtjänster främst genom att 
markens renande förmåga används vid infiltration av avloppsvatten och dagvatten både 
från enskild och allmän försörjning. Även grundvattnet som används för dricksvattenför-
sörjning renas till viss del på detta sätt. Samtidigt påverkar VA-försörjningen de ekolo-
giska förutsättningarna till exempel genom tillförsel av näringsämnen och miljögifter till re-
cipienterna.  

Vissa arter kräver extra hänsyn då de idag är hotade. Dessa arter är ofta extra känsliga 
för påverkan på vattendraget de lever i. Ett exempel på detta är flodpärlmusslan som fö-
rekommer i flera av Marks kommuns större vattendrag, bland annat Storån, Häggån och 
Surtan. Arten, som idag är starkt hotad, är beroende av att det finns lax och öring i vattnet 
då den sitt larvstadium fäster sig på gälar hos öring eller lax. Musslan lever i näringsfat-
tiga, meandrande vattendrag som kantas av skuggande vegetation. De största hoten mot 
musslan är uträtning av vattendrag, vandringshinder för öring, övergödning, grumling och 
ökad solinstrålning då vegetation runt vattendrag röjs bort. Genom att exempelvis minska 

 
14 Dessa beskrivs närmare i Strategisk vattenförsörjningsplan, Marks kommun, ÅF, 2015. 
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påverkan från enskilda avlopp, inte lokalisera bräddpunkter till de musselförande vattnen 
samt att tillse att allmänna reningsverk klarar utsläppskraven minskas tillförseln av nä-
ringsämnen. Därmed reduceras risken för övergödning, vilket ger flodpärlmusslan bättre 
förutsättningar. Det ekologiska systemet är dock komplext och många fler verksamheter 
än vatten- och avloppsförsörjningen påverkar detta.  

 Klimatförändringar 
Enligt klimatprognoserna för Västra Götaland kommer havsnivån att stiga och neder-
bördsmängderna öka. Detta gör att översvämningsrisken kommer att öka i framtiden. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram en handbok för klimat-
anpassning med avseende på översvämning; Stigande vatten (2011).  

I handboken beskrivs fyra riskzoner utgående från havsnivån där zon 1 är den zon som 
ligger högt nog att inte hotas av översvämning. Det är utifrån nivån som avgränsar denna 
zon kommuner bör planera lokalisering av samhällsviktiga funktioner och sammanhållen 
bebyggelse. Denna översvämningsberäkning utgår endast ifrån stigande vattennivåer i 
hav och vattendrag. Översvämning av dag- eller avloppsvattensystem kan fortfarande fö-
rekomma i zon 1, till följd av ökade nederbördsmängder. 

Länsstyrelsen har prognosticerat medelvattenföring och 100-årsflöde för större vatten-
drag i Västra Götaland samt undersökt säsongsförändringar. Årsvattenföringen ökar nå-
got i framtiden, men den största effekten av ett varmare klimat blir förändringen i flöde 
mellan årstiderna. Den genomsnittliga vårfloden utjämnas avsevärt och märkbart mindre 
flöden kan förväntas under vår- och sommarperioden. Under hösten finns tendenser till 
marginell ökning av flödena.  Vintertid kan vattenföringen i vissa vattensystem öka med 
upp till 50 % i slutet av seklet.  

Utvecklingen av 100-årsflöden varierar däremot mellan olika vattendrag. I vissa vattensy-
stem ökar flödena markant medan det i andra endast sker marginella förändringar. I Vis-
kan vattensystem beräknas 100-årsflödet öka på årsbasis mot slutet av seklet. 

I kommunens översiktsplan, kapitel 9:2 behandlas klimatrisker:  

Översvämningsrisken i Marks kommun är störst längs Viskan och Häggån. Länsstyrelsen 
i Hallands och Västra Götalands län har tillsammans med vattenmyndigheten för Väster-
havet genomfört ett pilotprojekt angående klimatanpassning i Viskans avrinningsom-
råde15 som visat specifika områden med översvämningsrisk i kommunen. Översväm-
ningskarteringar har gjorts för Viskan (genom Kinna/Skene), Häggån (hela sträckan i 
kommunen) samt Ljungaån (vid Vännåkra).  

Karteringarna visar betydande skillnader i vattennivåer vid olika flöden. De riskområden 
som påvisats av Länsstyrelsen redovisas i översiktsplanen och här påpekas att exploate-
ring inte bör ske i översvämningskänsliga områden. Om planläggning inom sådana områ-
den ändå sker ska detta föregås av detaljerade utredningar av översvämningsrisker och 
möjliga skyddsåtgärder. I översiktsplanen påpekas också vikten av att undersöka behovet 
av översiktliga karteringar även för andra vattendrag.  

Även risken för översvämning från befintliga dag- eller spillvattensystem nämns som en 
viktig aspekt att beakta när nya områden bebyggs, så att detta inte orsakar skada. Dag-
vattenhanteringen behöver ses över på vissa platser för att sådana översvämningar ska 
undvikas. 

 
15 Klimatanpassning Viskan, rapport 2012:55 
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Den kraftigare nederbörd som klimatförändringar medför ökar risken för erosion, ras och 
skred. Spontana skred sker redan idag ofta längs Viskan och Häggån. En översiktlig sta-
bilitetskartering för bebyggda områden gjorde under 2000–2001. I denna pekades sju 
områden längs Viskan och Surtan ut, där mer detaljerade kartläggningar skulle utföras.  

Enligt utförd kartering och riskvärdering är skredrisken störst mellan Kinna och Horred. 
Vissa verksamheter och bostäder i centralorten riskerar att påverkas. Åtgärder har vidta-
gits inom vissa riskområden. Det finns även risk för skred i Hyssna, Fritsla och Sätila. I 
dessa tre orter krävs geotekniska undersökningar av skredrisk vid exploatering. Kommu-
nen arbetar kontinuerligt med att identifiera och vidta åtgärder mot skred. Ny bebyggelse 
undviks inom riskområdena. 
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4 Vattenförekomster i Marks kommun 
Vattenförekomster utgörs av grundvatten, sjöar, vattendrag och hav som har pekats ut av 
landets fem vattenmyndigheter och presenteras i den nationella databasen VISS16. I da-
tabasen finns uppgifter om bland annat statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, risk-
bedömningar och bedömningar av vattenmiljöproblem.  

Ytvattenförekomster klassificeras efter ekologisk och kemisk status som talar om hur stor 
mänsklig påverkan vattendraget eller sjön utsätts för. Statusklassningen tar både hänsyn 
till fysisk påverkan såsom uträtning av vattendrag och kemisk föroreningsbelastning.  

Grundvattenförekomster klassificeras istället efter kemisk och kvantitativ status. Kvantita-
tiv status anger om vattenuttaget ur förekomsten är i balans med grundvattenbildningen. 

Målet, miljökvalitetsnormen, för samtliga vattenförekomster är att god kemisk, ekologisk 
och kvantitativ status nås. Tidsgränsen då miljökvalitetsnormen ska vara uppnådd varie-
rar mellan vattenförekomsterna, beroende på nuvarande status och de åtgärder som 
krävs för att nå god status. 

 Grundvattenförekomster 
Enligt VISS finns 15 stycken grundvattenförekomster i Marks kommun, varav 13 bedöms 
ha god kemisk status17, se tabell nedan. Samtliga har god kvantitativ status. För före-
komsterna Sätila och Öxnevalla anges otillfredsställande kemisk status på grund av be-
kämpningsmedel.   
Tabell 1 Statusklassning av Marks grundvattenförekomster, från VISS, 2016-07-12.  

Vattenförekomst (grund-
vatten) 

Kemisk status18 Kvantitativ sta-
tus 

Kommentar 

Björketorp God God  
Fritsla God God  
Hajom God God  
Hyssna God God  

Hällingsjö God God  

Kinnarumma-Fritsla God God  
Kinna-Skene God God  

Ljungvik God God  
Rydal God God  

SE637956-131508 
God God 

Förekomsten är belägen 
i utkanten av Kinna, ös-

ter om Häggån.  
SE638071-131674 

God God 

Förekomsten är belägen 
strax norr om SE37956-
131508, i norr avgrän-

sad i anslutning till Mar-
sjön. 

 
16 VattenInformationSystemSverige, www.viss.lst.se 
17 Länsstyrelsen anger god kemisk status för grundvattenförekomster både om det inte finns några 
mätdata eller om de mätdata som finns visar på värden under SGU:s riktvärden.  
18 Se 13. 
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Vattenförekomst (grund-

vatten) 
Kemisk status18 Kvantitativ sta-

tus 
Kommentar 

Sätila 
Otillfredsställande God 

Bekämpningsmedelspå-
verkan 

Örbydeltat God God  
Öxabäck God God  

Öxnevalla 
Otillfredsställande God 

Bekämpningsmedelspå-
verkan 

 Ytvattenförekomster 
I Marks kommun finns 20 sjöar och sammanlagt 52 vattendrag som klassats som ytvat-
tenförekomster i VISS. Samtliga ytvattenförekomster i kommunen (förutom Lygnern och 
Kungsabackaån mellan Västra och Östra Ingsjön) saknar klassning av kemisk status. 
Detta har sin grund i att länsstyrelsen gjort bedömningen att statusklassningar utförda in-
nan maj 2010 inte är tillförlitliga.  

De vanligaste anledningarna till att sjöarna i Marks kommun har en ekologisk status som 
är sämre än god är försurningspåverkan samt att det förekommer vandringshinder i vat-
tensystemet. Ingen av sjöarna har sämre status än god på grund av övergödning eller till-
försel av näringsämnen. Dock är parametern med sämst värde utslagsgivande för status-
klassningen vilket innebär att belastningen av näringsämnen kan vara hög ändå, se tabell 
nedan.  

Tabell 2 Statusklassning av sjöar i Marks kommun, från VISS, 2016-07-12.  

Vattenförekomst 
(sjö) 

Kemisk status utan överallt 
överskridande ämnen 

Ekologisk status 

Farssjö Ej klassad19 God 
Frisjön Ej klassad Måttlig 
Fävren God Måttlig 
Gökalidssjön God20 God 
Hedgärdesjön Ej klassad Måttlig 

Härsjön Ej klassad Måttlig 
Högsjön Ej klassad God 
Kalven Ej klassad Måttlig 
Lygnern God God 
Sandsjö Ej klassad Måttlig 
Stora Hornsjön Ej klassad God 
Stora Hålsjön Ej klassad Måttlig 
Stora Öresjön Ej klassad Måttlig 
Tolaredssjö God21 God 
Tolken (Mark) Ej klassad Måttlig 
Västra Ingsjön Ej klassad Måttlig 

 
19 Kemisk status exklusive kvicksilver bedöms till ”Ej klassad”. Detta då inget av de ingående ke-
miska ämnena har bedömts som "God status" eller "Uppnår ej God status" efter 2010-05-01. Klass-
ningar äldre än detta datum har inte använts vid denna nationella klassning då de inte har ansetts 
tillräckligt säkra (länsstyrelsens bedömning). 
20 Bedömning från 2009 
21 Bedömning från 2009 
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Vattenförekomst 
(sjö) 

Kemisk status utan överallt 
överskridande ämnen 

Ekologisk status 

Västra Öresjön Ej klassad Måttlig 
Öjasjön Ej klassad Måttlig 
Östra Ingsjön Ej klassad Måttlig 
Östra Öresjön Ej klassad Måttlig 

 
Även för vattendragen i Marks kommun är det främst parametrarna försurning och vand-
ringshinder som gett en sämre ekologisk status än god, tillsammans med fysisk föränd-
ring av vattendragens utformning. Övergödning förekommer i Dalbäcken på gränsen till 
Halland, Ringebäcken norr om Torestorp, Tomtabäcken norr om Sätila och Öxnevalla-
bäcken i Horred. Även Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken har hög näringsämnesbelastning, 
se tabell nedan. 

Tabell 3 Statusklassning av vattendrag i Marks kommun, från VISS, 2016-07-12.  

Vattenförekomst 
(vattendrag) 

Kemisk status 
utan överallt överskri-

dande ämnen 

Ekologisk status 

Dalbäcken (till Viskan) Ej klassad Måttlig 
Ekån (till Viskan) Ej klassad God 
Enån-Hedån (till Surtan) Ej klassad Måttlig 
Fageredsån Ej klassad Måttlig 
Fönhultasån-Kvarnåa-Botaån (Från Botasjön till 
Oklången) 

Ej klassad Måttlig 

Gisslebäcken från Gingsjön Ej klassad Måttlig 
Gärån – mynningen Storån till Härsjöns utlopp Ej klassad Måttlig 
Gärån – uppströms Härsjön (Ulån) Ej klassad Otillfredsställande 
Hjärtaredsån (Barken-Högsjön) Ej klassad Måttlig 
Hornån (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) Ej klassad Måttlig 
Husån (från St Hålsjön) Ej klassad Måttlig 
Hyltenäsån (mellan Öresjön och Tolken) Ej klassad Måttlig 
Häggån (från Frisjön till utlopp i Viskan) Ej klassad Måttlig 
Iglabäcken (till Surtan) Ej klassad Måttlig 
Kroksån (till Ö Öresjön) Ej klassad Måttlig 
Kungsbackaån – mellan Västra och Östra Ingsjön Ej klassad Måttlig 
Kungsbackaån – Oxsjön till Östra Ingsjön (bäck 
från Oxsjön) 

Ej klassad Måttlig 

L Hålsjön och Osbäcken Ej klassad Måttlig 
Lillån (från Fävren till utlopp i Viskan) Ej klassad Otillfredsställande 
Lillån vis Strätered (till Enån och vidare till Surtan) Ej klassad God 
Ljungaån (till Ö Öresjön) Ej klassad Otillfredsställande 
Lundaboån (till Viskan) Ej klassad Måttlig 
Löftaån (Skärbäck-Lövsjö) Ej klassad Måttlig 
Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken Ej klassad Måttlig 
Ringebäcken (till Surtan) Ej klassad Måttlig 
Sandjöbäcken Ej klassad Måttlig 
Skrålabäcken (till Viskan) Ej klassad Otillfredsställande 
Slottsån (från Ö Öresjön till utlopp i Viskan) Ej klassad Måttlig 
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Vattenförekomst 
(vattendrag) 

Kemisk status 
utan överallt överskri-

dande ämnen 

Ekologisk status 

Storån – Gunnarstorp/Gäråns inflöde till Räv-
landa/Söråns inflöde 

Ej klassad God 

Storån – mynningen i Lygnern till Gun-
narstorp/Gäråns inflöde 

Ej klassad Måttlig 

Strömsån (mellan Öjasjön och Sandsjö) Ej klassad Måttlig 
Sundstorpsån  Ej klassad Måttlig 
Sundstorpsån – mellan Gökalidssjön och Tolareds-
sjön 

God22 Måttlig 

Sundtorpsån – mellan St. Öresjön och L. Öresjön, 
inklusive L. Öresjön 

Ej klassad Måttlig 

Sundtorpsån – mellan Tolaredssjö och St. Öresjön God23 Måttlig 
Sundtorpsån – mynningen i Stensjön till Gökalids-
sjön 

God24 Måttlig 

Surtan (från Enån till utlopp i Viskan) Ej klassad Måttlig 
Surtan (ovan Enån) Ej klassad Måttlig 
Surtan (östra övre delningen) Ej klassad Måttlig 
Sågebäcken Ej klassad Måttlig 
Tomtabäcken från St. Bergsjö Ej klassad Måttlig 
Torestorpsån (från Holsjön till Öjasjön) Ej klassad Måttlig 
Torestorpsån (från Sandsjö till Tolken) Ej klassad Måttlig 
Ularåsbäcken Ej klassad God 
Viskan (från Horred till Derome) Ej klassad Måttlig 
Viskan (från Häggån till Slottsån) Ej klassad God 
Viskan (från Lillån till Dran) God Måttlig 
Viskan (från Surtan till Hornå) Ej klassad Måttlig 
Viskan (från Husån till Häggån) Ej klassad Måttlig 
Viskan (mellan Hornån och Lillån) Ej klassad God 
Viskan (mellan Slottsån och Surtan) Ej klassad God 
Viskan (Storsjön utlopp till Husån) Ej klassad Måttlig 
Öxnevallabäcken (till Viskan) Ej klassad Måttlig 

 Dricksvattenresurser och recipienter för VA-försörjningen 
En vattenförekomst, definierad enligt vattenförvaltningen eller utifrån nyttjande idag, kan 
betraktas vara en resurs i ett dricksvattenperspektiv om det är möjligt att ta ut tillräcklig 
mängd vatten för dricksvattenförsörjning från förekomsten och vattnet är av god kvalitet, 
nog för att betraktas som dricksvatten.  

En dricksvattenresurs kan tillgodose behov på olika skalor. Likaså kan en vattenföre-
komst fylla behovet som recipient för spill- eller dagvatten på olika skalor; 

 
22 Bedömning från 2009 
23 Bedömning från 2009 
24 Bedömning från 2009 
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• Kommunalt behov (dricksvattenresurs eller recipient) – För hela kommunen  

• Lokalt behov (dricksvattenresurs eller recipient) – Behov för ett samhälle, del av 
kommun 

• Enskilt behov (dricksvattenresurs eller recipient) – Enskild fastighet 

I fortsatt VA-planeringsarbete beaktas behov och möjligheter i alla ovanstående perspek-
tiv. 

Varken VA-försörjning eller övriga samhällsintressen får medföra en försämring eller mot-
verka en förbättring av statusen i grund- eller ytvatten. Val av läge för uttagspunkt för 
dricksvatten eller utsläppspunkt för avloppsvatten liksom kontinuiteten i flödet och fysika-
lisk-kemiska egenskaper hos vattnet har alla betydelse för vilka direkta konsekvenser 
som kan uppkomma för statusen kopplat till VA-försörjning. Därtill kan statusen påverkas 
av ledningsdragningar och andra installationer som behövs för vatten- och avloppsförsörj-
ningen.  

4.3.1 Grundvatten 

I Marks kommun används endast grundvatten för vattenförsörjning. Fem av de kommu-
nala vattentäkterna tar vatten från berggrunden och de övriga åtta vattentäkterna försörjs 
med vatten från någon av de isälvsavlagringar med sand och grus som finns i kommu-
nen.  

Arbete pågår vid flera av täkterna, men främst vid Skene vattentäkt för att klargöra uttags-
möjligheter och om täkten kan tas i bruk efter att ha varit avstängd sen 80-talet.   

Grundvatten nyttjas också för enskild dricksvattenförsörjning över hela kommunen. Den 
enskilda försörjningen sker i många fall från små dricksvattenresurser som inte klassats 
som vattenförekomster av Vattenmyndigheterna. 

Recipienter för enskilda avlopp finns över hela kommunen eftersom de enskilda avloppen 
har stor geografisk spridning. Många av recipienterna är grundvatten som inte är klas-
sade som vattenförekomster av Vattenmyndigheterna.  

4.3.2 Ytvatten 

Inga ytvattenförekomster används för dricksvattenförsörjning i Marks kommun idag men 
möjlighet finns för uttag ur Barrsjön. En vattendom finns för uttag av 20 l/s, men varken 
ledningar eller vattenverk finns idag. Kommunen planerar i dagsläget inte att utnyttja vat-
tendomen i Barrsjön för allmän dricksvattenförsörjning.  

Viskan, Lygnern, Ingsjön, Tolken, Sävsjön och Slottsån är recipienter för de 11 kommu-
nala avloppsreningsverken.  
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5 VA-försörjning inom allmänt verksamhetsområde 

 ABVA 
Marks kommun har inrättat allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna 
VA-anläggningen, i enlighet med vad som tillåts i vattentjänstlagen (§ 23) kallat ABVA. 
Bestämmelserna gäller utan att avtal tecknas med fastighetsägare och beskriver regler 
för anslutning till, och användning av, den allmänna anläggningen. Nu gällande ABVA 
trädde i kraft 1 juli 2008. 

Reglerna beskriver inkoppling till allmänt nät, vad som kan förväntas av huvudmannens 
dricksvattenleverans, vad som gäller vid mätning av vattenförbrukning och de krav som 
huvudmannen ställer vid mottagande av spill- och dagvatten. 

 Allmän dricksvattenförsörjning  
Kommunen försörjs idag med vatten ur 13 grundvattentäkter med ett sammanlagt uttag 
på omkring 5 000 m3/d. Den årliga kommunala dricksvattenproduktionen är cirka 1,8 mil-
joner m3. Drygt 22 000 personer fördelade på 8 700 hushåll, främst i tätorterna, förses 
med kommunalt vatten. Detta motsvarar omkring 65 % av invånarna i kommunen.  

Tabell 4 fördelning av vattenförbrukning och spillvattenavledning mellan hushåll, industri och all-
män försörjning år 201625. 

 Vatten (m3) Spillvatten (m3) 
Hushåll 920 000 910 000 

Industrier 140 000 375 000 

Offentlig verksamhet 130 000 100 000 

Totalt 1 200 000 1 400 000 

 

5.2.1 Vattenverk och vattentäkter  

Vattenverken för täkterna är belägna i Fritsla, Risäng, Örby, Hajom, Sätila, Ubbhult, Björ-
ketorp, Öxnevalla, Öxabäck, Älekulla och Haby. 

Vattenverken i Fritsla, Örby och Risäng har ett sammankopplat distributionsnät och för-
sörjer centralorten. Övriga vattenverk har separata ledningsnät. 

  

 
25 Inklusive lakvatten som renas i avloppsreningsverk, samt vattenförbrukning vid avloppsrenings-
verk och vattenverk 
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Tabell 5 Sammanställning av tillgänglig kapacitet, medeluttag samt producerad mängd vatten för 
allmänna vattentäkter och vattenverk i Marks kommun 2016. 

Vattenverk 
(vattentäkt) 

Tillgänglig kapa-
citet [m3/d] 

Medeluttag råvat-
ten, 2016 [m3/d] 

Producerad mängd 
vatten, medelvärde 
2016 [m3/d] 

Fritsla 
(Ramslätt och 
Fåglaslätt) 

Ramslätt: 45 l/s 
Fåglaslätt: ej 
känd 

Ramslätt: 2300 
Fåglaslätt: 850 

3100 

Risäng 10 l/s 290 290 
Örby 31 l/s enligt vat-

tendom 
Örby I: 330 
Örby II: 570 

940 

Hajom 13 m3/d 9 4,5 
Hyssna 96 m3/d -  
Sätila 5 l/s (430 m3/d) 280 270 
Ubbhult 60 m3/d 16 14 
Björketorp 300 m3/d 100 100 
Öxnevalla 15 l/s 

(ca 1300 m3/d) 
250 250 

Öxabäck 255 m3/d enl dom 
+ 173 m3/d (ny 
brunn) 

69 48 

Älekulla 60 m3/d 16 15 
Haby - 3 3 

 
De största tätorterna Kinna, Skene, Rydal, Berghem och Fritsla förses med vatten från 
vattenverket i Fritsla. Ledningsnätet är även sammankopplat med vattenverken i Örby 
och Risäng.    

