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Sammanfattning 
Kungsbacka kommun har sedan 1970-talet arbetat med 
att bygga ut vatten och avlopp i befintliga bostadsområden, 
tidigare benämnt VA-sanering. Begreppet VA-sanering er-
sätts nu av begreppet VA-utbyggnad, och den nya VA-ut-
byggnadsplanen ersätter det gamla VA-saneringsprogram-
met från 2008. 

Planen pekar ut 40 VA-utbyggnadsområden som planeras 
få kommunalt VA, och anger ordningsföljden för VA-ut-
byggnad under perioden 2022-2032. Kungsbacka kommun 
planerar att ansluta i genomsnitt 150-175 fastigheter per år 
under perioden.

I planen finns även 13 områden där det krävs ytterligare ut-
redning för att avgöra om VA-försörjningen i området bör 
vara kommunens eller fastighetsägarens ansvar.

Lagkrav och miljö
Enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 är kommunen 
skyldig att tillhandahålla vattentjänster i områden med tä-

tare bebyggelse utifrån de behov som finns i respektive om-
råde. Eftersom det finns ett stort antal sådana områden i 
Kungsbacka kommun är det inte möjligt att bygga ut kom-
munalt VA i alla dessa områden samtidigt. VA-utbyggnads-
planen pekar därför ut ordningsföljden för de områden som 
planeras få kommunalt VA.

VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkva-
liteten i hav, sjöar, vattendrag och grundvatten genom att 
reningsgraden i kommunala reningsverk i regel är betydligt 
högre än i enskilda avloppsanläggningar.

Ordningsföljd
Ordningsföljden för VA-utbyggnad har avgjorts främst ge-
nom en sammanvägning av prioritetspoäng för behov och 
för samhällsutveckling, och med justering utifrån sju ytter-
ligare påverkansfaktorer: möjlighet, miljönytta, sociala fak-
torer, möjlighet till avtalsanslutning, kritiska faktorer, detalj-
planer och tekniska aspekter.

Projektet medfinansieras genom statsstöd 
till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av 
Länsstyrelsen i Hallands län.
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Inledning
Kungsbacka kommun har sedan 1970-talet arbetat med att 
bygga ut vatten och avlopp i befintliga bostadsområden runt 
om i kommunen. Ett stort antal områden som tidigare haft 
problem att klara vattenförsörjning och omhändertagande av 
spillvatten har idag istället kommunalt vatten och avlopp, även 
kallat allmänt VA. VA-utbyggnadsplanen ersätter föregångaren 
VA-saneringsprogram 2008-2012 från 2008 och VA-sane-
ringsprogram – mål och handlingsplan från 2011. Mer infor-
mation om tidigare VA-utbyggnad finns i bilaga 1. 

VA-utbyggnadsplanen omfattar 40 VA-utbyggnadsområden 
som planeras för byggstart under perioden 2022-2032. Detta 
är ett internt styrdokument för Kungsbacka kommun. Områ-
den och i vilken ordningsföljd VA-utbyggnaden planeras fram-
går av tabell 1 sist i huvuddokumentet. Översiktskartor och 
detaljkartor finns i bilagorna 2-4. I huvuddokumentet anges 
motivering till urvalet av VA-utbyggnadsområden och utbygg-
nadstakt. För en redogörelse av ställningstaganden och metoder 
som lett fram till ordningsföljd för VA-utbyggnad hänvisas till 
bilagorna 5 och 6 samt till projektrapporten för projektet VA-
utbyggnadsplan 2018.

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala 
vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Halland. VA-
utbyggnadsplanen är en del av Kungsbacka kommuns VA-plan. 
Arbetet med att ta fram en VA-plan och underliggande do-
kument följer Vägledning för kommunal VA-planering (Havs- 
och vattenmyndighetens rapport 2014:1).

Syfte
Lagen om allmänna vattentjänster § 6 innebär att i områden 
med tätare bebyggelse av tillräcklig omfattning är det kommu-
nens skyldighet att tillhandahålla vattentjänster utifrån de be-
hov som finns i respektive område. Eftersom Kungsbacka kom-
mun har ett stort antal områden med tätare bebyggelse som 
inte är verksamhetsområde för kommunalt VA är det inte möj-
ligt att bygga ut kommunalt VA i alla dessa områden samtidigt. 
VA-utbyggnadsplanen pekar ut vilka områden som planeras få 
kommunalt VA och beskriver i vilken ordningsföljd och med 
vilken utbyggnadstakt områdena planeras få kommunalt VA. 

VA-utbyggnadsplanen behövs också som en del i arbetet med 
att uppnå miljökvalitetsnormer för vattenförekomster genom 
att minska utsläpp av näringsämnen till recipienter som inte 
uppnår god ekologisk status.

Giltighet
VA-utbyggnadsplanen kan komma att förändras exempelvis på 
grund av förändringar i bebyggelse, dess geografiska omgivning 
eller omvärldsfaktorer. Exempel på viktiga omvärldsfaktorer 
är förändrade lagar, regler, miljömål och förändrad kommunal 
översiktsplan såväl som övrig samhällsplanering. 

Regeringen genomförde 2018 en utredning kallad Vägar till 
hållbara vattentjänster som kan komma att leda till föränd-
ringar i regelverket som styr VA-utbyggnad. Utifrån den ut-
redningen kan i framtiden tillkomma en kommunal skyldighet 
att före ett VA-utbyggnadsområde utses utreda möjligheten av 
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att på andra sätt skydda människors hälsa och miljö. Även yt-
terligare krav på VA-planering och redovisning av VA-utbygg-
nadsplaner kan tillkomma. Om lagförändringar enligt förlaget 
genomförs kommer det att innebära att VA-utbyggnadsplanen 
behöver förändras utifrån den nya lagen. 

VA-utbyggnad fram till år 2022
I de VA-utbyggnadsområden som nämns i Tidsplan för VA-
sanering från år 2015 kommer VA-utbyggnad inledas fram till 
år 2022. Dessa områden ingår därför inte i  denna VA-utbygg-
nadsplan, utan kommer att byggas enligt den gamla planen:

• Släps-Högås
• Torred
• Hagryd-Dala
• Lerkil
• Kyrkotorp
• Dalavägen
• Hjälmared
• Hanhals väster om E6

Tidsplan för VA-utbyggnad
VA-utbyggnadsplanen bör kompletteras med en Tidsplan för 
VA-utbyggnad. Medan VA-utbyggnadsplanen ger turordning-
en och utbyggnadstakten, preciseras i tidsplanen vilket år varje 
VA-utbyggnad planeras inledas. Ett riktmärke är att upprätta en 
tidsplan omfattande de närmsta fem åren eftersom det är den 
tiden som behövs för budgetplaneringen. Det krävs en förpro-
jektering för att precisera ett VA-utbyggnadsprojekt och fast-
ställa verksamhetsområdens exakta utbredning. Därför är det 
lämpligt att påbörja ett VA-utbyggnadsprojekt cirka sex år före 
byggstart. Ett VA-utbyggnadsprojekt kan sedan vara vilande i 
omkring två–tre år efter förprojekteringen eftersom det även för 
ett större VA-utbyggnadsområde räcker att påbörja inmätningar 
och utredningar med påföljande detaljprojektering 2,5 år före 
byggstart. 

Tidsplanen ska inte ta upp vilka områden som återstår efter 
dess tidshorisont eftersom detta framgår av VA-utbyggnads-
planen. De årtal som anges i VA-utbyggnadsplanen och i tids-
planer är planerat år för byggstart. Beroende av områdets stor-
lek och befintliga VA-ledningar med mera kan anslutning av 
fastigheterna till kommunalt VA bli möjlig samma år eller upp 
till två år efter byggstart.

Begrepp och avgränsning
Begreppen VA-utbyggnad och VA-utbyggnadsplan har i 
Kungsbacka kommun ersatt det som tidigare benämndes VA-
sanering och VA-saneringsprogram. VA-utbyggnad innebär att 
kommunen bygger ut kommunalt VA i ett område med befint-
lig bebyggelse. Sådana områden kallas ibland omvandlingsom-
råden eftersom de ofta håller på att övergå från fritidsbostäder 
till permanentbostäder. 

VA-utbyggnadsplanen omfattar inte utbyggnad av ledningsnät 
i områden för nybyggnation. Nybyggda områden ingår istället 
som en del av kommunens översiktsplan och detaljplanlägg-
ning. 

VA-utbyggnadsplanen omfattar inte heller förnyelse av led-
ningsnät, nya ledningar utanför bebyggelse eller planering för 
vattenproduktion och avloppsrening eftersom även dessa be-
handlas i separata planer.

