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VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 

www.ystad.se 

 

 Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

 

 Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

 

 Christina Molin, VA-chef ,Ystads kommun 

 

 Lars Mellberg, VA-ingenjör, Ystads kommun 
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KVÄLLENS PROGRAM 

www.ystad.se 

 Inledning, Carina Barthel 
 Vattenplan (VA-utbyggnadsplan), Christina Molin och Lars Mellberg 
 Enskilt avlopp, Rasmus Ahlm 
 Kaffe 
 Frågor 
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Om Miljöförbundet… 
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• Den 15 september 2016 godkände kommunfullmäktige en ny vattenplan för Ystads 
kommun. 
 

• Vattenplanen anger vilka åtgärder som behövs för att säkerställa en långsiktigt 
ekonomiskt hållbar vatten- och avloppsförsörjning med hänsyn till hälsa och miljö.  
 

• I vattenplanen framgår bland annat var kommunen kommer att bygga ut vatten och 
avlopp under perioden 2016 - 2030. 

VATTENPLANENS SYFTE 



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

• Färskvattnets kvalitet påverkas av hur vi bygger våra städer och hanterar vårt avfall och 
avloppsvatten. Problemet är inte bara vattenbrist utan framför allt bristen på rent vatten. 
 

• 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 ska upprätta VA-utbyggnadsplaner i samverkan med länsstyrelserna. 
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VARFÖR EN VATTENPLAN? 



När har kommunen ansvar att bygga ut allmänt vatten och avlopp? 
 
 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 6§ 
 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse 
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Totalt kommer 650 fastigheter att omfattas av VA-utbyggnaden som sker under 2016-2030 
 

• 1. Öja med fastigheter inom vattenskyddsområdet för Stora Herrestads vattentäkt 

• 2. Bjäresjö  

• 3.Hunnestad 

• 4. Löderups strandbad 

• 5. Peppinge 

•  m.fl. 
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VA-UTBYGGNADSPLAN 2016 - 2030 

De områden som inte kommer att beröras av VA-utbyggnadsplanerna kommer även 

fortsättningsvis att ha kvar sina enskilda eller gemensamma VA-lösningar. 

 

 Ansvaret för anläggningarna ligger på fastighetsägaren enskilt eller samlat i en 

gemensamhetsanläggning.  



Inom område där kommunalt vatten och avlopp byggs ut 
 
Finansieras av de fastighetsägare som ansluts. 
 
Anslutningsavgift (avlopp)  98 400 kr inkl. moms 

Brukningsavgift (avlopp)  1179 kr/år    15,71 kr/kbm   
   
 
Inom områden med enskilda eller gemensammaavloppsanläggningar 
 

Finansieras av fastighetsägare enskilt eller gemensamt. 

 
Miljöförbundet har tillsynsansvaret, information och rådgivning  
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• Allmän anläggning  
- Kommunen ansvarar enligt lag om  

allmänna vattentjänster 
 
• Enskild anläggning 
- Fastighetsägaren löser det själv  
- Ensam 
- Tillsammans med andra 
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ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 



Gemensamt 
vatten och 

avlopp 
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http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/blanketter-och-broschyrer-for-samfallighetsforeningar/
http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/blanketter-och-broschyrer-for-samfallighetsforeningar/


Vad säger lagen? 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
12 §:  
Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från 
vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har 
genomgått längre gående rening än slamavskiljning. 

 

Miljöbalken 9 kap 7 §:  
Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på 
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga 
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

 

Infört i svensk lagstiftning 1969 
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Övergödning/näringspåverkan (Länsstyrelsen, VISS) 
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Avrinningsområde 

 Allt avrinnande vatten från 

ett område 

- Avvattnas via vattendrag 

 



Inte enbart enskilda avlopp… 
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Fosforbelastning till havet 

(fosfor = näringsämne som i överskott 

bidrar till övergödning.) 

Källa: SMED rapport nr 56, 2011 

 



Smittspridning… 
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 Det viktigaste syftet med avloppsrening är att förhindra 

smittspridning.  

 

 Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan 

det i vissa fall räcka med att borsta tänderna i brunnens 

vatten för att bli sjuk.  

 

 Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smittämnen 

till närliggande sjöar och vattendrag där människor 

vistas eller badar. 

 

 Läkemedel och kemikalier sprids 
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Slamavskiljare med direktutsläpp till vatten 

Någon form av efterföljande rening måste finnas 

 

 

Stenkista sjunkbrunn som efterföljande rening 

Tillåtet och otilltåtet 
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Infiltration eller markbädd 



Sluten tank 



Stora träd växer nära. 

Så kan markbädd och infiltration se ut 

Luftningsrör med ventilerade lock.  

Markbädden har havererat. 

 

OK 

Förbättra Åtgärda 

OK Inget vatten eller slam står i botten av rören. 



 Du som fastighetsägare ansvarar för att din avloppsanläggning inte medför 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

 Du som har en enskild avloppsanläggning räknas som verksamhetsutövare enligt 
miljöbalken. 

 Det kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt att göra vissa förbättringsåtgärder 
och att anlägga en ny anläggning.  

 Kontakta Miljföförbundet om du är osäker på ditt avlopps status, eller om du vill 
söka tillstånd/ anmäla ändring av din avloppsanläggning. 
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Tänk på att 



Om jag behöver ändra eller göra nytt avlopp? 
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Börja med att läsa på: 

www.avloppsguiden.se 

  

1 

http://husagare.avloppsguiden.se/
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 Anlita konsult och/eller entreprenör som kan hjälpa dig att planera 

anläggningens utformning 

 

 Entreprenören/konsulten kan också bistå i att göra ritningar och andra 

handlingar som ska bifogas ansökan 

 

 Vid osäkerheter kring vilka krav som ställs just där du bor, kontakta 

miljöförbundet   

 

 Miljöförbundet har inte som uppgift att tala om för dig vilken teknik du 

ska välja, eller upprätta handlingar till din ansökan 
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3 
Fyll i ansökan om enskilt avlopp! 
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4 
Invänta beslut om tillstånd från 

miljöförbundet 
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5 Anläggningen kan påbörjas! Kontakta 

miljöförbundet när arbetet ska påbörjas 
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6 
Fotografera avloppsanläggningens olika moment och skicka 

sedan in dessa tillsammans med ifyllt ”Intyg om utförd 

avloppsanläggning”. Detta ska skickas till miljöförbundet när 

anläggningen är slutförd! 



Kaffe 
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FRÅGOR 
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