Tidigare fanns även ett vattenverk i Hyssna, men det lades ner i maj 2014 och Hyssna 
försörjs nu med vatten från centralorten. 

De övriga större orterna i kommunen har egna grundvattentäkter och vattenverk som för-
sörjer invånarna i samhällena Sätila, Öxnevalla (förser även Torestorp och Horred med 
vatten) Björketorp, Älekulla, Öxabäck, Hajom, Ubbhult och Haby. Nedan ges kortfattade 
beskrivningar av respektive vattentäkt. Vattentäkterna beskrivs närmare i Strategisk Vat-
tenförsörjningsplan – Marks kommun, från 2015.   

5.2.2 Kinna, Skene, Berghem, Fritsla, Örby och Rydal - Centralorten  

Vattenförsörjningen till orterna Kinna, Skene, Berghem, Fritsla, Örby, Hyssna och Rydal 
sker från de tre vattenverken i Fritsla, Örby och Risäng och de har gemensamt lednings-
nät. Sammanlagt försörjer dessa vattentäkter ca 18 200 personer. 

Vattenverket i Fritsla får råvatten från Ramslätt och Fåglaslätt vattentäkter och producerar 
ca 3 100 m3/d. Den gemensamma bedömda kapaciteten för båda vattentäkterna är 
4 752 m3/d (med uppgradering av tekniska utrustningen kan grundvattenmagasinen klara 
upp till 6 000 m3/d).  

Ramslätt vattentäkt  
Vattentäkten i Ramslätt står för ca 50 % av centralortens vattenproduktion.  
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Vattentäkten är belägen i en isälvsavlagring ca 3 km nordost om Fritsla, uppströms Häg-
gån. Vattentäkten består av tre brunnar i drift (B4, B5 och B6). Brunnarna är anlagda un-
der perioden 1975–2012. Tre andra brunnar (B1-B3) vid täkten har tidigare använts.  

Vatten pumpas ur brunn B6 och luftas i luftningstorn och kontaktbassänger innan det leds 
till tre infiltrationsbassänger för återinfiltrering. Denna process minskar järn- och mangan-
halterna. Vattnet pumpas ur B4 och B5 och leds till Fåglaslätt där det blandas med vatt-
net från Fåglaslätt i lågreservoaren. Brunnarna B6 och B4-B5 tar vatten från olika delar 
av en akvifär, med olika vattenkvalitet som resultat. 

Uttagskapaciteten i Ramslätt är ca 45 l/s. Tillstånd för vattenuttag från täkten finns26, som 
medger ett vattenuttag på 3 900 m3/dygn (45 l/s) i medeltal under året dock högst 5 500 
m3/dygn (64 l/s). 

Vattenkvaliteten i brunn B6 är god förutom höga halter av järn och mangan, samt att färg-
talet är högt. Rester av bekämpningsmedel har påvisats vid enstaka tillfällen. I det vatten 
som pumpas ur B4 och B5 är järn- och manganhalterna låga och även färgtalet.  

Fåglaslätt vattentäkt 
Vattentäkten i Fåglaslätt är belägen i samma isälvsavlagring som Ramslätts vattentäkt. 
Fåglaslätt vattentäkt ligger ca 1 km nordost om Fritsla samhälle, söder om Ramslätt, i 
närheten av Häggån.  Tillstånd för vattenuttag från täkten finns27, som medger ett vat-
tenuttag på 900 m3/dygn (10,4 l/s) i medeltal under året dock högst 1350 m3/dygn (15,6 
l/s). 

Fåglaslätts vattentäkt består av en 36,5 meter djup grusfilterbrunn. Vattenverket ligger i 
anslutning till uttagsbrunnen. Processen i vattenverket består av tre alkaliska filter och i 
lågreservoaren blandas vattnet med vatten från brunnarna i Ramslätt.  

Vattnet vid täkten är av god kvalitet Alkaliniteten är hög, liksom pH-värdet. Manganhalten 
är något hög, men järnhalten är låg. Även bakteriehalterna och halten av näringsämnen 
är låga. 

Reservvattentäkt saknas. 

Örby vattentäkt 
Örby vattentäkt står för ca 27 % av vattenproduktionen till centralorten. Vattentäkten är 
belägen i isälvsavlagringen Örbydeltat, invid Ljungaån strax öster om Kinna. Genomförda 
provpumpningar visar att merparten av vattnet sannolikt kommer från Ljungaån genom 
inducerad infiltration. 

Vattentäkten består av två brunnsområden Örby I och Örby II (benämns ibland som 
Vännåkra). Örby I består av en schaktbrunn (B1) som omges av en markoxidationsan-
läggning, samt en formationsfilterbrunn (B2). Råvattnet från Örby I pumpas till vattenver-
ket. Pumpning till vattenverket styrs av nivån i lågreservoaren. 

Vid Örby II pumpas grundvatten kontinuerligt från två uttagsbrunnar (B3 och B4) till en in-
filtrationsanläggning med en kaskadluftare för syresättning. Efter infiltration pumpas rå-
vattnet upp från två råvattenbrunnar (B5 och B6) till vattenverket vid Örby I. Denna pump-
ning styrs mot nivån i lågreservoaren.   

 
26 Vattendom från 1979, Dom VA 37/79. 
27 Vattendom från 1962, Dom A 4/1962. 
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I vattenverket sker luftning i ett luftningstorn följt av desinfektion med UV- ljus. Vattnet 
leds därefter till en lågreservoar belägen under vattenverksbyggnaden varifrån två distri-
butionspumpar för ut det färdigberedda vattnet på distributionsnätet   

Medeluttaget 2016 var ca 890 m3/d (ca 10 l/s). Provpumpningar visar på att den uttag-
bara mängden är ca 8 l/s från Örby I och 16 l/s från Örby II, sammanlagt 2 073 m3/d28. 
Vattendomarna för Örby vattentäkt medger ett uttag på sammanlagt ca 31 l/s. Under nor-
maldrift tas dock max 55 m3/h ut.  

Örby vattentäkt är belägen i ett annat avrinningsområde än de övriga täkter som försörjer 
centralorten med vatten och kan därför potentiellt användas som reservvattentäkt om 
Ramslätt och Fåglaslätt blir obrukbara. Med ökad infiltration vid täkten, exempelvis av yt-
vatten från Västra Öresjön, och utökade vattendomar skulle täkten även kunna fungera 
som huvudvattentäkt för centralorten. Örbydeltat bedöms i sin helhet som geologisk av-
lagring ha ett högt skyddsvärde som grundvattenresurs för framtida vattenförsörjning.  

Reservvattentäkt saknas. 

Risäng 
Risängs vattentäkt är belägen invid Häggån i sydöstra Kinna och består av två brunnar; 
B1 - grusfilterbrunn från 1972 och B2 som borrades 2014. 

Risäng utgör officiellt en reservvattentäkt för centralorten, men har under de senaste 
10 åren använts för ordinarie försörjning då kapaciteten i övriga vattentäkter inte räckt till. 

Medelförbrukningen var under 2016 ca 3,4 l/s (293 m3/d), vilket motsvarar ca 10 % av to-
tal produktion till centralorten. Vattendomen för täkten tillåter ett uttag av i medeltal 
1 300 m3/dygn (15 l/s), räknat per månad, dock högst 2 000 m3/dygn29. 

Provpumpningar visar att ett uttag på upp till 30 l/s är möjligt under kortare perioder på ca 
2 veckor, och ca 10 l/s (864 m3/d) vid ett kontinuerligt uttag.  

Råvattnet behandlas genom luftning och tillsats av lut. Bekämpningsmedelsrester har på-
visats i råvattnet och halterna har vid enstaka tillfällen överskridit Livsmedelsverkets 
gränsvärden. 

Reservvattentäkt saknas. 

5.2.3 Hajom 

Hajom vattentäkt består av en bergborrad brunn från 1960-talet på Hajoms skolgård och 
försörjer sammanlagt 50 personer med vatten. Medeluttaget var 2016 ca 9 m3/d (motsva-
rar ca 3285 m3/år) och kapaciteten har bedömts till ca 13 m3/d. Sedan 2002 har kommu-
nen en vattendom för täkten som medger ett uttag av 5 000 m3/år (i medeltal ca 13,7 
m3/dygn) eller maximalt 20 m3/dygn30. 

Råvattnet har höga värden av järn och mangan och behandlas därför med luftning, ett al-
kaliskt filter samt UV-ljus för desinfektion. 

Reservvattentäkt saknas idag. Vattentäktens försörjningsområde kommer att anslutas till 
överföringsledningen som byggs, se kapitel 0. Vattentäkten kan då användas för reserv-
vattenförsörjning för Hajom. 

 
28 Vattenförsörjningsplan för Marks kommun, ÅF 2015. 
29 Dom A 79/1956. 
30 Akt M29-02:7, Vänersborgs tingsrätt, 2002. 
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5.2.4 Hyssna 

Sedan maj 2014 får Hyssna samhälle vatten från centralorten, via vattenverket i Hyssna. 
Innan dess användes vattentäkten i Hyssna och vattenverket där. Inga beslut har fattats 
om täkten ska vara kvar som reservvattentäkt. 

Vattentäkten utgörs av en bergborrad brunn från 60-talet som tidigare försörjt ca 370 per-
soner i Hyssna samhälle. Kapaciteten uppgår till 96 m3/d. Vattendomen medger ett vat-
tenuttag på i medeltal 96 m3/dygn (35 000 m3/år), dock högst 140 m3/dygn31.  

Råvattnet har förutom höga järn och manganhalter även ett högt pH-värde och hög alkali-
nitet. Vattnet behandlas genom luftning i en cistern samt två tryckfilter för att reducera 
halterna av järn och mangan. Vattnet leds därefter till en lågreservoar och UV-behandlas 
innan det leds ut på ledningsnätet. 

Reservvattentäkt saknas idag. Vattentäktens försörjningsområde kommer att anslutas till 
överföringsledningen som byggs, se kapitel 0. Vattentäkten kan då användas för reserv-
vattenförsörjning för Hyssna. 

5.2.5 Sätila 

Vattentäkten i Sätila förser ca 1 050 personer i Sätila samhälle med vatten. Vattentäkten 
utgörs av tre brunnar, en grusfilterbrunn, B1, och två sänkbrunnar, B2 och B3, samt en 
infiltrationsbassäng. I dagsläget används inte infiltrationsbassängen och uttag sker end-
ast ur B1. Uttaget är ca 3 l/s (270 m3/d).  

Tidigare fanns en vattendom för täkten, som gällde uttag av grundvatten och bortledande 
av vatten från Lygnern. Domen krävde att man startade bortledningen av vatten från Lyg-
nern inom 15 år från beslutsdatum för att den skulle vinna laga kraft. Detta gjordes inte 
och vattentäkten saknar idag vattendom.  

En provpumpning 2006 visar att grundvattenmagasinets långsiktiga kapacitet istället är 
ca 5 l/s (430 m3/d).  

Vattnet behandlas i ett kolfilter och lut tillsätts för att höja pH-värdet och alkaliniteten. 
Vattnet desinficeras med hjälp av UV-ljus. 

Låga halter av bekämpningsmedelsrester, under gällande gränsvärden, påträffas i råvatt-
net vid provtagning, kolfiltret har installerats för att avskilja dessa.  

Reservvattentäkt saknas idag. Vattentäktens försörjningsområde kommer att anslutas till 
överföringsledningen som byggs, se kapitel 5.8. Utredning pågår för att undersöka om 
vattentillgången vid vattentäkten är tillräckligt god så att täkten kan användas för reserv-
vattenförsörjning för fler samhällen än Sätila när detta är gjort. 

5.2.6 Ubbhult 

Ubbhults samhälle kommer att kopplas på överföringsledningen under 2021.  

Vattentäkten vid Ubbhult består av två brunnar varav en brunn förser en samfällighet med 
vatten och en brunn förser Ubbhults kapell med vatten. Vattentäkten har en kapacitet på 
ca 60 m3/d, men gällande vattendom för täkten medger endast uttag av högst 30 m3/d 
(max 7000 m3/år)32.   

Reservvattentäkt saknas. 

 
31 Dom nr M31-02, Vänersborgs tingsrätt, 2003. 
32 Dom 2003-08-25 meddelad i Vänersborg, Mål nr M 33-02 
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5.2.7 Björketorp 

Vattentäkten i Björketorp förser Björketorp och Fotskäl med vatten och totalt är ca 
640 personer anslutna till vattenverket (januari 2016). Vattentäkten består av en grusfil-
terbrunn från 1979 och uttaget är ca 100 m3/d. En provpumpning 1979 visade på att ett 
kontinuerligt uttag på 300 m3/d är möjligt. För vattentäkten finns en vattendom från 198133 
som medger uttag av i medeltal 270 m3/dygn, dock högst 430 m3 under ett och samma 
dygn. 

Råvattnet behandlas genom alkalisering med lut och UV-ljus efter lågreservoaren.  

Reservvattentäkt saknas. 

5.2.8 Öxnevalla 

Vattentäkten försörjer samhällena Torestorp och Horred med vatten, samt Öxnevalla be-
handlingshem. Antal anslutna till vattenverket är ca 1 580 personer (januari 2016). An-
läggningen består av en filterbrunn från 1977 och uttaget är ca 2,9 l/s (250 m3/d). Resul-
tat från provpumpning (1977) visar att brunnen har en långsiktig kapacitet på ca 15 l/s 
(ca 1 300 m3/d). Vattendomen tillåter ett uttag av i medeltal 500 m3/dygn (5,8 l/s), dock 
högst 750 m3/dygn (8,7 l/s)34. 

Påvisade halter av bekämpningsmedel gör att vattnet behandlas i två parallella kolfilter 
och luftas. Innan vattnet leds till ledningsnätet pH-justeras det och desinficeras med UV-
ljus. 

Reservvattentäkt saknas. 

5.2.9 Öxabäck 

Vattentäkten består av en bergborrad brunn, B4. Vattentäkten förser ca 300 personer 
med vatten. Till vattentäkten hör ytterligare fyra brunnar; B1, B5, B2 och B3. B1 togs ut 
drift 2003 och ersattes då av B2. B2 togs senare ur drift då brunnen gav för lite vatten. B3 
har ersatts av B4. 

För B3 och B1 finns en vattendom från 200235 som medger ett sammanlagt uttag ur de 
båda brunnarna på 30 000 m3/år (ca 82 m3/dag) eller maximalt 120 m3 under ett dygn. B2 
tar vatten ur samma sprickzon som B1 och nytt tillstånd har inte sökts när B2 ersatt B136.  

Sedan 2010 då även B4 och B5 anlagts har kommunen ytterligare ett tillstånd för Öxa-
bäck vattentäkt37. Domen ger kommunen tillstånd att, från uttagsbrunnarna B1, B2, B3, 
B4 och B5, envar eller tillsammans ta ut sammanlagt i medeltal 2 l/s eller ett maximalt 
momentant uttag på 2,5 l/s under ett och samma dygn. Vattenuttaget från B1, B2 och B3 
får inte sammanlagt överstiga den uttagsmängd som tillåts enligt den tidigare vattendo-
men. 

Vattenkvaliteten i brunnarna är generellt god, med undantag för hög halt av mangan.  

Vattenbehandlingen består av oxidation och utfällning av järn och mangan i en ozonan-
läggning, ett kolfilter där det utfällda materialet avskiljs, luftning för pH-reglering samt des-
infektion med UV-ljus. 

 
33 Vattendom VA 19/81 för grundvattentäkt på fastigheten Kattunga Reuterhov 7:22, Marks kom-
mun. 
34 Dom VA 11/81, Vänersborgs tingsrätt, 1981. 
35Akt M29-02:7,Vänersborgs tingsrätt, 2002. 
36 Teknisk beskrivning för ny vattentäkt i Öxabäck, Sweco 2010. 
37 Dom 2010-09-23, mål nr M 753-10, Vänersborgs tingsrätt, 2010. 
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Reservvattentäkt saknas. 

5.2.10 Älekulla 

Vattentäkten i Älekulla försörjer ca 70 personer med vatten ur en bergborrad brunn från 
60-talet. Vattenuttaget ur brunnen var under 2016 i medeltal ca 16 m3/d. Kapaciteten har 
bedömts till ca 60 m3/d. För vattentäkten finns en vattendom från 2002 som tillåter uttag 
av 7 500 m3/år, vilket motsvarar ca 20,5 m3/dygn, dock högst 30 m3/dygn38. 

Råvattnet har förhöjda halter av järn och mangan och behandlas därför i vattenverket 
med tryckfilter och intensivluftare med efterföljande sandfilter. Efter sandfiltret leds vattnet 
genom ett alkaliskt filter för att höja pH-värdet och kalciumhalten. I utgående ledning från 
vattenverket behandlas vattnet med UV-ljus.  

Reservvattentäkt saknas. 

5.2.11 Haby 

Haby vattentäkt försörjer en skola och fem hushåll med dricksvatten ur en bergborrad 
brunn som ligger på skolans gård. Medeluttaget under 2016 var ca 3 m3/d (1095 m3/år), 
men den maximala kapaciteten är inte känd. Vattentäkten saknar vattendom. 

Något höga järn och manganhalter har uppmätts i råvattnet. Råvattnet behandlas genom 
alkaliskt filter och UV-ljus. 

Reservvattentäkt saknas. 

5.2.12 Vattenskyddsområden 

Vattenskyddsområden finns för vattentäkterna vid Barrsjön, Björketorp, Fåglaslätt, Hajom, 
Hyssna, Ramslätt, Risäng, Sätila, Älekulla, Örby, Öxabäck och Öxnevalla39. Vatten-
skyddsområdena är fastställda 2000 eller senare. 

Skene och Torestorp vattentäkter omfattas av äldre vattenskyddsområden fastställda 
1959 respektive 1983. 

De allmänna vattentäkterna Ubbhult och Haby saknar vattenskyddsområden.  

 Potentiell reservvattenförsörjning 
Reservvattenförsörjning innebär alternativ dricksvattenförsörjning som används då ordi-
narie vattentäkt eller vattenverk blir obrukbara. Reservvattenförsörjning kan behövas ex-
empelvis vid processproblem i vattenverket eller om vattnet i den ordinarie vattentäkten 
blir otjänligt på grund av förorening. Vanligtvis används samma distributionssystem som 
vid normal försörjning. Reservvattenfrågan kan lösas till exempel genom tillgång till flera 
av varandra oberoende vattentäkter vars vatten renas i samma vattenverk så att intaget 
från en täkt kan stängas vid behov, eller genom att ledningsnät som försörjs från två olika 
täkter och verk sammankopplas så att en täkt kan försörja hela ledningsnätet vid behov. 

Marks kommun har idag ingen reservvattentäkt som kan användas direkt då problem 
uppstår.  

 
38 M29-02:7, Vänersborgs tingsrätt, 2002. 
39 Vattenskyddsområden, mark.se, 2016-07-11. 
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5.3.1 Risäng 

Officiell reservvattentäkt för centralorten är Risäng vattentäkt. Risäng utnyttjas emellertid 
idag för att täcka centralortens normala uttagsbehov. Då Risäng används kontinuerligt ut-
gör vattentäkten inte längre någon egentlig reservvattentäkt.  

5.3.2 Skene 

Skene vattentäkt har varit i bruk från 1940-talet fram till slutet av 80-talet. Vattentäkten 
består av åtta brunnar varav sju på södra sidan av Viskan och en brunn på norra sidan. 
Vattentäkten med tillhörande vattenverk lades ner p.g.a. försämrad vattenkvalitet. Vatten-
täkten har en bedömd kapacitet på 30 l/s och vattendom för samma uttag.  

Undersökning av befintliga brunnars status samt befintliga tekniska installationer för att 
på sikt kunna ta vattentäkten i drift pågår. Anläggning av nya brunnar kan också bli aktu-
ellt.  

Vattenkvaliteten i Skene vattentäkt har dominerats av höga järn- och manganhalter, men 
även förhöjda nitrathalter har förekommit vid bl.a. undersökningsborrningar. Den kemiska 
vattenkvaliteten är varierande i de olika brunnarna, vattnet är behandlingsbart genom 
flera olika processmöjligheter (Blom, Wahlberg och Ivarsson, 2006-04-05).  

Utredning pågår om hur Skene vattentäkt ska användas i framtiden. Det finns ett behov 
av att förstärka ordinarie försörjning med vatten från Skene vattentäkt men även ett be-
hov av en reservvattentäkt för centralorten. Vilket alternativ som väljs beror på vilken ka-
pacitet och vattenkvalitet som täkten uppvisar.  

5.3.3 Barrsjön 

För Barrsjön, belägen ca 2 km norr om centralorten, finns vattendom på 20 l/s, men inget 
befintligt ledningsnät eller vattenverk. Det beräknas ta ca ett år att ta täkten i bruk. Inte 
heller denna täkt utgör en reservvattentäkt i egentlig mening men kan göra så på sikt om 
infrastruktur för rening och distribution av vatten byggs. 

 Nödvattenförsörjning 
Nödvattenförsörjning innebär dricksvattenförsörjning på kort sikt, exempelvis genom 
transport av dricksvattentankar. Nödvatten ska kunna tillhandahållas under akuta förhål-
landen, när ordinarie dricksvattenproduktion eller eventuell reservvattenförsörjning inte 
längre tillgodoser behoven enligt de krav och normer som finns. Akuta förhållanden kan 
vara föroreningspåverkan, sabotage, brott på vattenledning etc. Nödvattenförsörjningens 
varaktighet är normalt upp till några dygn. 

Nödvatten ska hålla dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricks-
vatten40 och företrädelsevis tillhandahållas utan att nyttja den ordinarie distributionsan-
läggningen. Nödvattenbehovet för en person är under det första dygnet 3-5 l/d och däref-
ter 10-15 l/d. Under en mycket långvarig kris behövs 50–100 l/d per person ur folkhälso-
synpunkt, men redan efter två veckor kan mindre mängder än dessa skapa stora problem 
för samhället. Speciella samhällsinrättningar som sjukhus, servicehus, storkök, vårdcen-
traler, skolor etc. har andra nödvattenbehov41. 

