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• EU:s vattendirektiv säger: ”Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och 

imorgon.  
 

• Sverige har antagit detta direktiv och alla kommuner i landet arbetar därför för att säkerställa att 
vårt vatten klarar den utveckling och de förändringar som våra samhällen påverkas av. 
 

• Kommunerna måste upprätta VA-utbyggnadsplaner i samverkan med länsstyrelserna enligt 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram  
 

• Kommunernas ansvar att bygga ut allmänt vatten och avlopp styrs av lagen om allmänna 
vattentjänster. 
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Varför en vattenplan? 



 
 
    
 

• Ystads kommuns vattenplan fastställdes av kommunfullmäktige den 15 september 2016.  
 

• Innebär att Ystads kommun åtagit sig att arbeta utifrån vattenplanens syfte, åtgärder och 
tidsramar. 
 

• Vattenplanen sträcker sig till 2030 och är verktyget som ger oss en helhetsbild av vatten- 
och vattenförsörjningen i kommunen. 
 

• Vattenplanen tydliggör vad vi behöver göra för att långsiktigt säkerställa ett fortsatt rent 
dricksvatten och väl fungerande avloppsrening även för kommande generationer. 
 
 
www.ystad.se  Boende och miljö/Vatten och avlopp/Vattenplan för Ystads kommun 
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Vad är en vattenplan? 

http://www.ystad.se/


Innehållsförteckning 
 
1    Inledning 
 
2    Plan för den allmänna VA-anläggningen 
 
3    Plan för VA-utbyggnad utanför nuvarande verksamhetsområdet 
 
4    Plan i väntan på VA-utbyggnad 
 
5 Plan för enskild VA-försörjning 

 
6 Plan för samverkan i frågor rörande VA-försörjning 

 
7 Uppföljning och fortsatt arbete/kommunikation 

 
8 Bilaga – Bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Plan för VA-utbyggnad 

 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kommunens skyldighet att ordna 
vatten och avlopp 
 
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen 
 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 
 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom allmän va-anläggning. 





 
 
 
 
 
 
 

• VA-utbyggnadsplanen omfattar ca 650 fastigheter. 
 
• Exakt hur den tekniska utbyggnadslösningen ska se ut inom 

respektive område studeras vidare i en detaljprojektering. 
 
 
 
 

VA-utbyggnadsplan 2016-2030 
 
 

/Hunnestad 



Löderups Strandbad 



Peppinge 



 Utbyggnad av kommunalt avlopp till Öja pågår. 
 

 Detaljprojektering av kommunalt avlopp till Bjäresjö och Hunnestad påbörjas under hösten 
2017 och utbyggnaden planeras genomföras 2018-2020. 
 

 Utbyggnad av vatten och avlopp i Löderups Strandbad samt avlopp längs Kustvägen till och 
avlopp i Peppinge planeras genomföras under 2020-2025. 
 

 Informationsmöte kommer att hållas med berörda fastighetsägare när utbyggnaden närmar 
sig. 
 

 Enskilt möte med varje fastighetsägare för att fastställa anslutningspunkt och 
ledningsdragning innan grävning påbörjas. 
 

Vad händer nu och framöver? 



Val av tekniskt avloppsystem 

Självfallssystem: 
 Anslutningspunkten ligger i tomtgränsen.  
 Man bekostar själv grävning och material inne på egna tomten och  

ansluter till kommunens ledning i anslutningspunkten. 
 

LTA tryckavloppssystem  
 Anslutningspunkten ligger i tomtgränsen 
 Du som är fastighetsägare får en minipumpstation. Denna gräver du ner på lämpligt ställe på 

din tomt och ansluter därefter till el- och spillvattenledningar från bostadshuset. Slutligen 
ansluter du minipumpstationen till anslutningspunkten i tomtgränsen. 
 



Vad avgör vilket system det blir? 

 Självfallssystem 
Om det med hänsyn till markförhållanden, markhöjder eller hus med källare finns möjlighet att 
anlägga ett självfallssystem så är det detta system som anläggs i första hand. 
 

 LTA-system 
LTA-system anläggs i lägen då det är mer ekonomiskt fördelaktigt eller där det inte går att lösa 
med självfallssystem. 



• Den kommunala VA-verksamheten bekostas inte med skattemedel utan är 
helt avgiftsfinansierad, det vill säga de kostnader som uppstår ska täckas av 
dem som använder tjänsterna. 
 

• När man ansluter fastigheten till det kommunala VA-nätet betalas en 
anslutningsavgift.  

 

• Därefter betalas en årlig brukningsavgift som är uppdelad på en fast och en 
rörlig del. 
 

• VA-taxan beslutas årligen av kommunfullmäktige. 

Taxor och avgifter 



Anslutningsavgiften för anslutning till kommunalt vatten- och spillvatten (år 2017): 
115 448 kr inkl. moms 

 

Brukningsavgift för fastigheter anslutna till kommunal vatten- och spillvatten (år 2017):  

Fast avgift: 3136 kr/år  
Rörlig avgift: 31,45 kr/kbm 

 

Självfallssystem: 
Du som fastighetsägare bekostar själv grävning och material inne på egna tomten och ansluter till kommunens 
ledning i anslutningspunkten. 

 

LTA-system: 

 Du som fastighetsägare får en minipumpstation som du gräver ner på din tomt på lämpligt ställe. 

 Du bekostar grävning, material och elanslutning för att ansluta fastighetens spillvatten till 
minipumpstationen. 

 Du står för drift och underhåll av pumphöljet samt elförsörjning av pumpen medan kommunen står för 
underhåll och byte av själva pumpen. 

 

Vilka blir kostnaderna? 



 Anläggningen måste vara godkänd av Miljöförbundet för att ersättning ska vara aktuell 
 
 Ystads kommun betalar ersättning för inlösta enskilda anläggningar som är yngre än 10 år 

 
 Ersättning utgår med 80% av verifierade kostnader för anläggningar som är yngre än 3 

år 
 För anläggningar som är äldre än 3 år reduceras ersättningens storlek med 10%  

för varje år 
 Maximal ersättning är högst anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa 

Inlösen av enskilda anläggningar 



Plan i väntan på VA-utbyggnad 

 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund utövar tillsyn och prövning av enskilda avlopp 



Frågor och funderingar? 
 
Besök gärna ystad.se eller ring Lars Mellberg på tel. 0411-57 71 56. 
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