Vid VA-utbyggnad förses ett VA-utbyggnadsområde med an-
slutningsmöjlighet för vatten och spillvatten i närheten av grän-
serna till områdets fastigheter. I de områden eller delar av om-
råden som har behov för kommunalt dagvatten byggs samtidigt 
anslutningsmöjlighet för dagvatten i närheten av fastigheterna. 
I VA-utbyggnadsplanen utreds inte dagvattenproblematiken. 
En dagvattenutredning görs istället i projekteringsfasen för res-
pektive VA-utbyggnad.

Områden som undersökts
En lista sattes samman över 70 områden inom kommunen. Ge-
mensamt för dessa är att de har tätare bebyggelse men inte är 
verksamhetsområde för kommunalt spillvatten. Dessa områden 
togs fram enligt följande tre punkter: 

• Områden som finns med i VA-saneringsprogrammet från 
2008.

• Områden som utifrån kommunens kännedom har eller antas 
i framtiden få sådana behov att de bör övervägas som VA-
utbyggnadsområden. Det är främst Miljö och Hälsoskydd 
som bidragit med kännedom från sitt arbete med tillsyn på 
enskilda avlopp. 

• Länsstyrelsen lät 2012 göra en GIS-analys inför sin rapport 
Avloppsvattenrening på landsbygden. Genom analysen gjor-
des kartmarkeringar på områden med minst 15 bostadshus 
inom ett maximalt avstånd av 100 m från varandra. Rap-
porten anger att för sådana förtätade områden kan antingen 
gemensamhetslösningar för spillvatten eller kommunalt VA 
tänkas vara lämpliga alternativ. 

Hur respektive område samlats in  gör ingen skillnad på hur 
området sedan undersökts. Efter att områden som redan fanns 
i tidsplan för VA-utbyggnad och områden som uppenbart inte 
var VA-utbyggnadsområden tagits bort från listan återstod 62 
områden. Dessa undersöktes för eventuell VA-utbyggnad och 
beskrivs i bilagorna 2–4 med hjälp av information från register 
och kartor. Observerade och bedömda kriterier och priorite-
ringspoänger för områdena redovisas i tabeller i bilagorna.

Avtalsanslutningar i VA-utbyggnadsområde
En övervägande del av områdena för VA-utbyggnad har redan 
föreningsägda ledningar som har kopplats eller planeras att 
kopplas till det kommunala VA-ledningsnätet. De föreningar 
som kopplar sitt ledningsnät till det kommunala ledningsnä-
tet kallas avtalsanslutna VA-föreningar. Enbart fem av 40 VA-
utbyggnadsområden i denna VA-utbyggnadsplan saknar helt 
föreningsägda ledningsnät för vatten eller spillvatten kopplade 
till kommunalt VA. I de flesta områdena är många men inte alla 
fastigheter redan tillkopplade till kommunalt VA.

I enlighet med praxis för tillämpning av Lagen om allmänna 
vattentjänster § 6 har dessa områden tagits med i VA-utbygg-
nadsplanen. Det finns ändå en möjlighet att VA-utbyggnad i 

enskilda områden inte behöver ske i kommunal regi. Då krävs 
det enligt praxis att fastighetsägarna i området har en fung-
erande gemensamhetsanläggning för VA. Så länge det i ett VA-
utbyggnadsområde finns fastigheter som inte är medlemmar 
i en gemensamhetsanläggning för VA, kvarstår behovet av en 
gemensam lösning och kommunen ansvarar för VA-utbyggnad 
i enlighet med praxis för tillämpning av Lagen om allmänna 
vattentjänster § 6. En konsekvens av detta är att kommunen 
kan bli tvungen att överta ledningsnät och ansvar.

Miljömål
Bland de nationella miljömålen är det främst följande fyra som 
är viktiga för VA-utbyggnadsplanen:

• Ingen övergödning
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet

VA-utbyggnad minskar övergödning och gynnar vattenkvalite-
ten i hav, sjöar, vattendrag och grundvatten genom att renings-
graden i kommunala reningsverk i regel är betydligt högre än i 
enskilda avloppsanläggningar.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att minska utsläpp, 
baserat på kunskap om vad människan och naturen tål. Nor-

merna avspeglar den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller 
det önskade miljötillståndet. För vatten handlar miljökvali-
tetsnormer uteslutande om att vattenförekomster ska uppnå 
god ekologisk status såväl som god kemisk status. För varje 
vattenförekomst kan separata miljökvalitetsnormer sättas. 
Utifrån satta miljökvalitetsnormer ska de ytvattenförekomster 
som berörs av VA-utbyggnadsplanen ha god ekologisk status 
senast år 2027.

För Kungsbackafjorden, Kungsbackaån, Lundaån och Löf-
taån med flera vattendrag och samtliga kustvatten krävs det 
att övergödningen minskas för att de ska uppnå god ekologisk 
status. Genom att reningsgraden i kommunala reningsverk 
i regel är betydligt högre än i enskilda avloppsanläggningar i 
VA-utbyggnadsområdena, innebär genomförandet av VA-ut-
byggnadsplanen en minskning av tillförsel av näringsämnen till 
recipienterna.

I vissa fall innebär en VA-utbyggnad att spillvatten  leds i över-
föringsledningar från områden i inlandet med en lämpligare re-
cipient till reningsverk med utsläppspunkter i känsligare havs-
områden. Detta medför att miljönyttan som uppnås genom 
den bättre reningsgraden i viss mån motverkas. För områden i 
inlandet eller åtminstone en kilometer från havet kan det där-
för vara befogat att undersöka möjligheter till förbättrad lokal 
rening.
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Avgörande av  
VA-utbyggnadsområden
I avgörandet av vilka områden som blir VA-utbyggnadsområ-
den tas hänsyn till en mängd faktorer, varav många återfinns 
i skriften Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster av 
Miljösamverkan (2014). Exempel på sådana faktorer är antal 
och storlek på fastigheter och befolkning, geografiska förutsätt-
ningar och närhet till annan bebyggelse. De kriterier som gran-
skats och bedömts för varje område inkluderar de kriterier som 
använts för att bestämma ordningsföljden för VA-utbyggnad 
och som beskrivs i bilagorna 5 och 6.

Områdestyper
VA-utbyggnadsplanen delar in kommunens yta i fyra typer av 
områden beroende på områdenas nutida och framtida VA-för-
sörjning. Så här kan de fyra områdestyperna beskrivas:

• Allmänt VA-område är ett område som redan är verksam-
hetsområde för kommunalt vatten och spillvatten. Vilka om-
råden det gäller kan utläsas av kommunens VA-karta.

• VA-utbyggnadsområde är ett område som ännu inte är, 
men som planeras bli ett verksamhetsområde för kommunalt 
vatten och spillvatten någon gång i framtiden. Bland VA-
utbyggnadsområden kan även finnas områden som redan är 
verksamhetsområde endast för vatten men inte spillvatten och 
områden där endast privatägda eller föreningsägda ledningar 
står för VA-försörjningen oavsett om ledningarna någonstans 
ansluter till kommunalt VA. Att kommunen utser ett område 
som VA-utbyggnadsområde innebär ett beslut om att kom-
munen anser sig ha ansvar för vattentjänster i området i enlig-
het med Lagen om allmänna vattentjänster § 6. VA-utbygg-
nadsplanens 40 VA-utbyggnadsområden redovisas i bilaga 2.

• Utredningsområde är ett område där det krävs ytterligare 
utredning för att avgöra om VA-försörjningen i området bör 
vara kommunens eller fastighetsägarnas ansvar. Efter att ut-
redningen är klar övergår området antingen till Enskilt VA-
område eller till VA-utbyggnadsområde. Utredningar för 
dessa områden behöver inte nödvändigtvis göras inom de 
närmsta åren utan kan med fördel vänta så att eventuella för-
ändringar i lagstiftning och andra påverkansfaktorer kan vägas 
in. 13 identifierade utredningsområden redovisas i bilaga 3.

• Enskilt VA-område är ett område med enskilt VA där kom-
munen inte avser bygga ut kommunalt vatten och spillvatten. 
I sådana områden är det även i framtiden fastighetsägarnas 
eget ansvar att ordna vattentjänster, antingen själva eller i 
samarbete med andra. Enskilt VA-områden är landsbygd så-
väl som lite tätare bebyggelse som inte är tillräckligt tät eller 
stor eller inte har tillräckliga behov för att det ska anses vara 
kommunalt ansvar för VA-försörjningen. Bedömningar av 
att Enskilt VA-områden inte behöver kommunalt VA gäller 
i den här planen. Bedömningarna kan komma att förändras 
i en framtida VA-utbyggnadsplan om förhållanden eller för-
utsättningar förändras. 9 identifierade Enskilt VA-områden 
presenteras i bilaga 4.