Planering för nödvattenförsörjning ingår i kommunens beredskapsplan.  

 
40 SLVFS 2001:30 
41 SLV, Beredskapsplanering för dricksvatten, 2008. 
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 Brandvattenförsörjning 

Brandvattenförsörjning är inte en VA-tjänst enligt lagen om allmänna vattentjänster. Detta 
innebär att kostnaden inte kan belasta VA-kollektivet. Brandvatten distribueras ofta ge-
nom det allmänna dricksvattennätet och berör därför den kommunala VA-försörjningen. 

 Allmänna avloppsreningsverk 
I kommunen finns idag elva avloppsreningsverk (ARV), belägna i Skene, Rydal, Hajom, 
Hyssna, Sätila, Ubbhult, Björketorp, Horred, Torestorp, Öxabäck och Älekulla. Renings-
verken har separata ledningsnät. 

Avloppsreningsverken i Hajom, Hyssna, Sätila och Ubbhult kommer inom några år att an-
slutas till Skene avloppsreningsverk via en överföringsledning, se kapitel 5.8. 

5.6.1 Skene ARV 

Skene avloppsreningsverk byggdes 1974 och byggdes om 1994 då bland annat kvävere-
ning anlades. Reningsprocessen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening42, se 
figur nedan. Den mekaniska reningen består av rensgaller, renstvätt, sandfång, sandtvätt 
samt försedimentering. 

Den biologiska reningen består av biobädd, aktiv slamanläggning med luftnings- och 
anoxsteg för kvävereduktion samt mellansedimentering. 

Den kemiska reningen består av inblandningsfack, flockningskammare och avslutningsvis 
ett flotationssteg.  

Slambehandlingen vid verket består endast av förtjockning och avvattning. Slamavvatt-
ningsanläggningen i verket ska byggas om43.   

Behandlat slam tas om hand och bortforslas. Vid Skene reningsverk tas även externslam 
från kommunens mindre avloppsverk samt enskilda avloppsanläggningar om hand. 

 
Figur 6 Processteg vid Skene avloppsreningsverk, från ”Miljörapport Skene avloppsreningsverk, 
2015”. 
Tätorterna Kinna, Skene, Örby, Fritsla och Berghem, samt ett antal textilindustrier44 i or-
terna, är anslutna till verket. Vid Skene avloppsreningsverk renas också lakvatten från 
Skene Skog avfallsanläggning.  

 
42 Miljörapport Skene ARV, 2015. 
43 Vattenförsörjningsplan Marks kommun, ÅF 2015. 
44 AB Ludvig Svensson, Almedahl-Kinna, Kinnalin Tapet & Logistik AB/Garnfärgeriet C Hedström 
AB och Sjuhäradsbygdens färgeri AB 
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Dimensionerande 
belastning för da-
gens reningsverk 
[pe]  

Belastning 2016 
[m3/år] 

Antal an-
slutna 2015 
[personer] 

Utsläppsvillkor 
(medelvärde 
per kalen-
derår) 

Recipient 

50 000 Flöde: 2 641 000 17 500 
Ptot 0,4 mg/L 
Ntot 15 mg/l 
BOD7 10 mg/l 

Viskan 

 

År 2015 var antalet anslutna fysiska personer ca 17 500 st och textilindustrin stod för en 
belastning motsvarande 2 000 pe. Samtliga utsläppsvillkor för verket uppfylldes. Mäng-
den avloppsvatten till Skene avloppsverk 2015 var 3 885 000 m3 varav 1 225 000 m3 var 
debiterad avloppsvolym. Andelen tillskottsvatten till verket var 68 %. Totalt bräddades 3 
896 m3 avloppsvatten från verket under 2015. 

I och med utbyggnaden av en överföringsledning mellan Skene och Ubbhult (se kapitel 
5.8) kommer belastningen på verket att öka. Reningsverket har kapacitet att ta emot yt-
terligare avloppsvatten och är generellt i gott skick45.  

5.6.2 Rydal ARV 

Rydals avloppsreningsverk byggdes ursprungligen 1972 och 2001 byggdes det om till 
SBR-teknik, satsvis biologisk rening. Avloppsvattnet rensas med fingaller och buffras i ett 
magasin innan det leds till reaktorn för satsvis rening.  

I reaktorn luftas vattnet med membranluftare och fällningskemikalie tillsätts och blandas 
in. Luftningen stängs sedan av och slammet får sedimentera. Slam och klarfas tappas se-
dan ur reaktorn ur separata ledningar. Reningsprocessen kan köras i tre lägen; normal-, 
snabb och turbosats. Vilket läge som används bestäms av inkommande flöde.  

Dimensionerande 
belastning för da-
gens reningsverk 
[pe]  

Belastning 2015 
[pe] 

Antal an-
slutna 2015 
[personer] 

Utsläppsvillkor 
(medelvärde 
per kalen-
derår) 

Recipient 

390 170 390 
Ptot 0,4 mg/L 
BOD7 10 mg/l 

Viskan 

Under 2015 har ca 21 200 m3 avloppsvatten bräddats från verket på grund av hydraulisk 
överbelastning. Det totala flödet till verket var ca 97 800 m3 varav 81 % utgjordes av till-
skottsvatten. Samtliga utsläppsvillkor för verket uppfylldes under 2015. 

5.6.3 Hajom markbädd 

Hajom markbädd kommer att vara i drift till dess att inkoppling sker till överföringsledning 
till Skene, vilket är planerat till 2021. 

Avloppsvattnet från Hajom renas i en markbädd. 

Anläggningen kommer att läggas ner och avloppsvatten från de idag försörjda fastighet-
erna kommer istället att kopplas på överföringsledningen, se kapitel 5.8, när denna är fär-
digställd. 

 
45 Vattenförsörjningsplan Marks kommun, ÅF 2015. 
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5.6.4 Hyssna ARV 

Hyssna avloppsreningsverk avvecklades 2019 då den nya spillvattenledningen till Skene 
togs i drift. Det gamla reningsverket kommer att användas som bräddmagasin. 

.  

5.6.5 Sätila ARV 

Sätila avloppsreningsverk kommer att vara i drift till dess att inkoppling sker till överfö-
ringsledning till Skene, vilket är planerat till 2020. 

Sätila avloppsreningsverk byggdes 1978. Reningen består av rensning i ett fingaller, bio-
logisk rening i biobädd, och två parallella linjer med kemisk rening i flockningsbassänger 
med kemikaliedosering och efterföljande sedimentering.  

Dimensionerande 
belastning för da-
gens reningsverk 
[pe]  

Belastning 2015 
[pe] 

Antal an-
slutna 2015 
[personer] 

Utsläppsvillkor 
(medelvärde 
per kalen-
derår) 

Recipient 

2 140 670 1 220 
Ptot 0,5 mg/L 
BOD7 15 mg/l 

Storån 

Under 2015 har ca 2 300 m3 avloppsvatten bräddats från verket, huvudsakligen i sam-
band med extremt höga flöden under december. Det totala flödet till verket var ca 
203 990 m3 varav 71 % utgjordes av tillskottsvatten. Samtliga utsläppsvillkor för verket 
uppfylldes under 2015. 

5.6.6 Ubbhult markbädd 

Ubbhult markbädd avvecklades 2019 då den nya spillvattenledningen till Sätila togs i drift. 
Bädden kommer att användas vid nödbräddning.  

5.6.7 Björketorp ARV 

En utredning har genomförts om verket ska vara kvar eller om en överföringsledning från 
Berghem ska byggas istället. Resultatet visade på att en upprustning av reningsverket är 
den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen och verket kommer att renoveras de närm-
aste åren.  

Björketorps avloppsreningsverk byggdes 1972 och reningen består av ett sandfång, rens-
ning i ett fingaller, luftning för biologisk rening, mellansedimentering och kemisk rening i 
tre seriekopplade flockningsbassänger med kemikaliedosering och omrörning samt sedan 
slutsedimentering.  

Dimensionerande 
belastning för da-
gens reningsverk 
[pe]  

Belastning 2015 
[pe] 

Antal an-
slutna 2015 
[personer] 

Utsläppsvillkor 
(medelvärde 
per kalen-
derår) 

Recipient 

1 200 300 430 
Ptot 0,5 mg/L 
BOD7 10 mg/l 

Viskan 

Under 2015 har ca 8 300 m3 avloppsvatten bräddats från verket på grund av höga flöden. 
Det totala flödet till verket var ca 172 250 m3 varav 83 % utgjordes av tillskottsvatten 

Samtliga utsläppsvillkor för verket uppfylldes under 2015. 
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5.6.8 Horred ARV 

Horreds avloppsreningsverk byggdes 1973 och byggdes om till rening med SBR-teknik 
2002. Avloppsvattnet rensas med fingaller och buffras i ett magasin innan det leds till re-
aktorn för satsvis biologisk och kemisk rening.  

I reaktorn luftas vattnet med membranluftare och fällningskemikalie tillsätts och blandas 
in. Luftningen stängs sedan av och slammet får sedimentera. Slam och klarfas tappas se-
dan ur reaktorn ur separata ledningar. Reningsprocessen kan köras i tre lägen; normal-, 
snabb och turbosats. Vilket läge som används bestäms av inkommande flöde.  

Dimensionerande 
belastning för da-
gens reningsverk 
[pe]  

Belastning 2015 
[pe] 

Antal an-
slutna 2015 
[personer] 

Utsläppsvillkor 
(medelvärde 
per kalen-
derår) 

Recipient 

2 000 510 1310 
Ptot 0,3 mg/L 
BOD7 10 mg/l 

Viskan 

Under 2015 har ca 4 400 m3 avloppsvatten bräddats från verket i samband med stora ne-
derbördsmängder. Det totala flödet till verket var ca 204 030 m3 varav 71 % utgjordes av 
tillskottsvatten 

Samtliga utsläppsvillkor för verket uppfylldes under 2015. 

5.6.9 Torestorp ARV 

Torestorp avloppsreningsverk byggdes 1973 och byggdes om till rening med SBR-teknik 
2002. Avloppsvattnet rensas med fingaller och buffras i ett magasin innan det leds till re-
aktorn för satsvis biologisk och kemisk rening. I anslutning till verket finns också en äldre 
biodamm där avloppsvatten renades innan verket byggdes. Idag används dammen vid 
bräddning. 

I reaktorn luftas vattnet med membranluftare och fällningskemikalie tillsätts och blandas 
in. Luftningen stängs sedan av och slammet får sedimentera. Slam och klarfas tappas se-
dan ur reaktorn ur separata ledningar. Reningsprocessen kan köras i tre lägen; normal-, 
snabb och turbosats. Vilket läge som används bestäms av inkommande flöde.  

Dimensionerande 
belastning för da-
gens reningsverk 
[pe]  

Belastning 2015 
[pe] 

Antal an-
slutna 2015 
[personer] 

Utsläppsvillkor 
(medelvärde 
per kalen-
derår) 

Recipient 

550 220 430 
Ptot 0,3 mg/L 
BOD7 10 mg/l 

Svansjö 

Verket har bräddat ca 16 500 m3 under 2015, på grund av hydraulisk överbelastning46. 
Ca 9 000 m3 bräddades i samband med extrema flöden i december. Bräddat vatten går ut 
till ena halvan av biodammen och pumpas sedan tillbaka in i verket för rening när flödet 
gått ner. Ev bräddat vatten som inte kan pumpas in i verket igen behandlas även i den 
andra halvan av biodammen innan det når recipienten. 

Det totala flödet till verket var ca 92 570 m3 varav 82 % utgjordes av tillskottsvatten. 

Samtliga utsläppsvillkor för verket uppfylldes under 2015. 

 
46 Miljörapport Torestorp avloppsreningsverk, 2015. 
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5.6.10 Öxabäck ARV 

Öxabäck avloppsreningsverk byggdes 1973 och byggdes även det om till rening med 
SBR-teknik 2002. Avloppsvattnet rensas med fingaller och buffras i ett magasin innan det 
leds till reaktorn för satsvis biologisk och kemisk rening. I anslutning till verket finns också 
två äldre biodammar (poleringsdammar, se nedan) där avloppsvatten renades innan ver-
ket byggdes. Idag används dammen vid bräddning. 

I reaktorn luftas vattnet med membranluftare och fällningskemikalie tillsätts och blandas 
in. Luftningen stängs sedan av och slammet får sedimentera. Slam och klarfas tappas se-
dan ur reaktorn ur separata ledningar. Reningen avslutas med två seriekopplade pole-
ringsdammar utomhus. 

Reningsprocessen kan köras i tre lägen; normal-, snabb och turbosats. Vilket läge som 
används bestäms av inkommande flöde.  

Dimensionerande 
belastning för da-
gens reningsverk 
[pe]  

Belastning 2015 
[pe] 

Antal an-
slutna 2015 
[personer] 

Utsläppsvillkor 
(medelvärde 
per kalen-
derår) 

Recipient 

400 130 380 
Ptot 0,3 mg/L 
BOD7 10 mg/l 

Sävsjö 

Verket har bräddat ca 24 500 m3 under 2015, på grund av hydraulisk överbelastning 
varav ca 13 400 m3 bräddades i samband med extrema flöden i december47. Bräddat vat-
ten går ut till ena halvan av biodammen och pumpas sedan tillbaka in i verket för rening 
när flödet gått ner. Ev bräddat vatten som inte kan pumpas in i verket igen behandlas 
även i den andra halvan av biodammen innan det når recipienten. 

Det totala flödet till verket var ca 85 220 m3 varav 83 % utgjordes av tillskottsvatten. 

Samtliga utsläppsvillkor för verket uppfylldes under 2015. 

5.6.11 Älekulla fällningsdamm 

Avloppsvattnet från Älekulla renas i en fällningsdamm med två slamavskiljare. Dosering 
av fällningskemikalie i den ena slamavskiljaren. Dammens yta är 800 m2 och för att ut-
nyttja hela dammvolymen leds vattnet runt i dammen med hjälp av flytväggar. Ca 60 per-
soner är anslutna till fällningsdammen (2016). 

 Ledningsnät 
Förnyelsetakten på ledningsnätet är låg och behovet av underhåll är stort, med stort 
utläckage av dricksvatten och stora tillskottsvattenmängder till avloppsreningsverken. 
Förnyelse av ledningsnätet hanteras i en separat förnyelseplan. 

5.7.1 Dricksvatten 

Dricksvattenledningsnätet består av sammanlagt ca 310 km ledning och sammanlagt elva 
tryckstegringsstationer. Status och ålder på ledningsnätet varierar. En stor del av distri-
butionsnätet byggdes ut under 1960–1970-talet och många vattenläckor sker på PVC-
ledningar byggda under denna tid. 

 
47 Miljörapport Öxabäck avloppsreningsverk, 2015. 
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Från ledningsnätet sker ett utläckage på ca 43–46 % av producerad volym, inklusive 
omätt förbrukning48. För att minska läckaget från ledningsnätet krävs omfattande förnyel-
seåtgärder.  

5.7.2 Spillvatten 

Spillvattenledningsnätet består av sammanlagt ca 290 km ledning och 58 pumpstationer. 
I Marks kommun finns inget kombinerat avloppsvattensystem men i vissa områden sak-
nas dagvattenledningsnät, vilket i praktiken betyder att en stor del av dagvattnet är anslu-
tet till spillvattennätet. I regel är också husgrundsdräneringar anslutna till spillvattennätet. 

Ledningsnäten i centralorten, vid Björketorps avloppsreningsverk och vid Rydals av-
loppsreningsverk, belastas med stora mängder tillskottsvatten vilket leder till stora brädd-
mängder vid verk och pumpstationer i dessa områden. 

 Överföringsledning Skene - Hägnen 
Flera av de befintliga vatten- och avloppsreningsverken i nordvästra delen av Marks kom-
mun är i behov av upprustning, renovering och kapacitetsökning för att klara framtida be-
lastning. För att möta reningskrav och erbjuda säker leverans av dricksvatten beslutades 
2009 att överföringsledningar för vatten respektive spillvatten skulle byggas på en ca tre 
mil lång sträcka från Skene till Ubbhult. Allt spillvatten från nordvästra Mark kommer att 
ledas till Skene avloppsreningsverk och vattenförsörjningen kommer att ske från central-
ortens vattentäkter och Sätila vattentäkt. Övriga anläggningar längs sträckan kommer att 
läggas ner eller byggas om. 

Ledningarna kommer att dras längs sträckan Skene-Hajomskrysset-Hyssna-Sätila 
Blåsås-Sjödal-Ubbhult-Hägnen. Dricksvattenledningen kommer att ha en kapacitet på 
cirka 30 l/s och spillvattenledningen cirka 70 l/s. 

Arbetet genomförs i tre etapper. Byggnationen påbörjades 2013 och etapp 1 stod klar 
2014. Samtliga tre etapper beräknas vara byggda 2020.  

 

Etapp1  

Etappen innebär en utbyggnad av ledningar för vatten respektive spillvatten mellan 
Skene skog och Hyssna samt en pumpstation. Ledningarna byggdes 2013–2014 och vat-
tenledningen driftsattes 2014, spillvattenledningen 2019. 

Etapp 2 

Byggnation av nya ledningar för vatten respektive spillvatten på sträckan Sätila  - Sjödal - 
Ubbhult - Hägnen inklusive pumpstationer i Ryda, Ubbhult och Hägnen samt trycksteg-
ringar i Torpet och Sjödal utförs 2017–2020.  

Etapp 3 

Byggnation av nya ledningar för vatten respektive spillvatten på sträckan Hyssna - Al-
mered - Sätila inklusive pumpstationer utförs 2019-2020. 

Övriga områden 

Planering av utbyggnad pågår avseende ett antal områden med koppling till överförings-
ledningen. Exempel på sådana områden är Hajom, Balltjärn, Dyrenäs med flera. 

 
48 Magnus Palm, 2015-02-09 samt Sofia Sörqvist 2016-05-31, Marks kommun, 2015. 
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 Dagvatten 

Dagvatten är från början rent, men förorenas på sin väg från källan till recipient då det 
spolar av föroreningar från olika markytor. Vilken typ av förorening som följer med dag-
vattnet beror på markanvändningen på de ytor vilka regn- eller smältvatten varit i kontakt 
med. Dagvatten från motorvägar och industriområden har till exempel högre koncentrat-
ion av föroreningar än dagvatten från gång- och cykelvägar. Dagvattnets innehåll av för-
oreningar påverkas också av nederbörd och årstid.  

De förorenande ämnen som normalt beskrivs i dagvattensammanhang är näringsämnena 
fosfor och kväve, tungmetaller som bly, koppar, zink, kadmium, krom och nickel, suspen-
derat material m.fl. Det finns en mängd andra ämnen i dagvatten som kan vara miljöpå-
verkande men som man idag inte känner till. I Europas ramdirektiv för vatten (Vattendi-
rektivet) har en lista över 33 kemiska ämnesgrupper antagits som är speciellt angeläget 
att få bort från våra sjöar och vattendrag. Det finns bristande underlag för vilka av dessa 
ämnen som finns i dagvatten.  Enligt en uppskattning på EU-nivå är dagvattenutsläpp en 
betydelsefull källa för flera av dem. I en undersökning49 som gjordes på två platser i 
Stockholmsregionen har detta verifierats då ett flertal av dessa ämnen återfanns i dag-
vattnet.  

En viktig del i planeringen av dagvattenhanteringen är att minska föroreningsbelastningen 
på recipienterna. Mest långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt är att begränsa förore-
ningarna till dagvattnet redan vid källan. Behovet av att ta hand om föroreningar undviks 
då och så även kostnaderna för reningsanläggningarna. Utgångspunkten är att renings-
behovet för ett visst dagvatten alltid måste bedömas i varje enskilt fall utifrån dagvattnets 
föroreningsinnehåll samt recipientens totala belastning, dess behov av vatten, dess käns-
lighet för tillskott av föroreningar via dagvattnet och dess skyddsvärde. 

Enligt miljöbalken50 betraktas dagvatten från område inom detaljplan som avloppsvatten 
och ska avledas och renas eller tas om hand på ett sätt så att olägenhet för människor 
hälsa eller miljön inte uppkommer. Utsläpp av dagvatten räknas som miljöfarlig verksam-
het och miljöbalkens regler om tillstånds- och anmälningsplikt samt de allmänna hänsyns-
reglerna gäller.  

Plan- och bygglagen kap 2 § 5 berör lokalisering av bebyggelse vid planläggning, bygglov 
eller förhandsbesked. Vid lokalisering ska hänsyn tas till exempelvis möjligheten att an-
lägga avlopp och risken för översvämning. 

I vattentjänstlagen betraktas bortledande av dag- och dränvatten från område med sam-
lad bebyggelse eller begravningsplats som avlopp. Detta innebär att kommunen kan bli 
skyldig att lösa dagvattenhanteringen i ett större sammanhang om så krävs för att säker-
ställa skyddet för människors hälsa och miljön i enlighet med 6 §.  

Inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, vilket ofta sammanfaller med samlad 
bebyggelse, är ansvaret för dagvattenhanteringen överförd till kommunens huvudman för 
VA. Utanför kommunalt verksamhetsområde faller ansvaret på väghållaren eller fastig-
hetsägaren.  

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen ordna ledningar eller andra anläggningar för bort-
ledande av avlopp från förbindelsepunkter på ledningsnätet. Skyldigheten omfattar inte 
att ordna vägdiken, rännstensbrunnar eller ledningar som förbinder rännstensbrunnar 

 
49 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten (av-
lopp). Alm, Banach, Larm. Svenskt Vatten Utveckling, Rapport nr 2010-06. 
50MB 9 kap, 2 § samt MB 9 kap 7 §. 
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med den allmänna VA-anläggningen. Huvudmannen har rätt att ta ut en avgift för att 
täcka sina kostnader för hanteringen. 

När det gäller vägar är det väghållarens ansvar att tillse att dagvattenavledning ordnas 
och att den fungerar.  

I Marks kommun består dagvattensystemet till största delen av traditionellt dagvattenled-
ningsnät som omfattar ca 180 km ledningar. Kommunen har också tre dammar för rening 
och säkerhet i känsliga områden och två dammar för fördröjning.  

Dagvattenfrågor hanteras i en separat dagvattenplan som beskriver dagvattenhante-
ringen i Marks kommun.  
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6 VA-försörjning utanför allmänt verksamhetsområde 
Vatten- och avloppsförsörjningen utanför verksamhetsområdet sker genom enskilda vat-
ten- och avloppsanläggningar som försörjer en eller flera fastigheter. Kommunen är inte 
huvudman för dessa anläggningar, utan fastighetsägarna själva bär ansvar för att anlägg-
ningarna fungerar korrekt. Vissa gemensamma anläggningar är kopplade till det allmänna 
ledningsnätet för vatten eller avlopp via så kallade avtalsanslutningar.  