Lagen om allmänna vattentjänster

För att tolka Lagen om allmänna vattentjänster gjordes jämfö-
relser med VA-nämndens avgörande som bildat praxis för till-
lämpningen. Dock saknas entydiga rättsliga praxis för i vilka 
områden kommunen ska ansvara för VA. Nya domstolsbeslut 
och andra myndigheters avgöranden kan förändra vad som ska 
betraktas som ett VA-utbyggnadsområde.  En tumregel som 
hämtats från regeringens proposition Allmänna Vattentjänster, 
förarbetet till Lagen om allmänna vattentjänster, är att förutom 
ett behov av vattentjänster ska ett VA-utbyggnadsområde ha 
minst 20-30 fastigheter i sammanhang. Om området är mycket 
tätbebyggt eller om det finns särskilt stora behov eller samman-
hang med annan tät bebyggelse, krävs färre fastigheter än 20-30 
för att ett område ska vara kommunalt ansvar för VA. Att det 
finns ett behov av vattentjänster innebär att det i området finns 
bostäder vars vattentjänster inte tillgodoses på ett säkert och 
miljömässigt lämpligt sätt genom enskilda anläggningar.

Övertagande av VA-ledningsnät
I de flesta av de områden som övervägts för VA-utbyggnadspla-
nen finns sådana privata eller föreningsägda ledningsnät som 
vid VA-utbyggnad kan köpas upp av kommunen och sedan 
byggas ut för att täcka hela området. Efter beslut om verksam-
hetsområde och VA-utbyggnad ansvarar kommunen för drift 
av ledningarna till förbindelsepunkter som normalt förläggs 
cirka en halv meter från varje fastighets gräns. Övertagande 
av privatägda ledningsnät ska göras efter beslut i nämnden för 
Teknik och i samråd med VA-föreningarna och fastighets-
ägarna. Möjligheten att fortsatt ha föreningsägda ledningsnät i 
området ska diskuteras och övervägas innan beslutet.

Anledningen till att privata och föreningsägda ledningsnät be-
höver tas över är främst att lagstiftaren uttryckt tydligt att det 
är den kommunala VA-huvudmannen som ska äga och förvalta 
ledningsnätet i områden som faller under Lagen om allmänna 
vattentjänster § 6 eftersom det är en viktig samhällsfunktion 
som måste fungera. Kommunen kan också välja att inte köpa 
upp befintliga ledningsnät vid utvidgande av verksamhetsom-
råden och istället bygga ett nytt ledningsnät för ett VA-utbygg-
nadsområde. 

Om det i ett VA-utbyggnadsområde finns en gemensam-
hetsanläggning för VA, där kommunen väljer att inte ta över 
ledningsnätet, erbjuds den normalt en gemensam förbindelse-
punkt för alla ingående fastigheter. Efter att så skett ansvarar 
gemensamhetsanläggningens samfällighetsförening för led-
ningar mellan förbindelsepunkten och fram till fastigheterna 
även efter att verksamhetsområde för VA införts.

VA-utbyggnadstakt
Antalet fastigheter som ingår i VA-utbyggnad årligen ska vara 
i genomsnitt 150-175. Denna VA-utbyggnadstakt har varit 
relativt konstant de senaste 10 åren. Den takten har visat sig 
fungera med den organisation som står för planering och utfö-
rande av VA-utbyggnad. Även vid en genomgång som gjordes 
2011 för VA-saneringsprogram – Mål och handlingsplan slog 
nämnden för Teknik fast att detta var en lämplig takt för VA-

utbyggnad utifrån VA-saneringsprogrammet från 2008. Un-
der de senaste åren har utbyggnadstakten varit omkring 150 
fastigheter per år. Under samma period har budgeten för VA-
utbyggnad genomförts med ungefär 80 procents kostnadstäck-
ning via anläggningsavgifterna.

Ordningsföljd för VA-utbyggnad
För områden som utsetts till VA-utbyggnadsområden behövs 
en prioriteringsmetod för att avgöra i vilken ordningsföljd VA-
utbyggnad ska ske. Prioriteringen utgår från Kungsbacka kom-
muns VA-Policy. VA-utbyggnadsplanen ska följa gällande lagar 
och regelverk såväl som samverka med mål och övrig planering 
inom kommunen.

VA-policy
Kungsbacka kommuns VA-policy från 2018 är ett viktigt styr-
dokument för bland annat framtagande av planer och ska ligga 
till grund för beslut som rör vatten och avlopp inom kom-
munen. VA-policyn anger att samhället i kommunen ska växa 
genom att bygga strategiskt och utvecklas på ett hållbart sätt, 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Kommunens samhällspla-
nering har en central roll i att väga ihop de olika behoven så 
att VA-system utnyttjas optimalt samtidigt som påverkan på 
omgivningen minimeras. 

Under Ställningstaganden, Naturens resurser i VA-policyn 
anges specifikt att VA-åtgärder prioriteras där:

a) det finns risk för spridning av smitta till dricks- och bad-
vatten

b) miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas
c) det får störst effekt utifrån övergödning och höga naturvär-

den i recipienten

Prioriteringsmetod
Prioriteringsmetoden som använts för ordningsföljd för VA-
utbyggnad beskrivs i bilaga 6, medan framtagandet av priorite-
ringspoäng beskrivs i bilaga 5. Följande fyra prioriteringspoäng 
har tagits fram för varje område:

• Behov – Hög poäng för Behov innebär att behovet för 
VA-utbyggnad är stort i området.

• Möjlighet – Hög poäng för Möjlighet innebär att det 
krävs mindre resurser och är lättare att genomföra VA-
utbyggnad och att det är kort avstånd till befintliga VA-
ledningsnät.

• Miljönytta – Hög poäng för Miljönytta innebär att VA-
utbyggnad väntas ha en stor positiv effekt på miljön i för-
hållande till antalet fastigheter.

• Samhällsutveckling – Hög poäng för Samhällsutveckling 
innebär att VA-utbyggnad i området i hög grad samverkar 
med kommunens mål och förutsättningar för samhälls-
byggnad och bebyggelseutveckling.

Alla fyra prioriteringspoängerna är på en skala från 1 till 10. 
Varje områdes prioriteringspoäng och de bedömningar eller 
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observationer som ligger till grund för dessa framgår av tabeller 
i bilagorna 2-4. 

De mest betydelsefulla faktorerna för ordningsföljd är priori-
teringspoäng för Behov och för Samhällsutveckling. Priorite-
ringspoäng för Behov speglar i stor utsträckning det som Lagen 
om allmänna vattentjänster § 6 kräver för att VA-utbyggnad 
ska ske. Prioriteringspoäng för Samhällsutveckling speglar i vil-
ka områden kommunen utifrån samhällsbyggnad bör prioritera 
VA-utbyggnad. Förutom dessa prioriteringspoäng har påver-
kansfaktorerna sociala faktorer, möjlighet till avtalsanslutning, 
kritiskt miljö- eller hälsoläge, angränsande nya detaljplaner, 
tekniska aspekter och miljöfaktorer tillåtits påverka ordnings-
följd för VA-utbyggnad.

Ordningsföljden
Tabell 1 visar ordningsföljd för VA-utbyggnad. Området 
överst i tabellen planeras för VA-utbyggnad först och därefter 

andra området i listan och så vidare neråt i listan. Metodik 
och motiveringar för att ta fram ordningsföljden redovisas i 
bilaga 6. Områdesnumren invid varje VA-utbyggnadsområde 
används för att referera till området i VA-utbyggnadsplanen.

I tabell 1 markeras planerad preliminär tidpunkt för byggstart 
med en orange punkt före varje VA-utbyggnadsområdes namn 
och områdesnummer. Tidsperioden inom vilken VA-utbygg-
naderna planeras är omkring 11 år med start 2022 förutsatt en 
VA-utbyggnadstakt på 150 fastigheter per år.

Anslutning till kommunalt VA kan bli möjlig samma år som 
byggstart eller upp till två år efter byggstart. För en mer ex-
akt tidsplanering för de närmsta åren hänvisas till Tidsplan 
för VA-utbyggnad som är ett separat komplement till VA-ut-
byggnadsplanen. Tiderna som markeras i tabell 1 kan komma 
att förskjutas beroende på oförutsedda händelser eller om VA-
utbyggnadsplanen förändras.  

Tabell 1 VA-utbyggnadsplanens urval av områden i ordningsföljd för VA-utbyggnad. Urval av områden såväl som tidsplan kan 
komma att förändras.
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  ● 812 Hamravägen
   ● 405 Lerberg
    ● 401 Alafors
         ● 305 Runsås
     ● 407 Voxlöv
      ● 803 Kläppa
       ● 804 Buared
           ● 216 Sönnerbergen
       ● 108 Guntofta Släp
          ● 301 Ranasgården
           ● 212 Iserås
            ● 302 Lunden
             ● 513 Hanhals öster om E6
       ● 503 Schweizerdalen
         ● 107 Solberga
          ● 103 Tollesbur syd
           ● 205 Altardalsvägen
             ● 811 Vassbäck Nortorpsvägen
             ● 810 Vassbäck Västra
              ● 802 Österbyn
         ● 214 Viken
             ● 217 Gamla Pykstensvägen
              ● 504 Rygga
        ● 208 Gärdet
         ● 507 Torkelstorp
            ● 215 Häcklehagen
               ● 306 Vässingsö
         ● 307 Dragsbacka
            ● 308 Hållsundsudden
              ● 303 Ledet
               ● 809 Rågelund
                 ● 502 Hjälm
         ● 206 Skiftekärr
          ● 211 Onsala Högås
              ● 602 Skår
                  ● 304 Berghem
          ● 808 Sintorp
             ● 807 Nortorp
               ● 202 Vipekärr
                ● 201 Trättefjäll
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VA-utbyggnadsplaner sedan 1970-talet

Var och när VA-utbyggnad genomförs i kommunen styrs av en 
politiskt beslutad plan kallad VA-utbyggnadsplan. VA-utbygg-
nad har i Kungsbacka kommun tidigare benämnts VA-sane-
ring. Sedan 1970-talet har VA-saneringsprogram tagits fram 
och uppdaterats kontinuerligt. I början av 1980-talet omfattade 
VA-saneringsprogrammet 56 områden. Dessa områden rang-
ordnades efter hur angelägen VA-sanering var i varje område. 
Va-saneringsprogrammet uppdaterades regelbundet genom 
ett samarbete mellan Gatukontoret, Hälsovårdsförvaltningen, 
Plankontoret och Stadsbyggnadskontoret. Genom åren har 
en omfattande utbyggnad av VA-nätet skett utifrån dessa VA-
saneringsprogram. Tusentals fastigheter har på så vis fått en 
förändrad VA-försörjning från enskilda VA-anläggningar till 
kommunalt VA i förbindelsepunkter strax utanför tomtgrän-
sen. Vid dessa förbindelsepunkter ansvarar kommunen för att 
tillhandahålla dricksvatten och att ta emot spillvatten. Fastig-
heterna har därmed kommit att bli verksamhetsområde för de 
kommunala vattentjänsterna vatten och spillvatten. I de fall det 
funnits ett behov för det har fastigheterna även fått förbindel-
sepunkter för dagvatten. 

Tidsplan 2016-2020
I och med tidsplanen för 2016-2022 flyttas VA-utbyggnads-
område 1 Släps-Högås till tidsplaneringen. Området 10 Ha-
gryd-Dala utvidgas till att omfatta betydligt fler fastigheter 
jämfört med tidigare. Med undantag för 14 Hanhals är de om-
råden som tidigare planerades för gemensamhetsanläggningar 
borttagna helt från tidsplanen. För flera områden har tiden för 
VA-utbyggnad flyttats fram med flera år i jämförelse med tidi-
gare tidsplaner.

VA-utbyggnadstakt
VA-utbyggnadstakten anger hur många befintliga fastigheter 
kommunen ska genomföra VA-utbyggnad för per år. För VA-
utbyggnadsplanen från 2008 beslutades att VA-utbyggnadstak-
ten ska avgöras genom prioriteringar i den årliga verksamhets-
planeringen. I VA-utbyggnadsprogrammet från 2011 föreslogs 
en utbyggnadstakt på 150-175 fastigheter per år av Teknik. 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd föreslog att utbyggnads-
takten istället borde vara den dubbla. Teknik framförde i planen 
en rad argument för att utbyggnadstakten bör ligga på 150-175 
fastigheter per år. Det är också den takten som Teknik haft som 
målsättning i Tidsplan 2016-2020. 

Avtalsanslutna VA-föreningar
Eftersom kommunen inte haft möjlighet att förse hushållen 
med kommunalt VA snabbt nog har flera privata initiativ i för-
eningsform själva byggt ut ledningsnät och genom avtal med 
kommunen erhållit förbindelsepunkter som gjort det möjligt 
att förse hela bostadsområden med kommunalt VA genom för-
eningsägda ledningsnät där kommunen enbart ansvarar för att 
tillhandahålla dricksvatten och att ta emot spillvatten i lämpliga 
förbindelsepunkter på det befintliga kommunala VA-lednings-
nätet. Fastigheter anslutna till kommunalt VA via avtal har ett 
eget ansvar att överföra vatten respektive spillvatten mellan 
fastigheterna och förbindelsepunkterna på det kommunala led-
ningsnätet. Dessa fastigheter ingår inte i kommunalt verksam-
hetsområde för VA.

VA-utbyggnadsplan 2008-2012

Senaste VA-utbyggnadsplanen beslutades i kommunfullmäkti-
ge i juni 2008 under namnet VA-saneringsprogram 2008-2012. 
Denna VA-utbyggnadsplan ersatte sin föregångare som var 
från 1993. VA-utbyggnadsplanen från 2008 innehöll 30 om-
råden fördelade i tre olika prioriteringsklasser, där de områden 
som bör få VA-utbyggnad först tillhörde klass 1: 

• Klass 1 var de 5 områden i vilka VA-utbyggnad skulle ge-
nomföras först. Där fanns de störta behoven och befintliga 
VA-ledningar fanns inom ett kort avstånd.

• Klass 2 vad de 9 områden där det fanns enstaka problem 
med enskilda VA-lösningar och där avståndet till befintliga 
VA-ledningar var förhållandevis kort, men där det var kapa-
citetsproblem i avloppsreningsverken.

• Klass 3 var de 16 områden som hade mindre problem med 
VA-försörjningen jämfört med klass 1 och 2 och där det var 
stort avstånd till befintliga VA-ledningar.

Områdena från inventeringen 2008 har allt ifrån 15 till 563 
fastigheter vardera med medianvärdet 53 fastigheter per områ-
de. Området Lerkil är betydligt större än övriga områden med 
563 fastigheter. Av de 30 områden som inventerats 2008 är VA-
sanering genomförd av kommunen i tio områden före 2016. 
Ytterligare tre av områdena har i stort sett fullständig täckning 
genom VA-föreningar för vatten och spillvatten sammankopp-
lade med det kommunala ledningsnätet.

VA-utbyggnadsplan 2011-2015
En komplettering till VA-utbyggnadsplanen beslutades av 
nämnden för Teknik i september 2011. Teknik gick igenom 
områden för VA-utbyggnad och antalet fastigheter som skulle 
anslutas per år i samråd med Miljö & Hälsoskydd, Plan & 
Bygg och Kommunstyrelsens förvaltning. Det VA-sanerings-
program som beslutades av nämnden för Teknik 2011 är en 
handlingsplan. Enligt den ska VA-saneringsprogrammet upp-
dateras vartannat år och beslutas av nämnden för Teknik. VA-
saneringsprogrammet från 2011 var tänkt att även beslutas av 
kommunfullmäktige, men så skedde aldrig. 

Inga nya områden föreslogs ingå i VA-saneringsprogram ut-
över de 30 från VA-saneringsprogram 2008. Prioriteringen av 
områden gjordes om utifrån att det blev klart att det i Lerkil 
inom kort skulle byggas ett nytt reningsverk och att Kullaviks 
reningsverks kapacitet skulle komma att utökas. Praktiskt inne-
bar förändringen i prioriteringsordningen enligt tidsplanerna 
att VA-utbyggnad i tre större områden i Kullavik kom att se-
nareläggas till förmån för tre mindre områden i området för 
Hammargårds reningsverk som därmed tidigarelades. 

Enligt planen från 2011 ska en Tidsplan för VA-utbyggnad 
uppdateras vartannat år. Tidsplanen anger i vilka områden VA-
utbyggnad ska genomföras de närmsta fem åren. Tidsplaner 
anger från år 2013 dessutom i en separat lista vilka områden 
som återstår för VA-utbyggnad. VA-saneringsprogram från 
2011 innehåller också ett beslut om VA-utbyggnadstakt. Detta 
beskrivs under rubriken VA-utbyggnadstakt nedan.