Det är vanligt att enskilda avloppsanläggningar och enskilda dricksvattenanläggningar lig-
ger i nära anslutning till varandra, ofta på samma fastighet, och i samma grundvattenma-
gasin. En olämplig placering och utformning av anläggningarna riskerar att medföra för-
orening av dricksvattenbrunnar från avloppsanläggningarna. Detta kan orsaka negativ 
påverkan på människors hälsa. 

För kommunal VA-verksamhet tillämpas lagen om allmänna vattentjänster51. Enskilda av-
loppsanläggningar och vissa enskilda dricksvattenanläggningar (beroende på storlek) 
prövas enligt miljöbalken52. Även gemensamma anläggningar prövas enligt miljöbalken 
samt förrättas vanligen enligt Anläggningslagen53. 

I kartan i bilaga 1 - Nuläge och förutsättningar för VA-försörjning visas nuläge och förut-
sättningar för både allmän och enskild VA-försörjning. Den bebyggelse som ligger utanför 
allmänt verksamhetsområde har enskild VA-försörjning förutom de fastigheter som sak-
nar VA samt de som är anslutna till allmänt VA genom föreningar eller i privat regi.  

 Avtalsanslutningar 
Utanför allmänt verksamhetsområde är enskilda anläggningar för en enskild fastighet 
vanligast, men det finns även ett flertal områden där enskilda fastigheter eller föreningar 
är anslutna till kommunens ledningsnät för dricksvatten eller spillvatten. Detta kallas av-
talsanslutning. I Marks kommun förekommer endast enstaka fall av avtalsanslutningar. 
Antalet avtalsanslutningar kommer att öka då fler ansluter sig på detta sätt längs överfö-
ringsledningen. 

 Enskilda dricksvattenanläggningar 
Enskild dricksvattenförsörjning sker antingen genom anläggningar som försörjer enstaka 
fastigheter eller genom anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter. Kommu-
nen är inte huvudman för enskilda vattentäkter, utan fastighetsägarna själva bär ansvar 
för att brunnen levererar ett bra vatten.  

Om vattentäkten påverkas av något utanför den enskildes fastighet t.ex. grannens avlopp 
kan miljöenheten ställa krav på att föroreningskällan åtgärdas. Om problem med dricks-
vattnet uppkommer på grund av att vattentäkten ligger inom ett tätbebyggt område där 
det finns många möjliga föroreningskällor kan länsstyrelsen ställa krav på att kommunen 
anordnar gemensam vattenförsörjning enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster54. 
Området brukar då benämnas som ett ”§ 6-område”. 

De enskilda vattentäkterna omfattas av olika lagstiftning beroende på deras storlek, antal 
anslutna personer samt typ av verksamhet. I Marks VA-plan delas därför enskilda vatten-
täkter in i ”Små enskilda vattentäkter” och ”Stora enskilda vattentäkter” enligt nedan:  

 
51 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
52 Miljöbalk (1998:808) 
53 Anläggningslag (1973:1149) 
54 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
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• Små enskilda vattentäkter (Vanligen vattentäkt för enskilda hushåll eller mindre 
gemensamhetsanläggning): 

o Vattentäkter som i genomsnitt producerar mindre än 10 m3 dricksvat-
ten/dygn eller försörjer färre än 50 personer.  

• Stora enskilda vattentäkter (Vanligen stora gemensamhetsanläggningar eller 
verksamheter anslutna till kommersiell eller kommunal verksamhet): 

o Vattentäkter som i genomsnitt producerar 10 m3 dricksvatten/dygn eller 
mer. 

o Vattentäkter som försörjer 50 personer eller fler. 

o Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av kommersiell 
eller offentlig verksamhet  

”Små enskilda vattentäkter” omfattas av miljöbalkslagstiftningen55 och Livsmedelsverkets 
råd om enskild dricksvattenförsörjning medan ”Stora enskilda vattentäkter”, i likhet med 
de kommunala vattenverken, omfattas av livsmedelslagstiftningen genom Livsmedelsver-
kets föreskrifter om dricksvatten56. 

I kommunen finns 27 stora enskilda vattentäkter som kommunen bedriver tillsyn på. 
Ingen av dessa omfattas i dagsläget av vattenskyddsområde. 

Utöver allmän vattenförsörjning och gemensamhetsanläggningar finns ca 1 700 enskilda 
vattentäkter i kommunen57. 

 Enskild avloppsförsörjning 
De flesta fastigheter utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp har 
enskilda avloppsanläggningar som försörjer endast en fastighet, men det finns också ge-
mensamhetsanläggningar som försörjer flera fastigheter. Avloppsvattenreningen sker här 
genom exempelvis infiltration, markbädd eller minireningsverk. 

I Marks kommun finns ca 5 300 enskilda avlopp. Inventering av dessa pågår.  

Detaljerad information kring enskilda avlopp finns på hemsidan för att underlätta för fas-
tighetsägare att uppfylla kraven från miljöenheten.  

6.3.1 Hög skyddsnivå 

Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:17) ska tillsynsmyndig-
heten i respektive kommun bedöma i vilka områden i kommunen som det bör ställas 
strängare reningskrav på enskilda avlopp, dvs. hög skyddsnivå. I övriga områden är ut-
gångspunkten att normalkrav ska ställas, dvs. normal skyddsnivå.  

Med hög respektive normal skyddsnivå avses de kravspecifikationer med avseende på 
anläggningars prestanda som Naturvårdsverket anger i de allmänna råden. Det finns 
inget som hindrar tillsynsmyndigheten att ställa krav som avviker från dessa förslag så 
länge det är motiverat. Man måste vid formulering av krav på enskilda avlopp utgå från att 
behoven av rening kan variera i landskapet, både med tanke på hälsoskydd och miljö-
skydd. 

 
55,39 Miljöbalk (1998:808) 
56 SLVFS 2001:30 
57 Strategisk vattenförsörjningsplan för Marks kommun, 2015. 
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Krav på hög skyddsnivå ställs i områden med dricksvattentäkter eller där människor kan 
komma i nära kontakt med avloppsvatten, till exempel vid badplatser. Syftet med den för-
höjda skyddsnivån är att förhindra smittspridning via avloppsvatten till dricksvatten och för 
att skydda känsliga områden från negativ miljöpåverkan. Oavsett om hög eller normal 
skyddsnivå gäller, för hälsoskydd, att avloppsvattnet inte får medföra en väsentligt ökad 
risk för smitta eller annan olägenhet. På grund av miljöskydd är det hög skyddsnivå nära 
sjöar och vattendrag för att minska näringsbelastningen. 

I Marks kommun gäller hög skyddsnivå: 

- Inom samtliga skyddszoner för befintliga/föreslagna vattenskyddsområden58. 

- Inom vattenförekomster som utpekats som intressanta för framtida dricksvatten-
försörjning i vattenförsörjningsplanen59 eller som utgör reservvattentäkter. 

- Nära enskild vattentäkt. Bedömning görs på plats och hög skyddsnivå gäller inom 
avståndet från brunnen som motsvarar en transporttid i grundvattnet som är 
mindre än två till tre månader. 

- I områden med samlad bebyggelse (enligt plan- och bygglagen) som har hög 
samlad belastning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller där belastningen ris-
kerar att bli hög i framtiden.  

- Nära kommunala och privata badplatser. Bedömning görs utifrån geologiska och 
topografiska förhållanden mm på platsen. 

- Utmed sjöar, bäckar och åar. Skyddsavståndet varierar mellan 50–500 m bero-
ende på recipientens status, känslighet och skyddsvärde. Även utmed diken som 
leder till känsliga eller skyddsvärda recipienter kan hög skyddsnivå tillämpas. 

- Inom områden som omfattas av naturrelaterat områdesskydd såsom Na-
tura 2000-områden, naturreservat eller biotopskydd. 

Inom områden med normal skyddsnivå måste reningen ge en reduktion av fosforinnehål-
let med 70 % och en reduktion av BOD760 med 90 %.  

Inom områden med hög skyddsnivå är kraven 90 % reduktion av fosfor, 90 % reduktion 
av BOD7 samt reduktion av kväveinnehållet med 50 %. Här kan indikatorerna för ”bra 
badvattenkvalitet” med avseende på fekal förorening användas i bedömningen. Dessa in-
nebär ett gränsvärde för förekomst av E. coli på 1000 CFU/ 100 ml och ett gränsvärde för 
intestinala enterokocker på 400 CFU/ 100 ml. Gränsvärdena ger ingen garanti att vattnet 
är säkert ur smittskyddssynpunkt och man måste därför se till mer än ”bra badvattenkvali-
tet” när bedömning av uppfyllande gällande skyddsnivå görs. 

6.3.2 Gemensamma enskilda avloppsanläggningar 

Det finns 24 större avloppsanläggningar för mellan 26 och 200 pe i Marks kommun. 
Dessa är skolor, konferensanläggningar, olika former av vårdboende, men även flerbo-
stadshus. De flesta anläggningarna har en ”ok” status men många är samtidigt ålder-

 
58 Tertiär zon för Örby vattentäkt utgör ett undantag. I Miljönämndens riktlinjer anges att hög 
skyddsnivå också gäller inom det interimistiska skyddsområdet för Haby. Det skyddsområdet finns 
inte kvar. 
59 Strategisk vattenförsörjningsplan, ÅF 2015. 
60 Syreförbrukande, organiska ämnen   
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stigna och behöver bytas ut inom en tioårsperiod. Fördelningen mellan infiltration/mark-
bädd respektive minireningsverk är jämnt fördelad liksom den geografiska fördelningen i 
kommunen. 

 Områden med samlad bebyggelse 
Inom områden med samlad bebyggelse, utanför verksamhetsområde för vatten- och av-
loppsförsörjning, kan risk för att vatten- och avloppsförsörjningen anses otillräcklig för 
skydd av hälsa och miljö föreligga. Detta kan till exempel förekomma när dricksvatten-
brunnar ligger nära enskilda avlopp och på så sätt riskerar att förorenas. 

Inom områden där VA-försörjningen anses otillräcklig för skydd av hälsa och miljö kan 
länsstyrelsen, enligt § 6 i lagen om allmänna vattentjänster, förelägga att kommunen ska 
lösa VA-försörjningen ”i ett större sammanhang”. Sådana områden kallas ”§ 6-områden”. 
VA-försörjningen kan efter ett föreläggande lösas antingen genom småskaliga (lokala) 
lösningar och storskaliga lösningar, men i båda fallen blir kommunen huvudman för an-
läggningen.  

Områden med samlad bebyggelse som omfattas av strandskydd, ligger inom Natura 
2000-områden eller där det finns problem men den enskilda dricksvatten- eller avlopps-
försörjningen är extra viktiga att identifiera.  

Miljöenheten har identifierat förekomsten av sådana områden och tittat på de hälsomäss-
iga riskerna. Arbetet är inriktat på områden längs väg 156.  
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7 Vatten- och markanspråk 

 Olika samhällsintressen 
Flera intressen i samhället gör anspråk på mark och vatten för sin existens och utveckl-
ing. Vatten- och avloppsförsörjning är ett av dem. Andra samhällsintressen kan både på-
verka och bli påverkade av vatten- och avloppsförsörjning. Genom kunskap om de berö-
ringspunkter som finns mellan vatten- och avloppsförsörjning å ena sidan och övriga vat-
ten- och markanspråk å andra sidan samt med hjälp av god planering och kommunikation 
kan samhället uppnå positiva synergieffekter och minimera onödiga olägenheter för båda 
sidor. 

 Vatten- och markanspråk i Marks kommun 
Genom att redovisa huvudsakliga anspråk på mark och vatten erhålls en generell bild av 
hur gynnsamt utgångsläget är för en ”naturlig” råvattensituation vad avser såväl kvalitet 
som kvantitet samt som recipienter för avloppsvatten.  

7.2.1 Bostadsbebyggelse 

Kinna-Skene är kommunens centralort. I kommunen finns även flertalet mindre orter och 
landsbygdsområden som idag har enskild VA-försörjning.  

Marks kommun har tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjning med en målbild för antal 
invånare i kommunen år 2030. I dagsläget uppgår befolkningen i Marks kommun till 
33 948 invånare61. Målet för 2030 är 37 106 invånare, d.v.s. en ökning med ca 3 1 60 
personer, med störst befolkningsökning i kommunens centrala och nordvästra delar. För 
att nå befolkningsmålet planerar kommunen att bygga sammanlagt ca 1 440 bostäder 
mellan 2016-2030. Samtliga beräknas anslutas till allmän VA-försörjning.  
Tabell 6 Planerad bostadsbyggnation i Marks kommun 2016–2030, som krävs för att nå målscena-
rio för befolkningstillväxten i Bostadsförsörjningsprogrammet. 

Kommundel Ungefärlígt antal bostäder som 
planeras att byggas (2016-2030) 

Mark Nordväst 670 st 

Centrala Mark 560 st 

Mark Nordost 70 st 

Mark Sydost 60 st 

Mark Sydväst 80 st 

Hela kommunen 1440 st 

Om kommunens befolkningsmål för år 2030 uppnås kommer vattenförbrukningen i me-
deltal öka med ca 544 m3/d förutsatt att vattenförbrukningen per person inte ändras62. Det 
egentliga vattenuttaget behöver dock vara större eftersom hänsyn här inte tagits till läck-
age på ledningsnätet. 

 
61 Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2016 och befolkningsförändringar 1 januari–31 
mars 2016, Statistiska centralbyrån (scb.se), 2016-07-11 
62 Strategisk vattenförsörjningsplan, Marks kommun 2015. 
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7.2.2 Industrier 

Skene Skog i Hajom är kommunens största industriområde och området är anslutet till 
allmän VA-försörjning. Utökning av området pågår genom en ny detaljplan som antogs 
2012. Industrier finna även i andra orter i kommunens, bland annat i Skene (Assbergs in-
dustriområde) och Näs industriområde (Kinna). Båda dessa områden är anslutna till all-
män VA-försörjning. 

Sprakareds emaljverk, beläget mellan Kinna och Fritsla, släpper sitt processvatten till en 
bäck som via en branddamm och en kulvert från denna är förbunden med Häggån. Metal-
lerna i processvattnet sedimenterar förmodligen till stor del i dammen. Utsläppet sker 
nedströms vattentäkterna Fåglaslätt och Ramslätt men uppströms Risängs vattentäkt. 
Troligtvis sker inducerad infiltration från Häggån till grundvattenmagasinet vid Risäng, 
men var detta sker är inte klarlagt63. 

7.2.3 Förorenade områden 

Potentiellt förorenade områden finns i hela kommunen, främst i anslutning till kommunens 
större orter och större vägar. Flest förorenade områden påträffas i centralorten. Samman-
lagt har ca 250 potentiellt förorenade områden identifierats i Marks kommun varav ett 
hundratal riskklassats64. Tre objekt i Marks kommun65 har utpekats för mindre känslig 
markanvändning (MKM), vilket betyder att det, på grund av föroreningshalter, finns re-
striktioner i vilken markanvändning som är lämplig på platsen. För mindre känslig mar-
kanvändning gäller att området kan användas till exempelvis kontor, handel, industri, trafi-
kanläggning men inte bostäder och dylikt. Samtliga tre områden där mindre känslig mar-
kanvändning gäller är bilvårdsanläggningar. Två av områdena är belägna i centralorten, 
och det tredje nära kommungränsen till Härryda, strax söder om Hällingsjö. 

Nordost om uttagsbrunnarna vid vattentäkten Örby finns en nedlagd spåntipp som utgör 
en risk för vattentäkten då det deponerade materialet sannolikt innehåller ftalater och me-
taller. För deponin finns ett kontrollprogram där grundvattnet provtas.  

Vid planering av framtida utbyggnad av VA-ledningsnät i kommunen är det viktigt att föro-
renad mark beaktas redan i utredningsskedet, dels för att minska risk för förorening av 
omgivningen, dels för att undvika dyra saneringskostnader i samband med schaktning. 
Vid lokalisering av nya vattentäkter bör föroreningssituationen vägas in. 

7.2.4 Skyddade områden 

Inom Marks kommun finns ett flertal skyddade områden med avseende på vatten och 
miljö. Lygnern och Storåns dalgång, samt Viskan och Surtans dalgångar utgör riksin-
tresse för naturvård. Surtan är utpekat som särskilt värdefullt vatten då flera skyddsvärda 
arter, exempelvis flodpärlmussla, förekommer i vattendraget. Lygnern, Storån och Viskan 
och dess biflöden har också utpekats som värdefulla vatten av Naturvårdsverket då de 
har värdefulla biotoper och arter. I kommunen finns också ett flertal mindre naturreservat.  

Inom kommunen finns fyra områden som är riksintressen för kulturmiljö, varav det största 
är Viskastigen strax väster om Öresjöarna. 

Skyddade områden är ett markanspråk som kan bidra till en ökad vattenkvalitet pga. att 
etableringen av industrier och stora vägar etc. oftast inte är så utbredd. 

 
63 Risäng vattentäkt - Tekniskt underlag, vattenskyddsområde samt skyddsföreskrifter, Sweco Viak 
2006. 
64 Infokartan Västra Götaland, Länsstyrelsen, 2016-07-11 
65 Infokartan Västra Götaland, Länsstyrelsen, 2016-07-11 
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7.2.5 Lantbruk 

Skogsbruket förekommer i hela kommunen medan jordbruket till stora delar är koncentre-
rat till de större åarnas dalgångar. Här är det både marken i sig som behövs för att verk-
samheten inom lantbruk ska fortleva samt uttag av vatten (vattenverksamhet) som påver-
kar VA-försörjningen. Jordbruksverksamheten har även en tydlig roll i tillskottet av nä-
ringsämnen och bekämpningsmedel till närliggande mark och recipienter. På två av vat-
tenverken har det installerats kolfilter för att minska halten av bekämpningsmedelsrester i 
vattnet.  

7.2.6 Infrastruktur 

Infrastrukturen i Mark kommun är inte ett markanspråk som anses ha någon stor negativ 
påverkan för VA-verksamheten. Tvärtom kan det vara en fördel att dra VA-ledningar i an-
slutning till befintliga vägar, eftersom det innebär att man inte tar jungfrulig mark i anspråk 
för ändamålet.  

Vägar som passerar nära vattentäkter kan utgöra en föroreningsrisk vid olyckor, speciellt 
med farligt gods. Riksväg 41 och väg 156 är primära vägar för transport av farligt gods 
och passerar genom vattenskyddsområdena för Ramslätt respektive Örby. För att minska 
risken för förorening av vattentäkterna vid olycka krävs till exempel god beredskapsplane-
ring. 

7.2.7 Materialtäkter 

Brytning av material såsom grus och sand i områden där vattenförsörjningen sker från 
samma geologiska avlagring kan öka grundvattenmagasinets sårbarhet då skyddande 
vegetationslager tas bort och jordlagret ovan grundvattenytan, där föroreningar kan fast-
läggas eller fördröjas minskas.  

Materialförsörjningsfrågor hanteras i en separat materialförsörjningsplan för Marks kom-
mun. 
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8 Kommunala intressen 

 Fysisk planering 

8.1.1 Översiktsplan 

En översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2017. 

8.1.2 Pågående detaljplanering 

Fördjupade översiktsplaner finns för centralorten samt flera kransorter. 

 Energiplan 
Kommunen har en energiplan som ska vara ett aktivt instrument för att påverka använd-
ning och hushållning med energi inom Marks kommun. Strategins tre övergripande mål 
är: 

o Effektiv användning av energi 

o Reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning  

o Effektiva transporter med låg klimatbelastning  

Dokumentet innehåller specificerade åtgärder för att uppnå dessa mål. Vissa av åtgär-
derna berör vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, genom drift av vatten- och av-
loppsreningsverk och kommunala transporter.  

 Lokala miljömål 
Marks kommunfullmäktige beslutade 2015 om lokala miljömål. Dokumentet innehåller för-
utom specifika mål för kommunen även åtgärder kopplade till respektive mål.  

 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
Sedan 2000 finns lokala föreskrifter i Marks kommun som har fastställts av Kommunfull-
mäktige. Dessa hanterar bland annat tillståndsplikt för enskilda avlopp.  

 Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
Sedan 2010 har kommuner möjlighet att ge dispens från, eller upphäva, strandskyddet för 
att främja utveckling av en levande landsbygd. Kraven är att dessa områden ska vara 
lämpliga för utvecklingen av landsbygden, långsiktigt kunna tillgodose strandskyddets syf-
ten och endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i när-
heten av tätorter och vissa kustområden.  Ett villkor för sådan landsbygdsutveckling är att 
den byggnation som beviljas kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. Områ-
dena som utpekas bör vara begränsade. Allmänheten ska ha god tillgång till strandområ-
den och djur och växter i anslutning till strandområdena ha goda livsvillkor.  

Mark kommun har tagit fram en plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge som ut-
gör ett tematiskt tillägg till ÖP. Åtta områden med 21 ingående delområden, spridda i hela 
kommunen, pekas ut för möjlig utveckling. Kommunen vill möjliggöra mycket fritids- och 
turismrelaterad verksamhet, samt blandad bebyggelse. Vissa områden är belägna i an-
slutning till kommunalt verksamhetsområde för VA men i andra behöver VA-frågan utre-
das vidare.  
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9 Mellankommunala intressen 

 Sjuhärads kommunalförbund 
Sjuhärads kommunalförbund är ett forum för samarbete mellan nio kommuner i och om-
kring Sjuhärad; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, 
Varberg och Vårgårda. 

Kommunalförbundets syfte är att främja samarbete och stärka regionens position och ar-
betar med frågor som rör regional utveckling, infrastruktur, kultur, miljö, samhällsplanering 
med mera. 

 Vattenvårdsförbund och vattenråd 
Vattenvårdsförbund har hand om recipientkontroll och finns för de flesta större vattenföre-
komster i Sverige. Provtagningen ska ge en bild av hur vattenförekomsten påverkas av 
närliggande verksamheter och ligger även till grund för utökad kontroll och åtgärder för att 
förbättra recipientens kemiska och ekologiska status. 

Vattenråd är forum för samverkan och dialog i frågor som rör förvaltning av specifika vat-
tenresurser. Vattenrådens geografiska utbredning avgränsas ofta av ett eller flera avrin-
ningsområden och råden har ofta ett helhetsperspektiv på både grundvatten, ytvatten och 
kustvatten inom sitt område. De kommuner som berörs är ofta delaktiga såväl som viktiga 
industrier, intresseorganisationer och privatpersoner.  