Tidsplan 2013-2017
I tidsplanen för 2013-2017 förblev prioriteringsordningen 
i stort densamma som i tidigare tidsplan, med skillnaden att 
området 11 Guntofta Släp inte längre fanns med i planen och 
att åtta av VA-utbyggnadsområdena planerades för gemen-
samhetsanläggningar för VA. Område 31 Torpa Dala tillkom 
i denna tidsplan. De VA-utbyggnadsområden som planerades 
för gemensamhetsanläggningar var: 14 Hanhals, 18 Högås, 20 
Norra Häcklehagen Viken, 22 Sönnerbergen, 23 Vässingsö, 25 
Runsås, 26 Hållsundsudden och 31 Torpa Dala.
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Kartan är en översiktskarta över VA-utbyggnadsområden. Områdesmarkeringarna är ungefärliga. Områdesnumren invid varje VA-
utbyggnadsområde används för att referera till området i VA-utbyggnadsplanen. Brunmarkerade områden fanns med i föregå-
ende VA-utbyggnadsplan medan orangemarkerade områden inte varit planerade för VA-utbyggnad tidigare. Röda fält markerar 
befintligt kommunalt verksamhetsområde för spillvatten.
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Bedömda kriterier – Behov och Samhällsutveckling
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Område Behov Samhälls utveckling

103 Tollesbur syd 1 1 10 4 1 4 1 4 4

107 Solberga 1 1 10 4 1 1 1 10 4

108 Guntofta Släp 4 4 10 4 1 1 1 10 4

201 Trättefjäll 4 1 4 4 1 1 1 1 1

202 Vipekärr 1 1 4 4 1 1 1 1 4

205 Altardalsvägen 4 1 10 1 4 1 1 1 4

206 Skiftekärr 1 1 10 4 1 1 1 4 4

208 Gärdet 4 1 10 10 1 1 1 10 1

211 Onsala Högås 10 1 10 4 1 1 1 4 1

212 Iserås 4 1 10 4 1 1 1 10 4

214 Viken 10 1 10 4 1 10 1 1 1

215 Häcklehagen 4 1 10 4 1 10 1 1 1

216 Sönnerbergen 10 1 10 10 4 10 1 1 1

217 Gamla Pykstensvägen 1 1 10 4 1 10 1 4 1

301 Ranasgården 1 4 10 4 1 1 1 10 4

302 Lunden 4 4 1 4 1 1 1 10 4

303 Ledet 1 4 10 4 1 1 1 4 4

304 Berghem 4 1 10 4 1 1 1 4 1

305 Runsås 10 1 10 10 1 10 1 1 1

306 Vässingsö 4 1 10 10 1 4 1 1 1

307 Dragsbacka 4 1 10 10 1 4 1 1 1

308 Hållsundsudden 4 1 1 10 1 4 1 1 1

401 Alafors 10 4 10 10 1 1 10 1 10

405 Lerberg 1 10 10 10 1 1 10 1 10

407 Voxlöv 1 10 1 10 1 1 10 4 10

502 Hjälm 1 4 4 10 1 1 1 1 4

503 Schweizerdalen 4 1 4 10 1 10 1 1 1

504 Rygga 4 1 1 10 1 10 1 1 1

507 Torkelstorp 4 1 10 10 1 4 1 1 1

513 Hanhals öster om E6 4 10 10 1 1 1 1 4 4

602 Skår 10 1 10 4 1 1 1 1 1

802 Österbyn 10 10 1 4 1 4 4 4 1

803 Kläppa 4 4 10 4 1 1 10 1 1

804 Buared 10 4 10 4 1 1 4 1 1

807 Nortorp 4 1 10 4 1 1 1 1 1

808 Sintorp 4 1 10 4 1 1 1 1 1

809 Rågelund 4 1 10 4 1 1 10 1 1

810 Vassbäck Västra 1 10 10 4 1 4 1 4 1

811 Vassbäck Nortorpsvägen 1 10 10 4 1 4 10 1 1

812 Hamravägen 4 10 10 4 1 1 10 4 10

Bedömda Kriterier – Miljönytta och Möjlighet
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Område Miljönytta Möjlighet

103 Tollesbur syd 4 10 4 10 10 10 4 10

107 Solberga 1 1 4 10 10 1 4 10

108 Guntofta Släp 1 1 4 10 10 10 1 10

201 Trättefjäll 1 1 4 10 10 4 10 10

202 Vipekärr 1 4 4 10 4 4 10 10

205 Altardalsvägen 10 1 1 4 10 10 10 10

206 Skiftekärr 1 1 4 10 4 10 4 10

208 Gärdet 10 10 10 10 10 1 10 10

211 Onsala Högås 1 10 4 4 4 4 10 10

212 Iserås 1 4 4 10 10 4 4 10

214 Viken 1 10 4 4 1 4 4 4

215 Häcklehagen 4 4 4 4 10 4 1 10

216 Sönnerbergen 1 4 10 1 10 10 1 10

217 Gamla Pykstensvägen 4 10 4 10 10 4 10 10

301 Ranasgården 10 10 4 10 1 4 10 10

302 Lunden 4 10 1 10 10 10 10 10

303 Ledet 1 10 1 10 10 10 10 10

304 Berghem 4 10 4 10 4 4 10 4

305 Runsås 1 1 10 4 10 4 1 10

306 Vässingsö 1 1 10 4 10 4 4 1

307 Dragsbacka 1 1 10 4 10 4 10 10

308 Hållsundsudden 1 10 10 4 4 4 10 4

401 Alafors 10 4 4 4 4 10 1 10

405 Lerberg 1 1 4 10 10 4 4 10

407 Voxlöv 10 1 4 4 4 1 1 10

502 Hjälm 4 4 4 10 4 4 10 10

503 Schweizerdalen 10 1 10 4 4 1 1 4

504 Rygga 10 1 10 1 4 4 4 1

507 Torkelstorp 1 1 4 4 10 4 1 1

513 Hanhals öster om E6 4 1 1 4 4 4 10 10

602 Skår 1 1 1 1 4 4 4 10

802 Österbyn 1 1 4 4 10 4 10 10

803 Kläppa 1 1 4 4 4 4 10 10

804 Buared 10 4 4 4 1 1 1 4

807 Nortorp 1 4 4 4 10 1 10 10

808 Sintorp 10 1 4 1 4 10 10 10

809 Rågelund 4 1 4 4 10 10 4 10

810 Vassbäck Västra 10 1 4 10 4 10 10 10

811 Vassbäck Nortorpsvägen 1 1 4 10 10 4 4 10

812 Hamravägen 1 10 4 10 10 4 4 4
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Områdesbeskrivningar VA-utbyggnadsområden 
Områdesbeskrivningarna på följande  
sidor ger en översiktlig bild av  
VA-utbyggnadsområden. 

I framtagandet av denna plan har ytterligare uppgifter om 
områdena använts. De uppgifter som funnits tillgängliga 
och som sammanställts kan skifta något områden emellan. 
De register som uppgifter hämtats från stämmer inte helt 

överens med varandra bland annat beroende på att regis-
terutdragen gjorts vid olika tidpunkter. Områdena presen-
teras i ordning efter områdesnumrering. Linjerad marke-
ring på områdeskartorna är befintligt verksamhetsområde 
för vatten i blått och för spillvatten i rött. Det finns ingen 
exakt områdesavgränsning bestämd för respektive VA-
utbyggnadsområde. Lila markering av området som avses 
är ungefärlig.

Sammanfattade data – VA-utbyggnadsområden 
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Område Områdesdata Prioriteringspoäng

103 Tollesbur syd 14 41 14 14 3,5 3,3 5,0 8,3

107 Solberga 11 25 0 0 3,0 4,8 2,5 7,0

108 Guntofta Släp 45 101 0 0 4,0 4,8 2,5 7,4

201 Trättefjäll 34 76 7 7 2,3 1,0 2,5 9,1

202 Vipekärr 16 47 3 3 2,0 2,5 3,0 8,3

205 Altardalsvägen 28 78 28 28 3,3 2,5 4,0 8,3

206 Skiftekärr 17 43 0 0 3,0 3,3 2,5 7,4

208 Gärdet 22 60 4 16 4,3 3,3 10,0 8,7

211 Onsala Högås 57 115 10 34 4,0 1,8 4,0 6,6

212 Iserås 22 60 5 7 3,3 4,8 3,0 7,4

214 Viken 66 114 26 37 5,5 1,0 4,0 3,6

215 Häcklehagen 48 67 31 44 4,8 1,0 4,0 4,9

216 Sönnerbergen 217 167 198 204 7,0 1,0 6,0 4,9

217 Gamla Pykstensvägen 12 28 5 5 4,5 1,8 5,0 9,1

301 Ranasgården 9 18 3 8 3,7 4,8 7,0 7,9

302 Lunden 20 56 5 8 2,5 4,8 3,5 10,0

303 Ledet 4 7 1 1 3,7 3,3 2,5 10,0

304 Berghem 26 44 2 10 3,3 1,8 5,0 7,4

305 Runsås 200 336 53 53 6,5 1,0 5,5 4,9

306 Vässingsö 45 92 4 4 4,8 1,0 5,5 4,4

307 Dragsbacka 43 71 0 0 4,8 1,0 5,5 7,4

308 Hållsundsudden 31 21 16 16 3,3 1,0 7,0 5,7

401 Alafors 78 245 15 59 5,7 7,8 6,0 4,9

405 Lerberg 18 44 0 0 6,0 7,8 2,5 7,4

407 Voxlöv 15 65 11 11 4,5 8,5 5,5 3,6

502 Hjälm 15 31 3 7 3,7 2,5 4,0 8,3

503 Schweizerdalen 29 70 28 28 4,8 1,0 8,5 2,7

504 Rygga 44 83 43 43 4,3 1,0 8,5 2,7

507 Torkelstorp 44 105 13 13 4,8 1,0 2,5 3,6

513 Hanhals öster om E6 41 99 9 9 4,8 3,3 2,0 6,6

602 Skår 59 120 9 9 4,0 1,0 1,0 4,0

802 Österbyn 51 103 7 19 5,0 2,5 2,5 7,4

803 Kläppa 20 62 8 6 4,0 3,3 2,5 6,6

804 Buared 53 128 49 49 4,7 1,8 6,0 2,3

807 Nortorp 31 50 7 7 3,3 1,0 3,0 7,0

808 Sintorp 45 81 1 32 3,3 1,0 5,5 6,6

809 Rågelund 31 65 7 14 3,3 3,3 3,5 6,6

810 Vassbäck Västra 18 10 1 1 5,5 1,8 5,5 9,1

811 Vassbäck Nortorpsvägen 6 0 0 0 5,5 3,3 2,5 7,4

812 Hamravägen 21 52 9 9 5,3 8,5 4,0 6,6
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Befintlig VA-försörjning
Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika 
registeruppgifter. Området bedöms utgöra en stor risk för på-
verkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskild vattentäkt enligt 
GIS-analys.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

103 Tollesbur Syd

Samhälle
Område 103 Tollesbur Syd består av cirka 14 bostadsfastigheter 
med 41 boende som ligger nära Torred, i anslutning till Särö-
leden. Området gränsar till gles bebyggelse och grönområden. 
I området är 13 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar 
antal fastigheter i området. Medelstorlek på fastigheterna är 
1518 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. 
Fastigheternas medianstorlek är 1318 kvm. Området beslutades 
som VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen från 2008 
som del av område 3: Kullavik Kyvik 5:101 m.fl. VA-utbyggnad 
genomfördes för övriga delar av VA-utbyggnadsområdet 2013, 
men inte Tollesbur.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

14 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

14 Bebyggda bostadsfastigheter

13 Bebyggda helårsbostäder

1 Bebyggda fritidsbostäder

14 Fastigheter inom detaljplan

1 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

1 Godtagbara

0 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

5 Dåliga

1 Nya, ej klara

15 Okända

16 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

11 Slambrunnar

0 Minireningsverk

3 Slutna tankar

14 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

0 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp. Tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

6 Sluten tank

1 Yngre än 10 år

15 Äldre än 10 år

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: Hög risk-Risk

Kväve: Ingen risk

Geografisk karaktär
Marken i området består av berg och lera. I området ligger hälf-
ten av bebyggelsen på berg och hälften på lera. Cirka fem fast-
igheter är på planare mark medan de övriga är i bergig terräng. 
Bostäder finns på 38-57 meters höjdnivå. Det finns inga kända 
fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pient är havet mellan Särö och Kullavik som har måttlig eko-
logisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 170 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
63 mm.

Befintlig VA-försörjning
Samtliga fastigheterna inom området är avtalsanslutna till 
kommunalt vatten och spillvatten. 

Geografisk karaktär
Marken i området består av bergshöjder, fin lera och sand. I 
området finns två bergshöjder där de friliggande husen ligger 
på höjd och grupphusen ligger lägre. Inom området finns ett 
par kulturhistoriskt värdefulla hus. Bostäderna finns på 2-20 
meters höjdnivå.

Miljöskydd
Området belastas av strandskydd. Slutrecipient är Skörvalla-
viken som har måttlig ekologisk status. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63 mm.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

107 Solberga

Samhälle
Område 107 Solberga består av cirka elva bostadsfastigheter 
med 25 boende. Området ligger vid havet nära till grönområden 
och omkringliggande bostadsområden som är verksamhets-
område för kommunalt VA. Inom området är fyra fastigheter 
helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. 
Medelstorlek på fastigheterna är 3375 kvm om maximalt 4000 
kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek 
4920 kvm. Det finns en småbåtshamn i området.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

11 Bostadsfastigheter totalt

3 Obebyggda bostadsfastigheter

8 Bebyggda bostadsfastigheter

4 Bebyggda helårsbostäder

4 Bebyggda fritidsbostäder

5 Fastigheter inom detaljplan 

9 Fastigheter ej i detaljplan
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Befintlig VA-försörjning
Nästan hela området är verksamhetsområde för kommunalt 
dricksvatten. De flesta fastigheter inom området är anslutna till 
kommunalt spillvatten via gemensamhetsanläggningar eller via 
privata avtal till kommunalt spillvatten. Tabellerna visar VA-
försörjningen enligt kommunens olika registeruppgifter. 

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

201 Trättefjäll

Samhälle
Område 201 Trättefjäll består av cirka 34 bostadsfastigheter 
med 76 boende som gränsar till område med kommunalt VA 
och naturområde i närheten av havet. I området är 30 fastig-
heter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter 
i området. Medelstorleken på fastigheterna är 2029 kvm om 
maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas 
medianstorlek är 1615 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

34 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

34 Bebyggda bostadsfastigheter

30 Bebyggda helårsbostäder

4 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

34 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

1 Godtagbara

0 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

5 Dåliga

1 Nya, ej klara

15 Okända

16 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

11 Slambrunnar

0 Minireningsverk

3 Slutna tankar

14 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

0 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg och sand. Bebyg-
gelsen ligger sydväst om en bergskulle. Bostäder finns på 3-12 
meters höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
Strandskydd gränsar till området. Området ingår inte i något 
område för miljöskydd. Slutrecipient är Låddholmsviken med 
måttlig ekologisk status. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 75 mm.Befintlig VA-försörjning

Alla 44 fastigheter har vatten genom en ideell förening. Alla 
utom 4 har spillvatten genom samma förening. 

Geografisk karaktär
Av fastigheterna är två på sandig morän medan övriga på ur-
berg. Bebyggelsen i området är samlad och på sluttande mark 
omgiven av ett bergigt naturområde nära Säröleden. Bostäder 
finns på 6-48 meters höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd 
i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pient är Skörvallaviken med måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 10 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
90 mm.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

108 Guntofta Släp

Samhälle
Område 108 Guntofta Släp består av cirka 45 bostadsfastig-
heter med 101 boende. I området är cirka 39 fastigheter hel-
årsbostäder. Tabellen nedan visar fördelningen av områdets 
fastigheter. Medelstorleken på fastigheterna är 1311 kvm om 
maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas 
medianstorlek är 1254 kvm. Området beslutades som VA-ut-
byggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen från 2008 som om-
råde 11 Guntofta, Släp.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

45 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

44 Bebyggda bostadsfastigheter

39 Bebyggda helårsbostäder

5 Bebyggda fritidsbostäder

25 Fastigheter inom detaljplan

20 Fastigheter ej i detaljplan
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Befintlig VA-försörjning
Fastigheterna i området är anslutna till kommunalt VA genom 
samfällighetsförening förutom fem fastigheter som har avtals-
anslutningar för kommunalt vatten och spillvatten. Tabellerna 
visar VA-försörjningen enligt kommunens olika registerupp-
gifter. 