Vattenråden är också det forum som myndigheter vänder sig till då de söker sakägares 
delaktighet i frågor som rör den berörda vattenresursen. Lokal förankring är viktig i vatten-
rådens arbete för att få synpunkter på vattnens status och hur väl åtgärder och förvaltning 
fungerar. Vattenråden kan också ansvara för provtagning och provfiskning om vatten-
vårdsförbund saknas. 

9.2.1 Viskans vattenråd 

Viskan har sitt källflöde i Tolken mellan Ulricehamn och Borås och rinner genom sam-
manlagt fem kommuner innan den mynnar i havet i Varberg. Samtliga fem kommuner är 
medlemmar i Viskans vattenråd tillsammans med Västra götalandsregionen, ett antal in-
dustrier, kraftbolag, kommunala bolag och intresseorganisationer för fiske, naturvård och 
jordbruk. 

Viskans vattenvårdsförbund bildades redan 1961 med uppgift att samordna kontrollen av 
vattenkvaliteten samt föreslå åtgärder för att förbättra den. Vattenvårdsförbundet organi-
serades senare om till Viskans vattenråd som idag utför recipientkontroller i Viskan och 
driver bland annat projekt för flora och fauna i ån.   

Vattenrådet fungerar som en länk mellan myndigheter, kommuner, intresseorganisat-
ioner, verksamhetsutövare och allmänhet i och sammanställer information om vattenför-
valtning och lagstiftning samt utför recipientkontroller. 

I april 2015 bildades även Kattegatts kustvattenråd som berör kustnära vatten i Halland 
och Båstad. Kustvattenrådet kommer att överlappa Viskans vattenråd i Varberg kommun, 
där ån mynnar i havet. 
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9.2.2 Lygnerns vattenråd 

Lygnern är belägen i Marks och Kungsbacka kommun. Sjön ingår i Rolfsåns huvudavrin-
ningsområde och har bildats genom att randmoränen Fjärås Bräcka dämt upp Rolfsån. 
Vattenrådet för Lygnern i sin nuvarande form bildades 2008 och har 21 medlemmar, 
bland annat samtliga kommuner inom avrinningsområdet (Borås, Bollebygd, Härryda, 
Mark och Kungsbacka).  

Vattenrådet arbetar för god vattenstatus i Lygnern och Rolfsån bland annat genom miljö-
övervakning som provtagning av både vattenkemiska och biologiska parametrar. De ar-
betar även för att skapa livskraftiga bestånd av viktiga arter såsom lax och flodpärl-
mussla, medverkar vid planeringsprocesser som rör vattensystemet och driver informat-
ionskampanjer i skolor för att lära elever hur de i sin vardag påverkar vattensystemet. 
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B. VA-policy 
 

Marks kommuns VA-policy anger hur arbetet med försörjning av dricksvatten och spillvat-
ten både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA ska ske. Här 
anges hur man ska agera för att på bästa sätt, givet de förutsättningar som finns i kom-
munen, uppnå målet om en vatten- och avloppsförsörjning som är hållbar i framtiden.  

VA-policyn innehåller en målbild för VA-försörjningen i Mark år 2030. Denna målbild har 
tagits fram inom ramen för policyarbetet. För att målbilden ska uppnås behöver beslut 
som rör VA-försörjningen styras med hjälp av strategier och riktlinjer.  

• Strategierna utgörs av ställningstaganden som ska säkerställa att alla delar i 
kommunens organisation i sitt övergripande arbete jobbar tillsammans för att nå 
fram till målbilden. Strategierna antas av kommunfullmäktige.  

• Riktlinjer utgörs av ställningstaganden som styr berörda delar i kommunens orga-
nisation inom sina respektive ansvarsområden inom VA-försörjningen. Riktlin-
jerna antas av kommunfullmäktige.   

 

 

 

 

Policyns strategier och riktlinjer ligger till grund för de åtgärder för dricksvatten- och av-
loppsvattenförsörjning i Mark kommun som föreslås i del C-E nedan. 

I VA-policyn kategoriseras den geografiska kommunen i olika typområden efter hur 
VA-försörjningen är löst, se Figur 7. Detta görs eftersom olika enheters ansvar varierar 
beroende på om ett område har enskild eller allmän försörjning. Beroende på hur väl den 
enskilda försörjningen fungerar idag föreligger ett större eller mindre behov av att kommu-
nens VA-huvudman tar ansvar för att lösa VA-försörjningen. Områden med enskild för-
sörjning delas därför in i fyra olika områdestyper; 

Enskilt VA-område Områden som idag har enskild VA-försörjning och som 
inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad 
VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörj-
ning.  

VA-bevakningsområde Områden som idag har enskild VA-försörjning och som 
sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Be-
vakning av området behövs för att följa om behovet av en 
förändrad VA-struktur förändras över tid. 

Målbild

Strategier

Riktlinjer
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VA-utredningsområde Områden som idag har enskild VA-försörjning och som kan 
ha behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver 
utföras för att visa vilket behov som finns samt vilka möjlig-
heter som finns för att förbättra situationen.  

VA-utbyggnadsområde Områden som idag har enskild VA-försörjning och som har 
behov av en förändrad VA-struktur. 
VA-utbyggnadsområden uppstår när kommunen har fattat 
beslut om anslutning till allmänt VA via avtal eller verksam-
hetsområde.   

 

 

10 Målbild 2030 
Alla invånare i Marks kommun har en robust VA-försörjning. 

Marks kommun utvecklas hållbart. Detta genomsyrar också VA-försörjningen där sociala, 
ekonomiska och ekologiska aspekter beaktas vid planering, beslut och byggnation.  

Marks kommun har god beredskap för kriser och agerar snabbt och effektivt vid driftstör-
ningar. 

Marks kommun har en väl fungerande organisation kring VA-frågor som kännetecknas av 
tydlig kommunikation och kompetens hos både tjänstemän och politiker. 

Marks kommun tillhandahåller ett hälsosamt dricksvatten och tar hand om avloppsvatten 
så att samhällets miljöbelastning minimeras.  

  

Figur 7 VA-typområden i Marks kommun. Klassificering sker i del C, VA-utbyggnadsplanen. 
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11 Strategier för att uppfylla målbilden 
Strategierna utgörs av ställningstaganden som ska tillämpas på både politikernivå och 
tjänstemannanivå. Strategierna ska säkerställa att alla delar i kommunens organisation i 
sitt övergripande arbete jobbar tillsammans för att nå fram till målbilden för vatten- och 
avloppsförsörjningen. Allt arbete som rör vatten- och avloppsförsörjning i kommunen ska 
utgå från följande strategier: 

1. Vatten- och avloppsförsörjningen ska anpassas med hänsyn till hydrologiska 
variationer såsom torka och översvämning, klimatförändringar och samhällets 
utveckling.  

2. Kommunen ska ha god beredskap för driftstörningar och krishändelser. 

3. Kommunens arbete med vatten- och avloppsförsörjning ska ske enligt en tydlig 
fördelning av roller och ansvar samt utifrån en tydlig beslutsstruktur. 

4. Alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning bör 
vara klassade som något av följande ”VA-typsområden”66.  

a. Allmänt VA-område  
b. VA-utbyggnadsområde  
c. VA-utredningsområde 
d. VA-bevakningsområde 
e. Enskilt VA-område 

5. Kommunens organisation ska tydligt kommunicera till medborgarna vilka områ-
den som utgör VA-utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, 
VA-bevakningsområde och enskilt VA-område, grunderna för detta samt vad det 
innebär.  

6. Utbyggnad av den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen ska ske utifrån en 
långsiktig plan som skapas i samklang med utvecklingen av den bebyggda mil-
jön och med hänsyn till människors hälsa och miljön. 

7. Byggnation och exploatering inom kommunen ska beakta säkerställande av en 
långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning, med hänsyn till hälsa, miljö 
och ekonomi.  

8. Kommunen ska ha en långsiktig ekonomisk planering som innefattar nödvän-
diga investeringar såväl inom som utanför befintligt verksamhetsområde för all-
mänt VA. Behovet av investeringar i vatten- och avloppsförsörjningen i kommu-
nen ska vara tydligt för alla berörda  

9. Kommunen ska främja och där så är lämpligt tillämpa kretsloppsanpassade 
lösningar för vatten- och avloppsförsörjningen.  

 

  

 
66 Se figur bilaga 1 
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12 Riktlinjer  
Riktlinjer utgörs av ställningstaganden som huvudsakligen tillämpas på tjänstemannanivå 
och inom respektive enhets ansvarsområde för vatten -och avloppsförsörjningen. Riktlin-
jerna ska utgöra stöd till kommunernas olika enheter vid verksamhetsplanering och stra-
tegiska beslut.  

De riktlinjer som anges i VA-policyn rör olika delar av den vatten- och avloppsförsörjning 
som sker i kommunen och berör följande områden: 

• Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde och VA-utredningsområde  

• VA-utbyggnadsområde  

• Allmänt VA-område  

• Samarbete och kommunikation 

 Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde  

Tillämpningen av riktlinjer inom Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, 
VA-utredningsområde rör främst miljöenheten men även andra delar i organisationen kan 
komma att beröras av riktlinjerna. 

1. Klassning av Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde och 
VA-utredningsområde ska baseras på behov av förbättrad VA-lösning med avse-
ende på miljö- och hälsoskyddsaspekter samt samhällets utveckling  

2. För varje VA-utredningsområde ska både enskild och allmän vatten- och avlopps-
försörjning utredas.  

3. Tillsyn av enskilda avlopp ska bedrivas enligt en långsiktig plan som beaktar 
klassningen av VA-planområden. Tillsyn ska prioriteras i områden som klassats 
som VA-utredningsområden och VA-bevakningsområden samt utifrån övriga 
kommunala riktlinjer.  

4. Krav på enskilda VA-anläggningar ska beakta klassningen av VA-planområden. 
Kraven ska beakta när i tid en förändrad VA-struktur är aktuell, vilken status be-
fintlig anläggning har och vilket behov som finns på fastigheten.  

5. Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en långsiktigt hållbar 
vatten- och avloppsförsörjning, med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.  
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 VA-utbyggnadsområde  

Tillämpningen av riktlinjer inom VA-utbyggnadsområde rör flera enheter i Mark kommun, 
främst VA-, miljö- och planenheten men även andra delar i organisationen kan komma att 
beröras av riktlinjerna. 

6. Klassning och prioritering av VA-utbyggnadsområde ska baseras på; 

a. Behov av förbättrad VA-lösning med avseende på miljö- och hälso-
skyddsaspekter samt samhällets utveckling. 

b. Möjlighet att införliva området i verksamhetsområde för allmänt VA.  

7. Inför planbesked ska det vara klarlagt om vatten- och avloppsförsörjningen ska 
vara allmän eller enskild.  

8. VA-utbyggnad i område som ansluts till allmänt VA ska dimensioneras så att all 
befintlig bebyggelse och bebyggelse som planeras inom de närmsta 15 åren kan 
anslutas.    

9. Avtalsanslutning accepteras, där så är lämpligt, till av kommunen anvisad förbin-
delsepunkt. 
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 Allmänt VA-område 

Tillämpningen av riktlinjer inom Allmänt VA-område rör främst VA-enheten men även 
andra delar i organisationen kan komma att beröras av riktlinjerna. 

10. Den allmänna dricksvattenförsörjningen ska vara skyddad från sabotage. 

11. Det ska finnas beredskap avseende såväl utrustning som manskap och kompe-
tens för händelse av driftstörning i den allmänna VA-försörjningen. 

12. Allmänna dricksvattentäkter ska ha ett fullgott vattenskydd som säkerställer rå-
vattenkvalitet och kvantitet.  

13. Kommunen ska tydligt kommunicera vattenskyddsområdenas utbredning och gäl-
lande föreskrifter för att säkra att skyddet upprätthålls. 

14. Anslutna abonnenter inom den allmänna VA-anläggningen ska ha tillgång till ett 
dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.  

15. Påverkan på den allmänna VA-anläggningen som orsakas av översvämning, sky-
fall och torka ska beaktas i samhällsplaneringen.  

16. Den allmänna VA-anläggningen ska anpassas så att funktionen kan bibehållas 
även i ett förändrat klimat. 

17. Inom allmänt VA-område ska tillgång till reservvattenförsörjning och redundans i 
dricksvattensystemet eftersträvas. 

18. Inom allmänt VA-område ska nödvattenförsörjning kunna etableras.  

19. Inom allmänt VA-område ska mängden tillskottsvatten i spillvattenledningar mini-
meras.  

20. Kommunen ska arbeta aktivt för att minska bräddning av avloppsvatten.  

21. Den allmänna VA-verksamheten ska ha en planering för förnyelse, drift och un-
derhåll av allmänna VA-anläggningar.  

22. Den allmänna VA-verksamheten ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom 
långsiktig ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar 
och VA-ledningsnätet.  
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 Samarbete och kommunikation 

Tillämpningen av riktlinjer inom Samarbete och kommunikation rör alla delar i kommu-
nens organisation som har beröring med vatten- och avloppsförsörjningen, såväl an-
ställda inom kommunen som politiker. 

23. Kommunens organisation ska ha en tydlig och enhetlig kommunikation kring frå-
gor som rör vatten- och avloppsförsörjning. 

24. Samtliga delar i kommunens organisation ska ha tillgång till den kompetens som 
krävs för planering och beslutsfattande som rör VA-försörjningen. 

25. Berörda delar i kommunens organisation ska utveckla samarbetet i frågor som 
rör VA-försörjningen. 

26. Det ska finnas tydliga vägar för kommunikation kring frågor som rör vatten- och 
avloppsförsörjningen såväl inom kommunens organisation som mellan kommu-
nen och invånarna.  

  



 

64(96) 
 
VATTEN- OCH AVLOPPSPLAN FÖR MARKS KOMMUN 
 

 

 

 

 

C. Strategisk VA-utbyggnadsplan 
13 Identifiering av behov och möjlighet till utbyggnad av allmänt VA 
För att bestämma vilka områden i kommunen som är i behov av allmän VA-försörjning 
har en analys utförts av områden i Marks kommun där bebyggelsen är relativt tät och pro-
blem med den enskilda VA-försörjningen kan förekomma idag, eller inom en kort framtid. 
I dessa områden bedöms att ett kommunalt ansvar kan föreligga, som anges i § 6 i Vat-
tentjänstlagen, om vatten- och avloppsförsörjningen inte fungerar tillfredsställande. 

Analysen har utförts genom att kommunens tjänstemän har fått samla fakta om de olika 
områdena och sedan har en objektiv bedömning av behovet och möjligheten (eg. kostna-
den) för VA-utbyggnad gjorts utifrån denna, med hjälp av ett modellverktyg som Sweco 
tillhandahållit. Utifrån modellens resultat har en diskussion förts för att se om det finns 
andra aspekter som påverkar ett områdes behov eller möjlighet för VA-utbyggnad än vad 
modellen behandlat. Exempel på sådana faktorer kan vara områdenas inbördes geogra-
fiska läge eller den pågående utbyggnaden av överföringsledningen. 

Utifrån analysen kategoriseras samtliga fastigheter i Marks kommun med behov av vat-
ten- och avloppsförsörjning som en av fem typer av VA-planområden som illustreras i Fi-
gur 8. De olika områdesbegreppen förklaras kort i ordlistan till detta dokument och mer 
ingående i bilaga 2. 
 

Figur 8: Principskiss för olika typer av VA-planområden.  

Fastigheter inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning tillhör allmänt 
VA-område.  

Fastigheter i mycket gles bebyggelse, utanför allmänt verksamhetsområde, tillhör enskilt 
VA-område.  

Mellan dessa två ytterligheter finns områden med tät bebyggelse, 10 fastigheter eller fler, 
som ligger i nära anslutning till varandra och där det är enskild VA-försörjning idag. I 
dessa områden kan det finnas behov av att se över VA-försörjningen för att försäkra sig 
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om att den fungerar tillfredsställande. Därför identifieras dessa och klassificeras i något 
av följande; Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde och 
VA-utbyggnadsområde.  

När ett VA-utbyggnadsområde är färdigställt och beslutat som verksamhetsområde för 
allmän VA-försörjning övergår det till att benämnas Allmänt VA-område.  

För varje område med tät bebyggelse i kommunen bedöms områdets behov av förändrad 
VA-struktur och möjligheten att ansluta området till allmän VA-försörjning för att vilken typ 
av VA-planområde det ska tillhöra. Därtill finns ett antal påverkansfaktorer som beaktas 
vid klassificering av VA-planområden, se Figur 9.  

  

Figur 9: Aspekter som bedöms inför klassificering av VA-planområden.  

Metodiken för bedömningen och klassningen beskrivs i bilaga 2. Resultatet som ligger till 
grund för klassificeringen av VA-planområden visas i bilaga 3a-b. Klassificeringen av 
VA-planområden visas som kartbild i bilaga 3c.  

VA-policyns riktlinjer och VA-planens åtgärder kategoriseras sedan efter de olika områ-
destyperna eftersom behovet av åtgärder ser olika ut i dem emellan.  

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

Förutom glest bebyggda områden föreslås sex VA-planområden, utan inbördes ordning, 
tillhöra enskilt VA-område. I Tabell 7 redovisas dessa områden samt kommentar till be-
dömningen. 

Tabell 7: Följande VA-planområden klassas som, utan inbördes prioritering, Enskilt VA-område. 
Områdesnummer hänvisar till kartor och bedömningar som redovisas i bilaga 3a-c till VA-planen. 

Områdes-
nummer 

Namn Kommentar 

10 Tostareds 
kulla 

28 fastigheter med lågt bebyggelsetryck. 

I allmänhet går det att ordna enskilt VA i området. I 
vissa fall kan de korta avstånden mellan husen med-
föra t.ex. gemensamt VA mellan några fastigheter el-
ler andra alternativa lösningar.  

Inga kända problem med enskild dricksvattenförsörj-
ning (kvalitet/kapacitet) förekommer i området. 

Behov Möjlighet
Preliminär 

prioritering av 
VA-utbyggnad

Påverkans-
faktorer

Prioritering av   
VA-utbyggnad
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Områdes-
nummer 

Namn Kommentar 

Ekonomiskt sett är möjligheterna för att ansluta områ-
det till allmän VA-försörjning små. 

20 Rydebacke Litet antal fastigheter och mycket lågt bebyggelse-
tryck.  

En ekoby där traditionella WC-anläggningar saknas. 

På grund av urinsortering och torra lösningar för feka-
lier samt gemensamt vatten så fungerar VA-
situationen bra, trots det korta avståndet mellan hu-
sen. Inga kända problem med enskild dricksvattenför-
sörjning förekommer i området. 

21 Haratången Litet antal fastigheter och mycket lågt bebyggelse-
tryck.  

I allmänhet går det att ordna enskilt VA i området. I 
vissa fall kan de korta avstånden mellan husen med-
föra t.ex. gemensamt VA mellan några fastigheter el-
ler andra alternativa lösningar.  

Inga kända problem med enskild dricksvattenförsörj-
ning (kvalitet/kapacitet) förekommer i området. 

22 Gustavsberg Litet antal fastigheter och mycket lågt bebyggelse-
tryck.  

Området har inte de naturliga förutsättningarna för att 
avloppsfrågan enkelt kan lösas ur miljömässig syn-
punkt. Detta p.g.a. sprickigt berg vilket ger snabba 
transporter av grundvatten.  

Området ligger i direkt anslutning till Lygnern som är 
dricksvattentäkt för Kungsbacka.  

Inga kända problem med enskild dricksvattenförsörj-
ning (kvalitet/kapacitet) förekommer i området. 

23 Sätila - Hulta Litet antal fastigheter och mycket lågt bebyggelse-
tryck.  

I allmänhet går det att ordna enskilt VA i området. I 
vissa fall kan de korta avstånden mellan husen med-
föra t.ex. gemensamt VA mellan några fastigheter el-
ler andra alternativa lösningar.  

Inga kända problem med enskild dricksvattenförsörj-
ning (kvalitet/kapacitet) förekommer i området. 

 VA-bevakningsområde 
Ett VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som 
sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Bevakning av området behövs för 
att följa om behovet av en förändrad VA-struktur förändras över tid. I Tabell 8 visas de 
åtta områden i Marks kommun som klassificeras som VA-bevakningsområden samt kom-
mentar till bedömningen.  



  
 

67(96) 
 

  

 

 
 
 

 
Tabell 8: Följande VA-planområden klassas som, utan inbördes prioritering, som 
VA-bevakningsområde. Områdesnummer hänvisar till kartor och bedömningar som redovisas i bi-
laga 3a-c till VA-planen. 

Områ-
des-num-
mer 

Namn Kommentar 

1 Flyksnäs Litet antal fastigheter (19 st) och lågt bebyggelsetryck. 
Husen ligger relativt utspritt vilket försvårar VA-
utbyggnad. Området ligger relativt nära befintlig VA-
infrastruktur.  

I allmänhet går det att ordna enskilt VA i området. I 
vissa fall kan de korta avstånden mellan husen med-
föra t.ex. gemensamt VA mellan några fastigheter eller 
andra alternativa lösningar.  

Inga kända problem med enskild dricksvattenförsörj-
ning (kvalitet/kapacitet) förekommer i området. 

Området är beläget i närheten av Östra Ingsjön. 

3 Bredhult Stort antal fastigheter (60 st). Idag är bebyggelse-
trycket lågt, men området är detaljplanelagt och det 
finns tomter som inte är bebyggda enligt detaljplanen 
ännu, vilket gör att området bör bevakas. 

Bredhult är ett omvandlingsområde där främst gemen-
samma VA-lösningar eftersträvas och där särskilda 
riktlinjer finns. I detta område har en VA-utredning 
gjorts och de flesta avloppen löses med sluten tank för 
WC och enskilda eller gemensamma lösningar för 
BDT-avlopp.  

Viss osäkerhet kring vattenkvalité och kapacitet för ge-
mensamma dricksvattenbrunnar i området finns.  

4 Strömmen Stort antal fastigheter (60 st). Idag är bebyggelse-
trycket lågt, men området är detaljplanelagt och det 
finns tomter som inte är bebyggda enligt detaljplanen 
ännu, vilket gör att området bör bevakas. 

Strömmen är ett omvandlingsområde där främst ge-
mensamma VA-lösningar eftersträvas och där sär-
skilda riktlinjer finns. I detta område har VA lösts med 
gemensamma avlopp.  

Inga kända problem med enskild dricksvattenförsörj-
ning (kvalitet/kapacitet) förekommer i området. 