Området bedöms utgöra en låg risk för påverkan ur hälso-
skyddsaspekt gällande enskild vattentäkt. Området har påver-
kan på badplats enligt GIS-analys

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

202 Vipekärr

Samhälle
Område 202 Vipekärr består av cirka 16 bostadsfastigheter med 
47 boende som gränsar till dels naturområde och dels tätare 
bebyggelse som är i kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten. Inom området är 14 fastigheter helårsbostäder. 
Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstor-
leken på fastigheterna är 2033 kvm om maximalt 4000 kvm 
räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1524 
kvm.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

16 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

16 Bebyggda bostadsfastigheter

14 Bebyggda helårsbostäder

2 Bebyggda fritidsbostäder

10 Fastigheter inom detaljplan

6 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

7 Godtagbara

8 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

4 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

19 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

3 Slambrunnar

0 Minireningsverk

1 Slutna tankar

4 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

13 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

1 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg och lera. Bebyg-
gelsen i området ligger mellan två höjder med åkrar omkring. 
Bostäder finns på 14-20 meters höjdnivå. Det finns inga kända 
fornfynd i området.

Miljöskydd
Större delen av området har strandskydd. Slutrecipient är 
Låddholmsviken med måttlig ekologisk status. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 125 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Låg risk

Fosfor: Låg risk

Kväve: Låg risk

Befintlig VA-försörjning
Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika re-
gisteruppgifter.

Geografisk karaktär
Enligt jordartskartan är cirka 7 fastigheter i nordvästra delen på 
sandig mark, cirka 3 fastigheter i syd är på lerig mark medan öv-
riga fastigheter är på urberg. Bebyggelsen ligger invid en bergs-
kulle omgärdad av skogsklädda berg. Bostäder finns på 25-40 
meters höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

205 Altardalsvägen

Samhälle
Område 205 Altardalsvägen består av cirka 28 bostadsfastig-
heter med 78 boende. Området gränsar till naturreservat. Inom 
området är 25 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar 
antal fastigheter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 
1436 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. 
Fastigheternas medianstorlek är 1451 kvm. Området besluta-
des som VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen från 
2008 som del av område 12 Vallda där även område 206 Skifte-
kärr ingick tillsammans med bebyggelsen däremellan, Stocka-
mad, som blev verksamhetsområde för kommunalt VA år 2014.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

28 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

28 Bebyggda bostadsfastigheter

25 Bebyggda helårsbostäder

3 Bebyggda fritidsbostäder

28 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

21 Godtagbara

5 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

2 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

28 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

8 Slambrunnar

1 Minireningsverk

2 Slutna tankar

11 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

0 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

3 Sluten tank

1 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd men grän-
sar till naturreservat. Slutrecipient efter några våtmarker är 
Håll stammsbäcken och kustvatten vid Lerkil som har mått-
lig ekologisk status. I havsviken vid Lerkil finns en kommunal 
badplats. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 250 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd:

Fosfor:

Kväve:
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Befintlig VA-försörjning
Fastigheterna i området är anslutna till kommunalt vatten och 
spillvatten via en förening och via enskilda avtal. Tabellerna 
visar VA-försörjningen enligt kommunens olika registerupp-
gifter. Området bedöms utgöra en risk för påverkan ur hälso-
skyddsaspekt gällande badplats och påverkan av delavrinnings-
område enligt GIS-analys.  

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

206 Skiftekärr 

Samhälle
Område 206 Skiftekärr består av cirka 17 bostadsfastigheter 
med 43 boende. Området gränsar till kommunalt verksam-
hetsområde för VA. Alla fastigheter inom området är helårs-
bostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Med-
elstorleken på fastigheterna är 1633 kvm om maximalt 4000 
kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 
1576 kvm. Området beslutades som VA-utbyggnadsområde i 
VA-utbyggnadsplanen från 2008 som del av Vallda område 12 
Vallda där även område 205 Altardalsvägen ingick tillsammans 
med bebyggelsen däremellan, Stockamad, som blev verksam-
hetsområde för kommunalt VA år 2014.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

17 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

17 Bebyggda bostadsfastigheter

17 Bebyggda helårsbostäder

0 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

17 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

17 Godtagbara

13 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

17 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

1 Slambrunnar

0 Minireningsverk

0 Slutna tankar

1 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

16 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består mestadels av berg. Bebyggelsen i om-
rådet ligger i nord- sydlig sträckning invid ett skogsklätt berg. 
Bostäder finns på 26-40 meters höjdnivå. Det finns inga kända 
fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pient är Onsala kustvatten med måttlig ekologisk status. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Risk

Fosfor: Känsligt

Kväve: Risk
Befintlig VA-försörjning
Några av fastigheterna i området har kommunalt VA via för-
ening och några har enskilda avlopp. Tabellerna visar VA-för-
sörjningen enligt kommunens olika registeruppgifter. Området 
bedöms utgöra en stor risk för påverkan ur hälso skyddsaspekt 
gällande enskild vattentäkt samt påverkan av grundvatten. Om-
rådet är känsligt för belastning av fosfor enligt GIS-analys. 

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

208 Gärdet

Samhälle
Område 208 Gärdet består av cirka 22 bostadsfastigheter med 
60 boende som ligger öster om Lerkil och gränsar till kom-
munalt verksamhetsområde för VA. Inom området är 18 fast-
igheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter 
i området. Medelstorleken på fastigheterna är 2722 kvm om 
maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas 
medianstorlek är 2756 kvm.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

22 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

21 Bebyggda bostadsfastigheter

18 Bebyggda helårsbostäder

3 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

22 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

9 Godtagbara

0 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

7 Dåliga

0 Nya, ej klara

4 Okända

20 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

13 Slambrunnar

1 Minireningsverk

1 Slutna tankar

15 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

16 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

1 Extremt snålspolande

1 Minireningsverk

1 Sluten tank

4 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg, sand, morän och 
lera. Bebyggelsen i området finns på skogsklädda kullar på om-
kring 17–24 meters höjd, men bostäder finns även på 31 meters 
höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området..

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pient är Hållstammsbäcken och kustvatten vid Lerkil som 
har måttlig ekologisk status. I havsviken vid Lerkil där Håll-
stammsbäcken mynnar finns en kommunal badplats. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: känslig

Kväve: Risk
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Befintlig VA-försörjning
De flesta fastigheterna är avtalsanslutna till kommunalt VA via 
flera olika föreningar och några via enskilda avtal. Tabellerna 
visar VA-försörjningen enligt kommunens olika registerupp-
gifter. Området bedöms utgöra en hög risk för påverkan ur häl-
soskyddsaspekt gällande vattentäkter enligt GIS-analys.
 

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

211 Onsala Högås

Samhälle
Område 211 Onsala Högås består av cirka 57 bostadsfastighe-
ter med 115 boende som ligger sydväst om Mariedalskrysset. 
Inom området är 47 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan 
visar antal fastigheter i området. Medelstorleken på fastighe-
terna är 1843 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fast-
ighet. Fastigheternas medianstorlek är 1369 kvm. Området be-
slutades som VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen 
från 2008 som område 18 Onsala Högås.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

57 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

57 Bebyggda bostadsfastigheter

47 Bebyggda helårsbostäder

10 Bebyggda fritidsbostäder

28 Fastigheter inom detaljplan

29 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

22 Godtagbara

50 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

58 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

47 Slambrunnar

0 Minireningsverk

3 Slutna tankar

50 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

13 Anslutna till Vatten och Spillvatten

30 Anslutna till enbart Vatten

9 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

Extremt snålspolande

Minireningsverk

Sluten tank

Yngre än 10 år

 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg och sand. Bebyg-
gelsen inom området ligger sydväst om skogsklädda kullar. De 
flesta fastigheterna ligger på berg. Bostäder finns på 22–32 me-
ters höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pienter är Öckerösund och Ulleråsbäcken. Båda har måttlig 
ekologisk status. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 350 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
90 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Hög risk

Fosfor: Låg risk

Kväve: Låg risk

Befintlig VA-försörjning
De flesta fastigheterna i området har kommunalt VA via för-
eningar och enskilda avtal. Tabellerna visar VA-försörjningen 
enligt kommunens olika registeruppgifter. 

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

212 Iserås

Samhälle
Område Iserås 212 består av cirka 22 bostadsfastigheter med 
60 boende. Området ligger norr om en skogsklädd höjd nära 
301 Ranagården och 302 Lunden. Inom området är 18 fastig-
heter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter 
i området. Medelstorleken på fastigheterna är 1904 kvm om 
maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas 
medianstorlek är 1692 kvm. Området beslutades som VA-ut-
byggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen från 2008 som om-
råde 19 Onsala Iserås, 2:59 m.fl.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

22 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

21 Bebyggda bostadsfastigheter

18 Bebyggda helårsbostäder

3 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

22 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

3 Godtagbara

0 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

17 Okända

20 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

7 Slambrunnar

0 Minireningsverk

0 Slutna tankar

7 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

15 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

3 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär 
Marken i området består av berg och sand. Bebyggelsen i om-
rådet omges av skogsklädda höjder. Bostäder finns på 16-32 
meters höjdnivå.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pient är Knapabäcken och Öckerösund. Båda har måttlig eko-
logisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd:

Fosfor:

Kväve:
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Befintlig VA-försörjning
Många av fastigheterna i området har kommunalt vatten och 
spillvatten via olika föreningar. Tabellerna visar VA-försörj-
ningen enligt kommunens olika registeruppgifter. Området 
bedöms utgöra en hög risk för påverkan ur hälsoskyddsaspekt 
gällande påverkan av grundvatten samt dricksvatten. Området 
har låg retentionspotential enligt GIS-analys. 