17 Övre Högshult Litet antal fastigheter och lågt bebyggelsetryck. 

Området är tätbebyggt och i direkt anslutning till Vän-
nebosjön samt Ljungaån. 

Information om VA-statusen saknas. 
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Områ-
des-num-
mer 

Namn Kommentar 

24 Haby – Furu-
berg 

Litet antal fastigheter idag (15 st), men ett högt bebyg-
gelsetryck gör att området bör bevakas. 

 I allmänhet går det att ordna enskilt VA i området. I 
vissa fall kan de korta avstånden mellan husen med-
föra t.ex. gemensamt VA mellan några fastigheter eller 
andra alternativa lösningar.  

Området ligger relativt långt från allmänt VA-område 
med tillräcklig kapacitet. Habyskolan har ett litet vatten-
verk, kapaciteten är tillräcklig idag men medger inte 
stor utbyggnad. Inga kända problem med enskild 
dricksvattenförsörjning förekommer i området. 

25 Haby – Hulta Litet antal fastigheter (15 st) och mycket lågt bebyggel-
setryck.  

Information om VA-situationen saknas.  

Området ligger nära Slottsån. 

Området ligger relativt långt från allmänt VA-område.  

29 Aratorp Litet antal fastigheter idag (12 st) och ett lågt bebyggel-
setryck. Fritsla är dock en utvecklingsnod enligt över-
siktsplanens strukturbild och utveckling föreslås i orten. 
Detta innebär att bebyggelsetrycket kan öka i framti-
den, vilket gör att området bör bevakas. 

I allmänhet går det att ordna enskilt VA i området. I 
vissa fall kan de korta avstånden mellan husen med-
föra t.ex. gemensamt VA mellan några fastigheter eller 
andra alternativa lösningar.  

Inga kända problem med enskild dricksvattenförsörj-
ning (kvalitet/kapacitet) förekommer i området.  

Området ligger relativt nära allmän VA-anläggning. 

30 Gröneslätt Litet antal fastigheter idag (9 st), men ett högt bebyg-
gelsetryck gör att området bör bevakas. 

Här finns relativt goda förutsättningar för att anlägga 
enskilda avlopp  

Inga kända problem med enskild dricksvattenförsörj-
ning (kvalitet/kapacitet) förekommer i området. 

Området ligger relativt nära allmän VA-anläggning. 

11 Jäxviken Ca 30 fastigheter. 

I allmänhet går det att ordna enskilt VA i området. I 
vissa fall kan de korta avstånden mellan husen samt 
berg i dagen, medföra t.ex. gemensamt VA mellan 
några fastigheter eller andra alternativa lösningar.  
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Områ-
des-num-
mer 

Namn Kommentar 

Inga kända problem med enskild dricksvattenförsörj-
ning (kvalitet/kapacitet) förekommer i området. 

Dock har exploateringstrycket ökat något under senare 
tid. 

Klassningen utgår ifrån att kommunalt VA ej är utbyggt 
till Hägnen. 

 VA-utredningsområde 
Ett VA-utredningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan 
ha behov av en förändrad VA-struktur. Utredning av VA-situationen idag och framtida be-
hov behöver utföras för att visa vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen.  

I de tio områden som framgår i  

Tabell 9 ska VA-enheten, med stöd från planenheten, utreda VA-situationen idag och 
framtida behov.  

Tabell 9: Följande VA-planområden klassas som VA-utredningsområden som kommunen ska ut-
reda. Kolumnen ”prioriteringsordning” visar i vilken följd områdena ska utredas. Prioriteringen är 
graderad 1 till 3 där 1 anses mest angeläget att utreda. Områdesnummer hänvisar till kartor och be-
dömningar som redovisas i bilaga 3a-c till VA-planen. 

Områdes- 
nummer 

Namn Kommentar Prioriterings-
ordning 

5 Svansjökulle/ 
Bokeliden 

Ca 45 fastigheter idag och med lågt be-
byggelsetryck. I pågående arbete med 
fördjupning av översiktsplan för Mark 
Nordväst pekas Svansjökulle-Bokeliden 
ut som en strategisk småort där småska-
lig bebyggelseutveckling kan bli aktuellt. 
Det skulle kunna resultera i högre bebyg-
gelsetryck. 

Svansjökulle är ett omvandlingsområde 
där främst gemensamma VA-lösningar 
eftersträvas och där särskilda riktlinjer 
finns. Miljöenheten har efter utförd tillsyn 
av enskilda avlopp inte ställt krav på åt-
gärd av bristfälliga avloppsanläggningar. 
Detta för att VA-frågan behöver lösas i ett 
störres sammanhang.  

Allvarliga problem med dricksvattenkvali-
teten har förekommit i området. I området 
är det tätt mellan husen samt berg i da-
gen vilket gör det svårt att ordna enskilt 
VA. En VA-utredning behövs därför för att 
se hur situationen ska lösas.   

1 
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Områdes- 
nummer 

Namn Kommentar Prioriterings-
ordning 

Att ansluta området till befintlig allmänt 
VA-område skulle bli mycket kostsamt då 
närmaste möjliga anslutningspunkt ligger 
i Sätila över 4 km bort. Terrängen emel-
lan är dessutom svår med mycket skif-
tande topografi. En lokal allmän VA-
anläggning bör därmed utredas som al-
ternativ. 

8 Hultet – Ubb-
hult 

Ca 40 fastigheter med lågt bebyggelse-
tryck idag. Husen ligger relativt utspritt 
vilket försvårar VA-utbyggnad. I på-
gående arbete med fördjupning av över-
siktsplan för Mark Nordväst pekas Hultet 
ut som en strategisk småort där småska-
lig bebyggelseutveckling kan bli aktuellt. 
Det skulle kunna resultera i högre bebyg-
gelsetryck, vilket gör att området bör be-
vakas. Alternativ för anslutning av områ-
det till allmänt VA utreds i Förstudie för 
Ubbhult 2017. 

I allmänhet går det att ordna enskilt VA i 
området. I vissa fall kan de korta avstån-
den mellan husen medföra t.ex. gemen-
samt VA mellan några fastigheter eller 
andra alternativa lösningar.  

Inga kända problem med enskild dricks-
vattenförsörjning (kvalitet/kapacitet) före-
kommer i området. 

3 

9 Sundholmen Ca 30 fastigheter idag och lågt bebyggel-
setryck. 

Området är tätbebyggt och i direkt anslut-
ning till Viskan vilket gör det svårt att 
ordna enskilt VA. En VA-utredning be-
hövs för att se hur situationen ska lösas. 

Inga kända problem med enskild dricks-
vattenförsörjning (kvalitet/kapacitet) före-
kommer i området. 

Det är enkelt att ansluta området till all-
män dricksvattenförsörjning eftersom led-
ningen från vattenverket i Öxnevalla till 
Horred passerar samhället. För avlopp 
däremot ligger närmaste anslutnings-
punkt i Horred ca 3 km därifrån. 

3 

12 Blåsås Litet antal fastigheter idag (22 st), med 
måttligt bebyggelsetryck 1 
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Områdes- 
nummer 

Namn Kommentar Prioriterings-
ordning 

Området är ganska tätbebyggt vilket gör 
det svårt att ordna enskilt VA. Miljöen-
heten har efter utförd tillsyn av enskilda 
avlopp inte ställt krav på åtgärd av brist-
fälliga avloppsanläggningar. Detta för att 
VA-frågan behöver lösas i ett större sam-
manhang. Inga kända problem med en-
skild dricksvattenförsörjning (kvalitet/ka-
pacitet) förekommer i området. 

Området ligger nära Sätila. Det är relativt 
enkelt att ansluta till allmän VA-
anläggning. 

13 Lillhult- Ubb-
hult 

Litet antal fastigheter idag (22 st) men ett 
visst bebyggelsetryck finns. 

Området är ganska tätbebyggt vilket gör 
att det kan vara svårt att ordna enskilt 
VA. Inga kända problem med enskild 
dricksvattenförsörjning (kvalitet/kapacitet) 
förekommer i området. 

Området ligger i Ubbhult mot Hällingsjö. 
De ekonomiska förutsättningarna för att 
ansluta området till allmän VA-försörjning 
är relativt goda när allmänt VA till Ubbhult 
är utbyggt. 

1 

14 Broby Litet antal fastigheter och lågt bebyggel-
setryck. 

Området är ganska tätbebyggt, mycket 
berg i dagen samt att marken mot Lillån 
består av lera (svårinfiltrerbart). Detta 
sammantaget gör att det kan vara svårt 
att ordna enskilt VA. 

Problem med dricksvattenkvaliteten har 
förekommit i området. Därför behövs en 
VA-utredning för att se hur situationen 
ska lösas.  

De ekonomiska förutsättningarna för att 
ansluta området till allmän VA-försörjning 
är relativt goda. Närmaste anslutnings-
punkt är i östra Horred ca 1 km från 
Broby. 

2 

15 Fridhem Litet antal fastigheter och lågt bebyggel-
setryck.  

Området är mycket tätbebyggt och 
mycket berg i dagen vilket gör det svårt 

2 
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Områdes- 
nummer 

Namn Kommentar Prioriterings-
ordning 

att lösa VA-frågan. En bäck i området rin-
ner ut i Häggån (sekundär zon i Fåglas-
lätts vattenskyddsområde) och sedan 
snabbt in i primär zon. Inga kända pro-
blem med enskild dricksvattenförsörjning 
(kvalitet/kapacitet) förekommer i området.  

De ekonomiska förutsättningarna för att 
ansluta området till allmän VA-försörjning 
är goda, eftersom det ligger relativt nära 
Fritsla. 

27 Flybacka Litet antal fastigheter (13 st) och lågt be-
byggelsetryck. 

Flybacka är ett omvandlingsområde där 
främst gemensamma VA-lösningar efter-
strävas och där särskilda riktlinjer finns. 
En VA-utredning behövs därför för att se 
hur situationen ska lösas. Nära till Sand-
sjön. 

Inga kända problem med enskild dricks-
vattenförsörjning (kvalitet/kapacitet) före-
kommer i området.  

Området ligger i närheten av Stjärnhult 
och Balltjärn som på sikt ska anslutas till 
allmänt VA. VA-utredning utförs för att se 
om även Flybacka ska anslutas i sam-
band med denna VA-utbyggnad. 

2 

34 Håkankila (vid 
Smälteryd) 

Litet antal fastigheter (12 st) men ett visst 
bebyggelsetryck finns.  

Området är ganska tätbebyggt vilket gör 
att det I visa fall är svårt att lösa enskilt 
VA. Ligger nära Storån som har före-
komst av flodpärlmussla. Inga kända pro-
blem med enskild dricksvattenförsörjning 
(kvalitet/kapacitet) förekommer i området.  

De ekonomiska förutsättningarna för att 
ansluta området till allmän VA-försörjning 
är relativt goda. De boende som så öns-
kar erbjuds anslutning till allmänt VA via 
avtal. 

3 

35 Sätila - Ryda Litet antal fastigheter (12 st) och lågt be-
byggelsetryck 

Området är ganska tätbebyggt vilket gör 
att det I visa fall är svårt att lösa enskilt 
VA. Ligger nära Storån som har före-

3 
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Områdes- 
nummer 

Namn Kommentar Prioriterings-
ordning 

komst av flodpärlmussla. Inga kända pro-
blem med enskild dricksvattenförsörjning 
(kvalitet/kapacitet) förekommer i området.  

De ekonomiska förutsättningarna för att 
ansluta området till allmän VA-försörjning 
är relativt små. De boende som så öns-
kar erbjuds anslutning till allmänt VA via 
avtal. 

 

 VA-utbyggnadsområde 
Ett VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som 
har behov av en förändrad VA-struktur. VA-utbyggnadsområden uppstår när kommunen 
har fattat beslut om att anslutning till allmänt VA ska ske, samt när i tid utbyggnaden ska 
ske. Beslut ska också fattas om att inkludera området i verksamhetsområde för allmän 
VA-försörjning. 

De 14 VA-planområden i Marks kommun som utgör VA-utbyggnadsområden visas i tabell 
10 nedan tillsammans med kommentarer. Dessa områden omfattas redan av beslut om 
VA-utbyggnad. 

Tabell 10: Följande VA-planområden är VA-utbyggnadsområden. Kolumnen ”prioriteringsordning” 
visar i vilken följd områdena ska anslutas. Prioriteringen är graderad 1 till 3 där 1 innebär utbygg-
nad närmare i tiden. Områdesnummer hänvisar till kartor och bedömningar som redovisas i bilaga 
3a-c till VA planen. 

Områdes-
nummer 

Namn Kommentar Prioriterings-
ordning 

2 Dyrenäs  3 

16 Flohult  3 

18 Bonared  1 

19 Balltjärn  3 

26 Ryda Investeringsbudget finns inte - 

28 Stjärnhult  3 

36 Vännåkra  2 

37 Hägnen  1 

38 Sjödal   1 

7 Almered Investeringsbudget finns inte 2 

33 Stenabo Investeringsbudget finns inte 1 

31 Hajom   1 

32 Hjorttorp Investeringsbudget finns inte 3 

6 Öresjö   1 
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 Allmänt VA-område 
Alla fastigheter som ligger inom verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsvat-
tenförsörjning i Marks kommun tillhör allmänt VA-område. 
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D. Plan för Enskilt VA 
Marks kommun är VA-huvudman för den allmänna VA-försörjningen i kommunen, vilket 
innebär ett ansvar för försörjningen för alla som är inkopplade till det allmänna VA-nätet. 
De som inte är anslutna till det allmänna VA-nätet har enskild försörjning vilket innebär att 
kommunen inte ansvarar för drift, underhåll eller försörjning.  

VA-försörjningen inom en kommun kan delas in i tre kategorier enligt nedan, Enskild för-
sörjning, Allmän försörjning eller delvis allmän försörjning. Samtliga fastigheter med VA 
tillhör en av kategorierna, men kan skilja sig åt även mellan närliggande fastigheter.  

 

För enskild försörjning har Marks kommun som VA-huvudman i kommunen inget ansvar 
eller skyldighet, utan detta ligger på den enskilda ägaren. Dock finns det en rad krav och 
lagar på enskilda anläggningar som respektive fastighetsägare/verksamhetsutövare 
måste hantera. För att kontrollera uppfyllelsen av detta sker tillsyn.  

I Marks kommun är det Miljönämnden som är tillsynsmyndighet för enskilda och sam-
fällda avloppsanläggningar i kommunen och kan ställa krav på utformning och funktion 
hos avloppsanläggningarna.  

14 Kommunens roll vid enskild VA-försörjning 
Kommunens arbete påverkar enskild försörjning på flera sätt, både reglerande och stöd-
jande. Främst har kommunen en roll som tillstånds- och tillsynsmyndighet och beslutande 
organ med möjlighet att reglera verksamheter. Men kommunen fungerar även som en 
hjälp vid generella ärenden då fastighetsägare behöver stöd och information om vad som 
gäller.  

Nedan följer kommunens skyldigheter vid enskild VA-försörjning:  

• Kommunen har tillsynsansvar för vissa enskilda vattentäkter enligt 9 kap. MB 
(Miljöbalken) samt 2 kap. 31 § MTF (Miljötillsynsförordningen). 

• Kommunen har tillsynsansvar över olägenhet för människors hälsa samt för de 
grundläggande hälsoskyddskraven på bostäder enligt 26 kap. 3 § 3 st. MB. 

• Kommunen är tillsyns- och tillståndsmyndighet över vissa miljöfarliga verksam-
heter, exempelvis avloppsanläggningar, 9 kap. MB. 

• Kommunen kan besluta om att inrätta vattenskyddsområden enligt 
7 kap. 21-22 § MB samt vattenskydd enligt 40 § FMH (Förordningen om miljöfar-
lig verksamhet och hälsoskydd). Kommunen är också tillsynsmyndighet över vat-
tentäkter samt vattenskyddsområden då Länsstyrelsen (som är tillsynsmyndighet 
enligt 11 kap MB) delegerat detta ansvar till kommunen. 

• Kommunen kan föreskriva om tillståndsplikt för grundvattentäkt enligt 9.10 MB. 

Enskild försörjning

•Enskild brunn
•Enskilt avlopp
•Gemensamhetsanläggning

Allmän försörjning

•Allmän dricks- och 
avloppsförsörjning

Delvis allmän försörjning

•Enbart inkopplat allmänt 
avlopp

•Enbart inkopplad allmän 
dricksvattenförsörjning

•Avtalsanslutning
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En beskrivning av kommunens och andra aktörers roll i frågor som rör både allmän och 
enskild VA-försörjning finns i Havs- och vattenmyndighetens vägledning Juridiken kring 
vatten och avlopp67.  

  

 
67 Rapport 2015:15, Havs- och vattenmyndigheten  
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15 Enskilda dricksvattenanläggningar 
Enskilda vattentäkter omfattas av olika lagstiftning beroende på deras storlek, antal an-
slutna personer samt vilken typ av verksamhet som försörjs.  

 Små enskilda vattentäkter  
Vattentäkter som i genomsnitt producerar mindre än 10 m3 dricksvatten/dygn eller försör-
jer färre än 50 personer och inte heller försörjer en kommersiell verksamhet kallas i Marks 
VA-plan för ”små enskilda vattentäkter” för att skilja dem från de större enskilda anlägg-
ningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. 

För små enskilda vattentäkter ligger ansvaret för en god dricksvattenförsörjning på fastig-
hetsägaren och ingen tillsyn sker i normalfallet på dessa anläggningar.  

Livsmedelsverket har gett ut ”Råd för enskild dricksvattenförsörjning” som sedan 
2014-01-01 har ersatt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17. I dessa finns råd 
för hur enskilda dricksvattenanläggningar bör skyddas, beredning och distribution av vat-
ten samt egenkontroll och vilka undersökningar som bör utföras av den som ansvarar för 
dricksvattenanläggningen. Råden är dock inte rättsligt bindande och kommunen har där-
för inget ansvar att utöva tillsyn så att råden följs. 

 Stora enskilda vattentäkter 
Vattentäkter som i genomsnitt producerar 10 m3 dricksvatten/dygn eller mer eller som för-
sörjer fler än 50 personer eller dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del 
av kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten. I dessa ställs bland annat kvalitetskrav i form av gränsvärden, krav på åtgär-
der vid försämrad dricksvattenkvalitet och krav på kontroll, beredning och distribution. 
Kommunen har tillsynsansvar för dessa dricksvattenanläggningar för att tillse att anlägg-
ningarna lever upp till kraven som ställs i Livsmedelsverkets föreskrifter.  

Dessa dricksvattentäkter registreras hos miljönämnden. Ett antal provparametrar samt 
provtagningsfrekvens fastställs. Provtagning och kontroll tillkommer därefter. 

Marks kommun bedriver tillsyn på de anläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten. 

 Tillstånd och anmälningsplikt för anläggning av enskild vattentäkt 
Uttag av yt- eller grundvatten är en vattenverksamhet enligt 11 kap 3 § Miljöbalken. Vat-
tenuttag är därför tillstånds- eller anmälningspliktigt så länge det inte är uppenbart att var-
ken enskilda eller allmänna intressen skadas genom verksamheten. Vattentäkter som till-
godoser en- eller tvåfamiljshus eller jordbruksfastigheter med vatten eller värme för hus-
behov är undantagna från tillstånds- och anmälningsplikten.  

I områden där det råder brist på sött grundvatten eller brist riskeras får kommunen före-
skriva om tillståndsplikt för alla typer av grundvattentäkter. Anläggning av enskild vatten-
täkt kan också regleras inom vattenskyddsområden.  

I de flesta fastställda vattenskyddsområden inom Marks kommun68 finns föreskrifter som 
reglerar markarbeten i form av borrning och schaktning:  

 

 
68 Björketorp, Fåglaslätt, Hajom, Hyssna, Ramslätt, Risäng, Sätila, Älekulla, Örby, Öxabäck och 
Öxnevalla, 
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Inom primär skyddszon, samt inom sekundär skyddszon A inom Risängs vatten-
skyddsområde är borrning i jord och mark förbjudet. Schaktning och liknande 
markarbeten kräver tillstånd från den kommunala nämnden för miljöfrågor. 

Inom sekundär skyddszon för samtliga vattenskyddsområden krävs tillstånd för 
både borrning i jord och mark samt övriga markarbeten. 

15.3.1 Varför regleras anläggning av enskild vattentäkt inom vattenskydds-
områden? 

Regleringen av enskilda vattentäkter i nära anslutning till de kommunala täkterna/vatten-
skyddsområdena görs utifrån främst två motiv; kapacitet och kvalitet.  

Begränsningen med hänvisning till kapacitet handlar om att uttag ur enskilda brunnar på-
verkar tillgången på vatten och kan innebära att den stora allmänna vattentäktens kapa-
citet begränsas. Föreskrifter gällande detta handlar om att reglera förekomsten och fram-
förallt uppkomsten av nya vattentäkter för att undvika sådan påverkan. En vattentäkt, två 
eller tre kanske inte innebär en förändring i vattentillgången, men var och vid vilket antal 
gränsen ska dras är svårt att avgöra och hantera. Genom föreskrifter möjliggör man ändå 
för att en sådan avvägning kan genomföras till skillnad från om inga föreskrifter hade fun-
nits och på så vis skyddar vattentäktens kapacitet.    

Kvalitetsmässigt innebär alla sorters markarbeten en risk då man fysiskt öppnar upp 
transportvägar ner till grundvattenmagasinet som föroreningar kan ta sig ner igenom. Ge-
nom att inrätta föreskrifter som reglerar borrning och schaktning möjliggör man för kontroll 
och villkorsbelagda verksamheter för att skydda vattentäkten från förorening och kvali-
tetsförsämring.   
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16 Enskilda avloppsanläggningar 
Spillvatten från hushåll definieras som avloppsvatten och kräver rening enligt Miljöbalken 
9 kap 7§ (se kapitel 16.1 nedan). Rening av avloppsvatten från hushåll syftar till att 
minska utsläpp av suspenderat material, syreförbrukande ämnen (organiskt material), 
närsalter (kväve och fosfor) och sjukdomsalstrande mikroorganismer (bakterier, virus och 
parasiter). Utsläpp av orenat eller otillräckligt renat avloppsvatten kan leda till hälsorisker 
och övergödning i recipienten. 

Spillvatten från fastigheter inom verksamhetsområde för allmänt VA, eller fastigheter som 
är avtalsanslutna till allmänt VA sker i de allmänna reningsverken.  

Utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning sker avloppsförsörjningen genom 
enskilda avloppsanläggningar. Miljönämnden har tillsynsansvar för samtliga enskilda an-
läggningar oavsett storlek. 

 Lagstiftning och riktlinjer  
Enligt miljöbalkens 9 kap 7 § 

”…skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olä-
genhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämp-
liga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras”. 

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 12 § gäller också: 

” Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbe-
byggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskilj-
ning. […]” 

Det är tillstånds- eller anmälningspliktigt att inrätta en avloppsanläggning enligt 13 § i 
FoMH 1998:899. 

Havs- och vattenmyndigheten har gett ut allmänna råd om små avloppsanläggningar för 
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). Här anges vilka krav som bör ställas vid normal re-
spektive hög skyddsnivå, vad som bör bedömas vid tillsyn och tillståndsprövning med 
mera. 

 Större enskilda avloppsanläggningar 
Det finns ett antal större enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Dessa nyttjas av 
skolor, konferensanläggningar, olika former av vårdboende men även flerbostadshus. En 
eller flera fastigheter kan vara anslutna till anläggningen och de kan drivas i privat eller i 
kommunal regi.  
En gemensamhetsanläggning för avlopp är en enskild avloppsanläggning som nyttjas av 
flera fastigheter. De fastigheter som nyttjar anläggningen bildar en samfällighet, det vill 
säga en förening som ansvarar för drift och underhåll av anläggningen.  
Kommunen har tillsynsansvar för dessa avloppsanläggningar för att tillse att anläggning-
arna lever upp till gällande utsläppskrav. Cirka hälften av anläggningarna består av infilt-
ration/markbädd och resterande är minireningsverk.  
 

 Bedömningsgrunder för tillsyn och tillståndsgivning av enskilda av-
lopp i Marks kommun 

Varje ärende bedöms enskilt där man tar hänsyn till huruvida anläggningen är robust, om 
anläggningen är belägen inom område för hög skyddsnivå (se kapitel 16.5.2.) och hur re-
cipienten påverkas av den aktuella anläggningen.  
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• Robusthet – anläggningen ska bland annat vara tillförlitlig, och driftssäker, funkt-
ionen ska gå att kontrollera. 

• Skyddsnivå – bedöms utifrån om anläggningen är lokaliserad inom något av om-
rådena som beskrivs i kapitel 16.5.2 samt genom en enskild bedömning utifrån 
bland annat kriterierna i kapitel 16.5.3.  

• Recipientpåverkan – till vilken recipient sker utsläpp, är recipienten känslig för 
ökad näringsbelastning?  

Havs- och vattenmyndigheten ger ut dokument för stöd och vägledning i arbetet tillsyn 
och tillståndsprövning av enskilda avlopp. För tillsynsarbetet har Havs- och vattenmyndig-
heten gett ut Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten69 (HVMFS 
2016:17) samt Vägledning för effektiv tillsyn (2015:1) där bland annat lämpligt tillväga-
gångssätt, bedömning och rättsfall beskrivs. 

I Havs- och vattenmyndighetens Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushålls-
spillvatten (HVMFS 2016:17) anges vilka krav som bör ställas vid tillståndsgivning för an-
läggning av enskild avloppsanläggning, exempelvis angående kontroll av utförd installat-
ion och med vilket tidsintervall som anläggningen ska kontrolleras. I bilaga 4 till HVMFS 
2016:17 anges vilket underlag som bör ligga till grund för tillståndsprövning. 

 Prioriteringsordning för tillsyn av enskilda avlopp 
Kommunen har som ovan nämnt tillsynsansvar över miljöfarliga verksamheter och till-
synsansvar över olägenhet för människors hälsa samt de grundläggande hälsoskydds-
kraven på bostäder. Tillsyn av de enskilda avloppen i kommunen genomförs efter beslu-
tad tillsynsplan och politiska beslut.  

Miljönämnden har genom beslut 2009-12-09 (§ 67 Dnr 2009/1045 446) antagit riskbase-
rade urvalskriterier för inom vilka områden tillsyn av enskilda avlopp ska prioriteras. Be-
slutets huvudpunkter presenteras i Tabell 11. 

Tabell 11 Urvalskriterier för tillsyn av enskilda avlopp 

Område och kort moti-
vering 

Mer information och hänvisning 

Avsluta tidigare invente-
ringar 

 

Tillsyn av enskilda avlopp sker enligt tillsynsplanen som är 
satt utifrån behov och möjlighet. Avsteg från denna ska 
motiveras och dokumenteras. Påbörjade inventeringar av 
större områden ska färdigställas för att säkerställa förtro-
endet för tillsynsmyndigheten och kommunen.  

Inom vattenskyddsom-
råde 

 

I enlighet med Allmänna råd p. 6 och 7 till 2 kap. 22 §. MB 
bör föreskrifter för enskilda avloppsanläggningar föreskri-
vas inom vattenskyddsområde med hänvisning till risken 
som anläggningen innebär för råvattenkällan.  

Sammanställning av samtliga vattenskyddsområden inom 
Marks kommun finns i Tabell 12, kapitel 16.5.2 och gäl-
lande föreskrifter finns tillgängliga på Marks kommuns 
hemsida.  

 
69 Gäller enskilda avlopp dimensionerade för max 25 pe. 
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Område och kort moti-
vering 

Mer information och hänvisning 

Inom hög skyddsnivå  

 

Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om 
små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 
2016:17) bör hög skyddsnivå gälla om utsläppet kan befa-
ras ha negativ påverkan på skyddade områden enligt för-
ordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på 
vattenmiljön. 

En sammanställning av områden med hög skyddsnivå 
samt tillhörande krav för områdena återfinns i kapitel 
16.5.2 

Där bebyggelsen är re-
lativt tät 

 

Genom Lagen om allmänna vattentjänster, § 6 har kom-
munerna skyldighet att se till att alla som bor i områden 
där det av miljö- eller hälsoskäl behöver ordnas VA i ett 
större sammanhang, blir försedda med dessa vattentjäns-
ter. Områden där bebyggelsen är relativt tät skulle kunna 
falla inom § 6.  

Om området inte faller inom LAV gäller 9 kap. 9 § MB. 
Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska 
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra 
uppkomsten av eller undanröja olägenheter för männi-
skors hälsa. 

Områden med högt belastningstryck hanteras i Strategisk 
VA-utbyggnadsplan - Del C. 

Ny teknik 

 

Ny teknik innebär en risk då den ställer högre kunskaps-
krav både på verksamhetsutövare och på tillsynsmyndig-
het för att säkerställa funktionen. 

 

 Skyddsnivåer för enskilda avlopp i Marks kommun 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) ska tillsynsmyndigheten i respektive kom-
mun bedöma i vilka områden i kommunen som det bör ställas strängare reningskrav på 
enskilda avlopp, dvs. hög skyddsnivå. I övriga områden är utgångspunkten att normalkrav 
ska ställas, dvs. normal skyddsnivå.  

Med hög respektive normal skyddsnivå avses de kravspecifikationer med avseende på 
anläggningars prestanda som Naturvårdsverket anger i de allmänna råden. 

Kommunen ska enligt HVMFS 2016:17 ställa krav på högre skyddsnivå inom vissa områ-
den som bedöms som extra känsliga, vilket kommunen har sammanställt i Miljönämn-
dens bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå för enskilda avlopp, (Antagen i 
Miljönämnden 2013-05-07, § 24).   

Syftet med hög skyddsnivå är att förhindra smittspridning via avloppsvattnet och skydda 
känsliga områden mot negativ miljöpåverkan. Om ett eller flera av de kriterier som besk-
rivs i kommunens riktlinjer är uppfyllda bör hög skyddsnivå gälla.  
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De skyddsavstånd som anges för hög skyddsnivå är endast riktvärden. En individuell be-
dömning av respektive avloppsanläggning görs alltid för att bedöma anläggningens ro-
busthet och potentiella påverkan på människors hälsa och miljön och därigenom de krav 
på rening som ska ställas. 

16.5.1 Normal skyddsnivå 

I Marks kommun ska följande krav uppfyllas vid normal skyddsnivå: 

För att uppnå tillräckligt miljöskydd: 

• Fosfor 70 %  

• BOD7 (syreförbrukande, organiska ämnen) 90 %  

För att uppnå tillräckligt hälsoskydd: 

• Vid normal skyddsnivå gäller att avloppet ej får medföra en väsentligt ökad risk för 
smitta eller annan olägenhet. 

16.5.2 Hög skyddsnivå  

I Marks kommun kan krav på hög skyddsnivå ställas i olika omfattning.  

I dessa områden ställs följande krav för att uppnå tillräckligt miljöskydd: 

• Fosforreduktion 90 %  

• Kvävereduktion 50 %  

• BOD7 -reduktion (syreförbrukande, organiska ämnen) 90 %  

I andra områden krävs hög skyddsnivå för att uppnå tillräckligt hälsoskydd: 

• Avloppet får inte medföra en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet. 
Gränsvärdena för ”bra badvattenkvalitet” enligt definition i NFS 2008:8 tillämpas som 
indikator på fekal förorening i utgående vatten från avloppsanläggningen: 

Escherchia coli <= 1000 cfu/100 ml 

Intestinala enterokocker <=400 cfu/100 ml 

Frånvaron av indikatorerna ovan behöver dock inte betyda att vattnet är säkert ur smitt-
skyddssynpunkt eftersom olika reningstekniker kan ha olika inverkan på specifika organ-
ismer. Det kan därför bli problematiskt att ha som regel att endast förhålla sig till badvat-
tenkvalitet. 

För hälsoskyddet kan, vid hög skyddsnivå, andra tekniker och reningssteg för reduktion 
av bakterier krävas än vid normal skyddsnivå. Det är också relevant att beakta utsläpps-
punkten då den har betydelse för riskerna med avloppsvattnet. 

Det finns också ett stort antal områden där krav ställs på att både reningskraven för 
miljöskydd och reningskraven för hälsoskydd ska uppfyllas. 

I tabellen nedan presenteras de områden inom vilka krav på hög skyddsnivå ställs, enligt 
Miljönämndens bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå för enskilda avlopp, 
(Antagen i Miljönämnden 2013-05-07, § 24). Texten i tabellen är beskrivande och är inte 
exakt formulerad som beslutstexten.  
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Områden med hög skyddsnivå finns också i Marks kommuns kartdatabas, Geosecma. 

Tabell 12 Områden som kräver hög skyddsnivå för enskilda avlopp i Marks kommun 
Område  Specifikation Miljö-

skydd/Häl-
soskydd 

Vattenförekomster 
med övergöd-
nings-problematik 

En uppdaterad 
bedömning över 
vilka dessa är kan 
ses i databasen 
VISS – vattenin-
formationssystem 
Sverige - 
www.viss.lst.se.  

 

Inom delavrinningsområdena till vattendrag som 
inte uppnår eller riskerar att inte uppnå miljökvali-
tetsnormen ”god status” för övergödning. 

I beslutet från miljönämnden anges specifikt att 
detta gäller för: 

• Viskans norra del (norr om Husåns samman-
flöde med Viskan vid Rydal) 

• Lillån 
• Surtan 
Hög skyddsnivå gäller för hela delavrinningsområ-
dena. Normal skyddsnivå kan dock gälla utanför 
500 m och där det finns mäktiga sandförekomster 
eller där det av andra skäl inte är motiverat med 
hög skyddsnivå. 

M 

Där miljökvalitetsnorm riskerar att inte uppnå god 
status. 

M 

Inom följande 
skyddsavstånd 
från vattendrag 
 

500 m från Storån (ej vid mäktiga sandlager). 
(inom minst 100 m och max 500 m gäller även 
hög skyddsnivå hälsoskydd) 

M/H 

Inom 100 m från biflöden till Storån M/H 
Inom 100 m från tillflöden till Lygnern  M/H 

Inom 100 m från kommunens åar – definieras i 
kartbilaga till miljönämndens beslut 2013-05-07, 
§ 24. 

M/H 

Inom 50 m från bäckar: med bäckar avses öv-
riga vattendrag utom diken. 

M 

Diken som mynnar i känsliga ytvatten Individu-
ell bedömning görs. Med diken avses inte uträ-
tade vattendrag utan de benämns åar eller 
bäckar. Ett dike är rakt (oftast), relativt kort, tydligt 
påverkat och onaturligt och avvattnar ett begrän-
sat område. Ofta kan flera diken löpa parallellt 
med varandra över en våtmark eller en åker. 

M 

Inom följande 
skyddsavstånd 
från sjöar  

500 m från Lygnern (ej vid mäktiga sandlager), 
som utgör dricksvattentäkt för Kungsbacka kom-
mun. (inom minst 100 m och max 500 m gäller 
även hög skyddsnivå hälsoskydd) 

M/H 

http://www.viss.lst.se/
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Inom närområdet 
till kommunala 
badplatser.   

Marks kommun har följande badplatser;  
• Furusjön, Fritsla 
• Hedgärdessjön, Skene 
• Härsjön, Hyssna 
• Lilla Horredssjön, Horred 
• Lilla Hålsjön, Hyssna 
• Lygnern,  

o Flohult Sätila 
o Lygnevi Sätila 

• Mjögasjön, Rydal 
• Sandsjön, Torestorp 
• Stora Hålsjön, Liagärde 
• Stora Navsjön, Björketorp  
• Stora Öresjön, Ubbhult 
• Västra Öresjön, Gångemad, Björketorp 
• Östra Öresjön,  

o Ekelund, Örby 
o Hanatorp, Örby 
o Mos Strand, Örby 
o Slättesnabb, Haby 

• Öxasjön, Öxabäck 

H 

Inom närområdet 
till privata badplat-
ser. 

 H 

Natura 2000-om-
råde  

Gäller områden som grundas i Habitatdirektivet 
92/43/EEG eller Fågeldirektivet 79/409/EEG, i den 
mån syftet med skyddet för området kan påverkas 
negativt av enskilda avlopp.  

Vilka dessa är kan ses i databasen VISS – Vatte-
ninformationssystem i Sverige - www.viss.lst.se. 

M 

Naturreservat och 
andra känsliga 
områden 

Gäller till exempel: 

• Områden med biotopskydd,  
• Nyckelbiotoper och  
• Områden som inkluderas i kommunernas na-

turvårdsprogram,  
I den mån syftet med skyddet för området eller 
värdet av naturmiljön påverkas negativt av ett en-
skilt avlopp. Exempel på naturmiljöer som kan 
vara känsliga för utsläpp av närsalter från enskilda 
avlopp i närområdet kan vara våtmarker såsom 
dammar, vattendrag och kärr med flera. Skydds-
värda områden redovisas i Marks kommuns natur-
databas. Någon utsortering känsliga naturmiljöer 
har inte gjorts. 

M 

Inom befintliga/fö-
reslagna och re-
kommenderade 

• Björketorp 
• Fåglaslätt 

M/H 

http://www.viss.lst.se/
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vattenskydds-om-
råden till allmänna 
dricksvattentäkter  

• Haby – vattentäkten har ett preliminärt vatten-
skyddsområde som inte kommer att faststäl-
las. Inom detta område tillämpas hög skydds-
nivå. 

• Hajom 
• Hyssna 
• Ramslätt 
• Risäng 
• Sätila 
• Torestorp 
• Älekulla  
• Örby - Undantag gäller för tertiär zon. Där gäl-

ler hög skyddsnivå för både miljö- och hälso-
skydd endast inom 100 m från Ljungaån, lik-
som inom 100 m runt sjöar samt inom 50 m 
från bäckar och diken. Skyddet av Ljungaån 
är det väsentliga. I övriga delar av den tertiära 
zonen tillämpas normal skyddsnivå. 

• Öxabäck 
• Öxnevalla 

Inom de vattenfö-
rekomster där 
kommunens re-
servvattentäkter 
är belägna.  

• Skene 
• Barrsjön 

M/H 

Inom prioriterade 
vattenförekomster 
som utpekats i 
kommunens stra-
tegiska vattenför-
sörjningsplan  

 M/H 

Inom skyddade 
dricksvatten-före-
komster enligt da-
tabasen VISS – 
vatteninformat-
ions-system i Sve-
rige - 
www.viss.lst.se.  

Dessa är Hällingsjö, Sätila, Ramslätt, Fåglaslätt, 
Risäng, Örby, Björketorp och Öxnevalla.  

M/H 

Nära enskild vat-
tentäkt.  

Hög skyddsnivå tillämpas om avloppsanlägg-
ningen ligger närmare en enskild vattentäkt än det 
avstånd som motsvarar en transporttid för grund-
vattnet på minst 2 till 3 månader. Mer än 3 måna-
ders transporttid till vattentäkt klassas som normal 
skyddsnivå. En bedömning på plats görs alltid. 

M/H 

http://www.viss.lst.se/
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Områden med 
sammanhållen be-
byggelse (enligt 
plan- och byggla-
gen) 

Hög skyddsnivå gäller inom sådana områden som 
har hög samlad belastning ur miljö- och hälso-
skyddssynpunkt eller där belastningen riskerar att 
bli hög i framtiden.  

För omvandlingsområden gäller särskilda regler i 
Marks kommun, se kapitel 16.6 nedan.  

M/H 

 

16.5.3 Avgörande aspekter vid bedömning av skyddsnivå 

Varje ärende bedöms enskilt där man tar hänsyn till huruvida anläggningen är robust, är 
placerad inom de nämnda områdena och hur recipienten påverkas av den aktuella an-
läggningen. Detta innebär att inom områden där hög skyddsnivå generellt gäller (se kapi-
tel 16.5.2) kan normal skyddsnivå tillämpas för en anläggning om det inte anses relevant 
eller lämpligt att tillämpa hög skyddsnivå i det specifika fallet. På samma sätt kan krav på 
hög skyddsnivå ställas för anläggningar även i områden som inte nämns i 16.5.2 om det 
kan anses relevant och lämpligt att tillämpa detta. Även försiktighetsprincipen (2 kap Mil-
jöbalken) ska beaktas vid bedömningen av vilka reningskrav som ska ställas.  

För att kunna göra en enskild bedömning av vilken skyddsnivå som bör gälla för en av-
loppsanläggning, måste hänsyn tas till de hydrologiska och geologiska förhållandena i 
området. 

• Grundvattenytans nivå i förhållande till markytan – avloppsvattnet renas då det 
infiltrerar genom jordlager ner till grundvattenytan delvis genom att föroreningar 
fastläggs i jorden. En hög grundvattenyta kan då innebära en sämre reningseffekt 
och ett större utsläpp av föroreningar. 

• Grundvattnets flödesriktning – i förhållande till närliggande skyddsobjekt. 

• Jordarter och dess genomsläpplighet samt förmåga att fastlägga näringsämnen – 
Möjligheten för infiltration av avloppsvatten variera mellan olika jordarter. Gene-
rellt gäller att ju mindre kornstorlek jordarten har desto mindre mängd vatten kan 
infiltrera.  

• Marklutning och terräng – i förhållande till närliggande skyddsobjekt. 

• Markavvattningssystem – dräneringar och diken kan möjliggöra snabba sprid-
ningsvägar för avloppsvatten som gör att föroreningar inte fastläggs i marken i till-
räcklig grad. Det är därför viktigt att beakta placering av sådana anläggningar i 
förhållande till avloppsanläggningar för att förhindra potentiell spridning av smitto- 
och näringsämnen. 

 Avloppshantering i omvandlingsområden 
Ett omvandlingsområde är ett område som är planerat för fritidsbostäder och har till stor 
eller viss del omvandlats till permanentboende. I samband med detta sker ofta moderni-
sering av sanitära installationer i fritidshusen såsom att vattentoalett eller dusch installe-
ras där detta tidigare inte funnits. I dessa områden är tomterna ofta relativt små och loka-
liserade så att det är svårt att anordna avloppsrening på ett miljö- och hälsoskyddsmäss-
igt bra sätt. För att underlätta handläggningen av ärenden som rör dessa områden har 
Marks kommun tagit fram Riktlinjer för hantering av enskilda avlopp i omvandlingsområ-
den (Miljönämndens beslut § 5 Dnr 2010/79 446 med uppdatering § 9 Dnr 2011/7 446).  

Följande förhållningssätt förespråkas: 
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• Generellt gäller avslag på ansökan om enskild avloppsanläggning inom om-

vandlingsområden. 

• I första hand bör möjligheten till kommunalt huvudmannaskap övervägas 

• I andra hand bör avloppsvatten hanteras genom någon form av gemensam-
hetsanläggning. 

• I omvandlingsområden som planeras för anslutning till kommunalt VA godtas 
slutna tankar som en tillfällig lösning för befintlig bebyggelse. Tillfälligt tillstånd 
till sluten tank för allt avloppsvatten kan beviljas cirka 5 år innan kommunalt verk-
samhetsområde för VA är planerat att inrättas. Vilka områden som därmed kan 
beviljas tillfälliga tillstånd framgår av Marks kommuns Strategiska VA-
utbyggnadsplan (del C).  

• I omvandlingsområden som inte planeras för kommunalt VA är miljönämndens 
målsättning gemensamma lösningar, bedömningar görs dock områdesvis när frå-
gan aktualiseras. 

En individuell bedömning görs för varje enskilt fall i enlighet med miljöbalken.  

 

 

 Tillsyn och tillståndsgivning för avloppshantering inom vattenskydds-
områden 

Inom de flesta fastställda vattenskyddsområden i Marks kommun regleras anläggning av 
enskilda avlopp inom primär och sekundär zon70.  

Etablering av nya anläggningar för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten eller an-
nat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde är förbjudna inom primär skydds-
zon. 

Inom sekundär skyddszon kräver nyetablering av sådana anläggningar tillstånd från den 
kommunala nämnden för miljöfrågor. 

I både primär och sekundär skyddszon anges att avloppsledningar skall vara täta, inspek-
teras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om och renoveras71. 

Detta betyder att befintliga anläggningar inom både primär och sekundär zon får åtgär-
das. Ett uppdrag finns om att ta fram tematiska tillägg (TÖP) för att kunna planera ny be-
byggelse inom vattenskyddsområdena. Arbetet med detta pågår och är under 2020 på 
väg till kommunfullmäktige för beslut. 

  

 
70 Björketorp, Fåglaslätt, Hajom, Hyssna, Ramslätt, Risäng, Sätila, Älekulla, Örby, Öxabäck & Öx-
nevalla. 
71 I Örby används formuleringen: De allmänna avloppsledningarna skall kontrolleras och underhål-
las så läckage minimeras. 



 

88(96) 
 
VATTEN- OCH AVLOPPSPLAN FÖR MARKS KOMMUN 
 

 

 

 

 

E. Åtgärdsplan 
17 Åtgärder 
Förslag till åtgärder tagits fram, indelat efter de olika delarna i policyn, se Del B. Åtgär-
derna beskriver det som bedöms vara mest angeläget i syfte att uppfylla respektive ställ-
ningstagande, 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, lämpliga att överföra till projektform och möjliga att ”bocka av”.   

 

Figur 10: I arbetet med VA-planen har åtgärder konkretiserats inom alla de delar som finns i 
VA-policyn.  

Ansvaret för genomförande och uppföljning av åtgärder tillfaller olika enheter eller roller 
inom Marks kommuns organisation. Även enheter som inte är huvudansvariga kan berö-
ras och blir därmed medansvariga för att VA-planen ska kunna efterlevas. En tydlighet 
kring var de olika ansvarsområdena landar, idag och vid eventuella omorganisationer, är 
en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-planens åtgärder. De huvudsakliga konse-
kvenser som uppkommer till följd av VA-planens genomförande redovisas i bilaga 4.  

 Vikten av styrning genom översiktsplanering 
Viljeriktningen för kommunens utveckling påverkar hur framtida VA-försörjning kommer 
att ske. Samtidigt behöver förutsättningarna för VA-försörjning beaktas vid kommunal pla-
nering. En uppdaterad översiktsplan ger riktlinjer som är en förutsättning för att kunna 
långsiktigt planera arbetet med VA-försörjningen inom Marks kommun. VA-planen i sig 
kan också ge input till ÖP-arbetet genom att visa hur möjligheterna för utveckling i kom-
munen, utifrån förutsättningar i den allmänna VA-anläggningen, utnyttjas på bästa sätt. 

 
 

VA-plan

Övergripande 
strategier

Enskilt VA-område, 
VA-bevakningsområde, 
VA-utredningsområde

Samarbete och 
kommunikation 

VA-utbyggnads-
område

Allmänt VA-område
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18 Åtgärder kopplade till de övergripande strategierna 
Här presenteras åtgärder kopplade till VA-policyns övergripande strategier. 

Nr Strategi  Åtgärd Ansvarig 

1.  Vatten- och avloppsförsörj-
ningen ska anpassas med 
hänsyn till hydrologiska 
variationer såsom torka 
och översvämning, klimat-
förändringar och samhällets 
utveckling.  

A Fortsätt kartläggningen av över-
svämnings- och skredrisker. 

Bygg-en-
heten 

B Förankra framtagna översväm-
ningskarteringar i kommunens 
verksamhet. 

Samtliga 
avdel-
ningar 

C Ta hänsyn till framtida klimatför-
hållanden enligt myndigheters och 
Svenskt Vattens rekommendat-
ioner vid all planering och såväl 
nybyggnad som underhåll, av den 
allmänna VA-anläggningen. 

VA och 
bygg-en-
heten 

2.  Kommunen ska ha god be-
redskap för driftstörningar 
och krishändelser. 

A Beredskapsplaner för samtliga all-
männa VA-anläggningar ska fin-
nas och vara uppdaterade. 

VA 

B Samordna ett förberedande och 
förebyggande säkerhetsarbete in-
ternt inom kommunen. 

VA 

C Ta fram tydliga rutiner för kommu-
nikation till allmänheten vid krissi-
tuationer. 

VA 

3.  

 

Kommunens arbete med 
vatten- och avloppsförsörj-
ning ska ske enligt en tyd-
lig fördelning av roller 
och ansvar samt utifrån en 
tydlig beslutsstruktur. 

A Ansvarsfördelning, roller och ruti-
ner ska finnas dokumenterat och 
tillgängligt. 

VA 

B Utbildningstillfällen ska tillhandhål-
las för politiker i Teknik- och ser-
vicenämnden efter varje val och 
vid behov.  

VA 

4.  Alla fastigheter i kommunen 
med behov av vatten- och 
avloppsförsörjning ska vara 
klassade som något av föl-
jande ”VA-
typsområden”72.  
Allmänt VA-område  
VA-utbyggnadsområde 
VA-utredningsområde 
VA-bevakningsområde 
Enskilt VA-område 

A Genomför aktualisering av klass-
ningen av VA-planområden en 
gång per mandatperiod eller oftare 
vid behov 

VA 

B Kommunicera behov av föränd-
ringar i klassningen av 
VA-planområden till berörda en-
heter.  

Samtliga 
enheter, 
vid behov 

C Ta fram rutiner åt berörda delar av 
kommunens organisation, för att i 
den ordinarie verksamheten be-
akta klassificeringen av VA-
planområden. 

Bygg-en-
heten, 
Miljö-en-
heten 

 
72 Se bilaga 1 
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Nr Strategi  Åtgärd Ansvarig 

5.  Kommunens organisation 
ska tydligt kommunicera 
till medborgarna vilka områ-
den som utgör 
VA-utbyggnadsområde, 
VA-utredningsområde, VA-
bevakningsområde och en-
skilt VA-område, grunderna 
för detta samt vad det inne-
bär.  

A Ta fram en rutin för att hålla hem-
sidan uppdaterad med aktuell in-
formation som gäller allmän för-
sörjning av vatten och avlopp 
(även VA-utbyggnadsområden). 

VA 

B Ta fram en rutin för att hålla hem-
sidan uppdaterad och datumsatt 
med aktuell information som gäller 
enskilt vatten och avlopp (enskilt 
VA-område, VA-
bevakningsområde, 
VA-utredningsområde). 

Miljö-en-
heten 

C Ta fram en kommunikationsplan 
för VA-planen. 

VA 

6.  Utbyggnad av den all-
männa vatten- och avlopps-
försörjningen ska ske uti-
från en långsiktig plan 
som skapas i samklang 
med utvecklingen av den 
bebyggda miljön och med 
hänsyn till människors 
hälsa och miljön. 

A Upprätthåll en aktuell VA-
utbyggnadsplan utifrån klassning i 
VA-planarbetet och ändringar som 
görs i det löpande arbetet. 

VA 

7.  Byggnation och exploate-
ring inom kommunen ska 
beakta säkerställande av 
en långsiktigt hållbar vat-
ten- och avloppsförsörj-
ning, med hänsyn till hälsa, 
miljö och ekonomi.  

A Diskutera VA-försörjning tidigt vid 
exploatering och kommunicera 
planen för VA-utbyggnad samt 
vad det betyder för aktuella explo-
ateringsområden i form av exem-
pelvis tid för utbyggnad/anslut-
ning. 

Bygg-en-
heten 

8.  Kommunen ska ha en 
långsiktig ekonomisk pla-
nering som innefattar nöd-
vändiga investeringar såväl 
inom som utanför befintligt 
verksamhetsområde för all-
mänt VA. Behovet av inve-
steringar i vatten- och av-
loppsförsörjningen i kom-
munen ska vara tydligt för 
alla berörda. 

A Ange tydligt vid budget- och 
taxearbete vilka resurser som 
krävs på kort och lång sikt för att 
utföra nödvändiga åtgärder inom 
vatten- och avloppsförsörjningen. 

VA 

B Utför en årlig översyn av VA-taxan 
i förhållande till kommande kost-
nader och investeringar. 

VA 

9.  Kommunen ska främja och 
där så är lämpligt tillämpa 
kretsloppsanpassade lös-
ningar för vatten- och av-
loppsförsörjningen.  

A Ta fram och distribuera informat-
ionsblad om kretsloppsanpassade 
lösningar för enskild försörjning. 

Miljö-en-
heten 

B När kvittblivning av slam upphand-
las (enligt LOU) ställs vissa krav 
på miljöhänsyn och kretsloppstän-
kande. 

VA 
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19 Åtgärder kopplade till riktlinjerna  

 Enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde  
Här presenteras åtgärder för att uppfylla innehållet i policyns riktlinjer i avsnittet Enskilt 
VA-område, VA-bevakningsområde och VA-utredningsområde. 

Nr Riktlinje  Åtgärd Ansvarig 

1.  Klassning av Enskilt VA-
område, VA-
bevakningsområde och 
VA-utredningsområde ska 
baseras på behov av för-
bättrad VA-lösning med 
avseende på miljö- och 
hälsoskyddsaspekter 
samt samhällets utveckl-
ing  

A Genomför aktualisering av klass-
ningen av VA-planområden minst 
en gång per mandatperiod eller of-
tare vid behov 

VA 

B Kommunicera behov av föränd-
ringar i klassningen av 
VA-planområden till berörda en-
heter. 

Samtliga 
enheter, 
vid behov. 

2.  För varje VA-
utredningsområde ska 
både enskild och allmän 
vatten- och avloppsför-
sörjning utredas.  

 

A Ta fram en checklista över vilka 
aspekter som beaktas i en VA-
utredning för att hitta den mest 
lämpliga73 VA-lösningen. 

VA 

B Utför en övergripande kartlägg-
ning av förutsättningar för enskild 
försörjning med hänsyn till kvalitet 
och kapacitet. 

Kommun-
styrelsen 
äger frå-
gan enl 
LAV vilket 
innebär 
att de ska 
finansiera 
en dylik 
utredning 

3.  Inventering av enskilda 
avlopp ska bedrivas enligt 
en långsiktig plan som be-
aktar klassningen av VA-
planområden. Inventering 
ska prioriteras i områden 
som klassats som VA-
utredningsområden och 
VA-bevakningsområden. 

A Uppdatera tillsynsplanen så att 
prioriteringsordningen för tillsyn av 
avlopp beaktar klassningen av 
VA-planområden.  

Miljöen-
heten 

 
73 Med ”lämplig” menas här att vald lösning tillgodoser hälsomässiga, ekonomiska och miljömässiga 
behov samt juridiska aspekter. 



 

92(96) 
 
VATTEN- OCH AVLOPPSPLAN FÖR MARKS KOMMUN 
 

 

 

 

 

Nr Riktlinje  Åtgärd Ansvarig 

4.  Krav på enskilda VA-
anläggningar ska beakta 
klassningen av VA-
planområden. Kraven ska 
beakta när i tid en föränd-
rad VA-struktur är aktuell, 
vilken status befintlig an-
läggning har och vilket be-
hov som finns på fastig-
heten. 

A Ta fram en rutin för hur invente-
ring och kravställning på enskilda 
VA-anläggningar görs inom de 
olika VA-planområdena. 
För VA-utbyggnadsområden ska 
denna rutin tas fram i samarbete 
med VA-enheten. 

Samtliga 
enheter 

5.  Byggnation på landsbyg-
den ska beakta säkerstäl-
lande av en långsiktigt 
hållbar vatten- och av-
loppsförsörjning, med 
hänsyn till hälsa, miljö och 
ekonomi.  

A Ta fram en checklista för bygg-
lovshantering och förhandsbesked 
som förtydligar vikten av frågor 
som rör avlopps- och dricksvatten-
försörjning. 

Byggen-
heten 

B Ta fram erforderligt skydd för en-
skilda dricksvattentäkter som för-
sörjer fler än 50 personer, eller har 
ett vattenuttag som överstiger 
10m3/d. 

Kommun-
styrelsen 

 VA-utbyggnadsområde  
Detta avsnitt redovisar åtgärder i områden som ska anslutas till allmänt verksamhetsom-
råde och införlivas i verksamhetsområdet. VA-utbyggnad dessa områden baseras på re-
dan fattade politiska beslut.  

Nr Riktlinje  Åtgärd Ansvarig 

6.  Klassning och prioritering 
av VA-
utbyggnadsområde ska 
baseras på: 

Behov av förbättrad VA-
lösning med avseende på 
miljö- och hälsoskyddsa-
spekter samt samhällets 
utveckling. 

Möjlighet att införliva om-
rådet i verksamhetsom-
råde för allmänt VA 

A Genomför aktualisering av klass-
ningen av VA-planområden minst 
en gång per mandatperiod eller 
oftare vid behov. 

VA 

B Genomför VA-utbyggnad enligt 
en tydlig prioriteringslista. 

VA 

7.  Inför planbesked ska det 
vara klarlagt om vatten- 
och avloppsförsörjningen 
ska vara allmän eller en-
skild. 

A Skapa en rutin/mall för vilka 
aspekter som beaktas vid en så-
dan utredning som syftar till att 
visa vilken framtida VA-
försörjning som är mest lämplig. 

VA 

8.  VA-utbyggnad i område 
som ansluts till allmänt 
VA ska dimensioneras så 
att all befintlig och i närtid 
planerad bebyggelse kan 
anslutas 

A Ta fram och implementera rutin 
för utbyggnad till områden som 
ska: 

Införlivas i verksamhetsområdet.  

Anslutas via avtal 

VA 
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Nr Riktlinje  Åtgärd Ansvarig 

9.  Avtalsanslutning accepte-
ras, där så är lämpligt, till 
av kommunen anvisad 
förbindelsepunkt. 

A Riktlinjer för hur kommunen bedö-
mer om avtalsanslutning är möjlig 
och hur förbindelsepunkt väljs. 

VA 

  

 Allmänt VA-område 
Inom allmänt VA-område hanteras åtgärder som föreslås inom den befintliga allmänna 
VA-anläggningen och här presenteras i första hand åtgärder som berör fler enheter än 
bara VA-enheten. Även vissa övergripande åtgärder som enbart berör VA-enheten pre-
senteras nedan.  De åtgärder som enbart rör VA-enheten hanteras inom ramen för VA-
enhetens mer detaljerade verksamhetsplanering. VA-planen ersätter inte denna. 

Nr Riktlinje  Åtgärd Ansvarig 

10.  Den allmänna dricksvat-
tenförsörjningen ska vara 
skyddad från sabotage. 

A Utför en risk- och sårbarhetsana-
lys som grund för vidare arbete 
med att skapa en robust dricksvat-
tenförsörjning 

VA 

B Definiera en ambitionsnivå för 
skydd mot sabotage.  

VA 

C Utför de åtgärder som föreskrivs i 
LIVSFS 2008:13 berörda delar av 
VA-anläggningen. 

VA 

11.  Det ska finnas beredskap 
avseende såväl utrustning 
som manskap och kom-
petens för händelse av 
driftstörning i den all-
männa VA-försörjningen. 

A Ta fram en beredskapsplan för 
den allmänna VA-anläggningen. 

VA 

12.  Allmänna dricksvattentäk-
ter ska ha ett fullgott vat-
tenskydd som säkerställer 
råvattenkvalitet och kvan-
titet. 

A Fastställ vattenskyddsområden 
med tillhörande skyddsföreskrifter 
för samtliga allmänna vattentäkter 
i drift, både ordinarie och reserv-
vattentäkter. 

VA 

B Skapa ett forum, med berörda en-
heter, för dialog om vattenskydds-
frågor i detaljplaneringen om hur 
de olika intressena kan förenas. 

VA 

C Ta fram riktlinjer för tillsynsmyn-
digheten som visar vad som bör 
beaktas vid tillsyn och tillståndsan-
sökningar inom ett vattenskydds-
område. 

Miljöen-
heten/VA 

13.  Kommunen ska tydligt 
kommunicera vatten-
skyddsområdenas utbred-
ning och gällande före-
skrifter för att säkra att 
skyddet upprätthålls. 

A Se till att alla vattenskyddsområ-
den är skyltade. 

VA 

B Genomför en informationskampanj 
till de som bor och verkar inom 

VA 
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Nr Riktlinje  Åtgärd Ansvarig 

kommunens vattenskyddsområ-
den som beskriver hur de kan på-
verka vattnet och hur de därför bör 
agera.  

14.  Anslutna abonnenter inom 
den allmänna VA-
anläggningen ska ha till-
gång till ett dricksvatten 
av god kvalitet och till-
räcklig mängd. 

A Se över förutsättningarna till 
dricksvattenförsörjning tidigt vid 
nya planer så att åtgärdsbehov för 
att klara en ökad förbrukning iden-
tifieras. 

VA 

B Uppdaterad HACCP-analys ska 
finnas för samtliga vattenverk. 

VA 

C Säkerställ att samtliga allmänna 
vattentäkter i drift har vattendom 
eller tillstånd för vattenuttag. 

VA 

15.  Påverkan på den all-
männa VA-anläggningen 
som orsakas av över-
svämning, skyfall och 
torka ska beaktas i sam-
hällsplaneringen 

A Identifiera riskområden för över-
svämning/ bräddning vid skyfall 
och höga vattenstånd utifrån kli-
matscenario för kommunen. 

VA 

B Mätrutiner och kontrollprogram 
ska finnas för samtliga täkter för 
att kunna användas som besluts-
underlag för tillfälliga avstäng-
ningar.  

VA 

C 

 

Använda länsstyrelsens checklista 
för klimatanpassning i den fysiska 
planeringen för att säkerställa frå-
gans hantering i planprocessen. 
Ta fram och implementera en rutin 
för att säkerställa klimatanpass-
ning vid bygglovshantering. 

Plan- och 
byggen-
heten 

D Se över hur de allmänna vatten-
täkterna påverkas vid långvarig 
torka och ta vid behov fram en åt-
gärdsplan för att trygga vattenför-
sörjningen vid sådana händelser. 

VA 

16.  Den allmänna VA-
anläggningen ska anpas-
sas så att funktionen kan 
bibehållas även i ett för-
ändrat klimat. 

A Identifiera riskområden och utför 
förebyggande åtgärder (över-
svämningsskydd, ombyggnation 
för att klara höga flöden etc.) 

VA 

17.  Inom allmänt VA-område 
ska tillgång till reservvat-
tenförsörjning och redun-
dans i dricksvattensyste-
met eftersträvas. 

B Tillse att reservvatten finns att 
tillgå omedelbart i händelse av 
störning i den ordinarie försörj-
ningen. 

VA 

C Utred möjligheten att använda be-
fintliga vattentäkter som lokala re-
servvattentäkter i de orter som an-
sluts till överföringsledningen till 
centralorten. 

VA 

D Lägg dubbla ledningar på viktiga 
ledningssträckor, t.ex. vid överfö-
ringsledningen. 

VA 
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Nr Riktlinje  Åtgärd Ansvarig 

E Tillse att samtliga kritiska anlägg-
ningar för vattendistribution har re-
servkraft. 

VA 

F Diskutera nya verksamhetsområ-
den i en förvaltningsövergripande 
grupp som hanterar VA-frågor. 

VA 

G Ta fram en rutin för hur planen-
heten ska beakta vatten- och av-
loppsförsörjningen när beslut om 
detaljplan tas. 

Plan- och 
byggen-
heten 

18.  Inom allmänt VA-område 
ska nödvattenförsörjning 
kunna etableras 

A Ta fram en nödvattenplan som be-
skriver hur beredskap och intern 
kommunikation ska ske. 

VA 

19.  Inom allmänt VA-område 
ska mängden tillskottsvat-
ten i spillvattenledningar 
minimeras. 

A Upprätta en saneringsplan för att 
minska mängden tillskottsvatten i 
ledningsnätet och separera dag- 
och spillvattnet. 

VA 

B Lokalisera och åtgärda områden 
med begränsad kapacitet på led-
ningsnätet där risk för översväm-
ningar föreligger. 

VA 

C Följ upp utförd filmning av led-
ningsnätet. 

VA 

D Ställ krav på fastighetsägare att 
åtgärda felaktiga anslutningar till 
spillvattennätet (felkopplat dagvat-
ten m.m.). 

VA 

20.  Kommunen ska arbeta 
aktivt för att minska 
bräddning av avloppsvat-
ten 

A Kartlägg bräddmängder från samt-
liga bräddpunkter. 

VA 

B Upprätta en saneringsplan för risk-
områden på ledningsnätet. 

VA 

C Installera reservkraft och dubbla 
pumpar vid nybyggnation för att 
undvika bräddning. 

VA 

D Dimensionera upp pumpar och se 
över pumpstationer i syfte att klara 
av att ta hand om den mängd spill-
vatten som anläggningen är di-
mensionerad för (alltså: inte an-
passning efter tillskottsvatten). 

VA 

21.  Den allmänna VA-
verksamheten ska ha en 
planering för förnyelse- 
och drift och underhåll av 
allmänna 
VA-anläggningar. 

A Ta fram en underhålls- och förny-
elseplan för ledningsnätet. 

VA 

B Ta fram en drifts-, underhålls- och 
förnyelseplan för vatten- och av-
loppsreningsverken. 

VA 

22.  Den allmänna VA-
verksamheten ska ha en 
förutsägbar taxeutveckling 
genom långsiktig ekono-
misk planering för att 

A Ta fram en underhålls- och förny-
elseplan för ledningsnätet. 

VA 

B Ta fram en drifts-, underhålls- och 
förnyelseplan för vatten- och av-
loppsreningsverken. 

VA 
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Nr Riktlinje  Åtgärd Ansvarig 

klara kommande behov i 
VA-anläggningar och 
VA-ledningsnätet. 

C Tidsätt den VA- utbyggnadsplan 
som tas fram i VA-planen. 

VA 

Utför vid behov revidering av 
VA-taxan för att harmoniera med 
verksamhetens kortsiktiga och 
långsiktiga planer. 

VA 

 Samarbete och kommunikation  
Samarbete och kommunikation berör samtliga delar i kommunens organisation som arbe-
tar med VA och samhällsplanering i stort. Ansvaret för att åtgärderna ska genomföras för-
delas till olika enheter för att tydliggöra ansvarsförhållandena. För att målet med åtgär-
derna ska nås krävs ett gemensamt arbete mellan alla berörda i genomförandet av re-
spektive åtgärd. 

Nr Riktlinje  Åtgärd Ansvarig 

23.  Kommunens organisation 
ska ha en tydlig och en-
hetlig kommunikation 
kring frågor som rör vat-
ten- och avloppsförsörj-
ning 

A Ta fram en kommunikationsplan 
för VA-planen som berör både in-
tern och extern kommunikation. 

VA 

24.  Samtliga delar i kommu-
nens organisation ska ha 
tillgång till den kompetens 
som krävs för planering 
och beslutsfattande som 
rör VA-försörjningen 

A Se över om kommunen har de 
personella resurser som krävs 
framöver för att driva VA-
verksamheten och utföra VA-
planens åtgärder. 

Varje en-
het har an-
svar för sin 
egen kom-
petensför-
sörjning 

25.  Berörda delar i kommu-
nens organisation ska ut-
veckla samarbetet i frågor 
som rör VA-försörjningen 

A Utöka omfattningen av den befint-
liga dagvattengruppen till att han-
tera samtliga vatten- och VA-
frågor. 

VA 

26.  Det ska finnas tydliga 
vägar för kommunikation 
kring frågor som rör vat-
ten- och avloppsförsörj-
ningen såväl inom kom-
munens organisation som 
mellan kommunen och in-
vånarna.  

 

A Se åtgärd 25 a och 23 a.  VA 
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