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

214  Viken

Samhälle
Område 214 Viken består av cirka 66 bostadsfastigheter med 
114 boende. Området ligger nära till områdena 215 Häckleha-
gen och 217 Gamla Pykstensvägen. I området är 37 fastigheter 
helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. 
Medelstorleken på fastigheterna är 2175 kvm om maximalt 
4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas median-
storlek är 1843 kvm. Området beslutades som VA-utbyggnads-
område i VA-utbyggnadsplanen från 2008 som område 20: 
Norra Häcklehagen, Viken.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

66 Bostadsfastigheter totalt

6 Obebyggda bostadsfastigheter

60 Bebyggda bostadsfastigheter

37 Bebyggda helårsbostäder

23 Bebyggda fritidsbostäder

20 Fastigheter inom detaljplan

46 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

10 Godtagbara

52 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

1 Dåliga

0 Nya, ej klara

52 Okända

60 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

41 Slambrunnar

3 Minireningsverk

7 Slutna tankar

51 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

18 Anslutna till Vatten och Spillvatten

12 Anslutna till enbart Vatten

3 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

1 Extremt snålspolande

5 Minireningsverk

13 Sluten tank

9 Yngre än 10 år

 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg och lera. Bebyggel-
sen i området ligger dels på lågland men även på höjder och på 
en bergskulle. Bostäder finns på 3-20 meters höjdnivå.

Miljöskydd
Kulturmiljöprogram finns för nordvästra delen av området. 
Slutrecipient är Knapabäcken och Öckerösund. Båda har mått-
lig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 400 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
90 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Hög risk

Fosfor: Låg risk

Kväve: Måttlig risk

Befintlig VA-försörjning
Några fastigheter i området har kommunalt vatten via fören-
ing. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika 
registeruppgifter. Området bedöms utgöra en mycket hög risk 
för påverkan av kustvatten och hög risk ur hälsoskyddsaspekt 
gällande enskilda vattentäkter. Området bedöms även som ett 
mycket känsligt område för belastning av kväve enligt GIS-
analys.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

215 Häcklehagen

Samhälle
Område 215 Häcklehagen består av cirka 48 bostadsfastigheter 
med 67 boende. Inom området är 23 fastigheter helårsbostäder. 
Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstor-
leken på fastigheterna är 1620 kvm om maximalt 4000 kvm 
räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1483 
kvm. Området beslutades som VA-utbyggnadsområde i VA-
utbyggnadsplanen från 2008 som del av område 22 Sönnerber-
gen. Det finns en badplats i Orreviken.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

48 Bostadsfastigheter totalt

4 Obebyggda bostadsfastigheter

44 Bebyggda bostadsfastigheter

23 Bebyggda helårsbostäder

21 Bebyggda fritidsbostäder

48 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

15 Godtagbara

0 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

28 Okända

43 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

38 Slambrunnar

1 Minireningsverk

2 Slutna tankar

41 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

Anslutna till Vatten och Spillvatten

13 Anslutna till enbart Vatten

 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

2 Extremt snålspolande

1 Minireningsverk

12 Sluten tank

5 Yngre än 10 år

 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär 
Marken i området består av sand i de lägsta områdena och av 
berg på höjderna. Bostäder finns på 11-36 meters höjdnivå.

Miljöskydd
Området gränsar till strandskydd i väster men ingår inte i nå-
got område för miljöskydd. Slutrecipienter är Kyrkefjällssund 
med otillfredsställande ekologisk status och Varren med måttlig 
ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 2000 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Hög risk

Fosfor: Låg risk

Kväve: Hög risk
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Befintlig VA-försörjning
Ett fåtal fastigheter har kommunalt vatten via en förening. Ta-
bellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika regis-
teruppgifter. I området finns en gemensam vattentäkt med vat-
tenskyddsområde där drygt 100 fastigheter är anslutna. Det har 
bildats en förening med cirka 225 fastigheter som avser bygga 
ut ett VA-ledningsnät för att koppla till kommunalt VA. Kom-
munen bygger överföringsledningar för vatten och spillvatten 
för att kunna koppla till det framtida privata VA-ledningsnätet. 
Området bedöms utgöra en hög risk för lokal påverkan ur häl-
soskyddsaspekt gällande enskild vattentäkt samt påverkan av 
grundvatten och kustvatten enligt GIS-analys. Området har en 
ovanligt hög andel slutna tankar för WC 

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

216 Sönnerbergen

Samhälle
Område 216 Sönnerbergen består av cirka 217 bostadsfastighe-
ter med 167 boende. Inom området är 63 fastigheter helårsbo-
städer. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Med-
elstorleken på fastigheterna är 1447 kvm om maximalt 4000 
kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 
1360 kvm. Området beslutades som VA-utbyggnadsområde i 
VA-utbyggnadsplanen från 2008 som del av område 22 Sön-
nerbergen. I Kyrkefjällssund finns en badplats. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

217 Bostadsfastigheter totalt

13 Obebyggda bostadsfastigheter

204 Bebyggda bostadsfastigheter

63 Bebyggda helårsbostäder

141 Bebyggda fritidsbostäder

210 Fastigheter inom detaljplan

7 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

34 Godtagbara

0 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

172 Okända

206 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

140 Slambrunnar

7 Minireningsverk

41 Slutna tankar

188 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

0 Anslutna till Vatten och Spillvatten

6 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

14 Minireningsverk

107 Sluten tank

20 Yngre än 10 år

 0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken är bergig. Bostäder finns på 5–32 meters över havet.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pienter för området är Kyrkefjällssund med otillfredsställande 
ekologisk status eller Varren med måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 2200 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 160 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Hög risk

Fosfor: Hög risk

Kväve: Hög risk

Befintlig VA-försörjning
Fler av fastigheterna i området är anslutna till kommunalt VA 
genom enskilda avtal och VA-förening. Tabellerna visar VA-
försörjningen enligt kommunens olika registeruppgifter.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

217 Gamla Pykstensvägen

Samhälle
Område 217 Gamla Pykstensvägen består av cirka 12 bostads-
fastigheter med 28 boende. Området är litet och gränsar till 
kommunalt verksamhetsområde för VA. Området ligger nära 
VA-utbyggnadsområde 214 Viken. Inom området är 7 fast-
igheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter 
i området. Medelstorleken på fastigheterna är 2228 kvm om 
maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas 
medianstorlek är 1636 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

12 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

12 Bebyggda bostadsfastigheter

7 Bebyggda helårsbostäder

5 Bebyggda fritidsbostäder

10 Fastigheter inom detaljplan

2 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

5 Godtagbara

5 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

5 Okända

10 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

2 Slambrunnar

Minireningsverk

1 Slutna tankar

3 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

8 Anslutna till Vatten och Spillvatten

Anslutna till enbart Vatten

 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

3 Minireningsverk

1 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär 
Marken i området består av hälften lera och hälften sand. Be-
byggelsen i området ligger på ett litet område på västra slutt-
ningen till en höjd. Bostäder finns på 19-23 meters höjdnivå. 
Det finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pient är Knapabäcken och Öckerösund. Båda har måttlig eko-
logisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd:

Fosfor:

Kväve:
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Befintlig VA-försörjning
Vissa av fastigheterna i området är kopplade till kommunalt 
VA via avtal medan de flesta har enskilt VA. Tabellerna visar 
VA-försörjningen enligt kommunens olika registeruppgifter. 

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

301 Ranagården

Samhälle
Område 301 Ranagården består av cirka 9 bostadsfastigheter 
med 18 boende. Området ligger nära område 302 Lunden och 
212 Iserås. Området gränsar till verksamhetsområde för kom-
munalt VA. Inom området är 7 fastigheter helårsbostäder. Ta-
bellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstorleken 
på fastigheterna är 2666 kvm om maximalt 4000 kvm räknas 
med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1795 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

9 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

9 Bebyggda bostadsfastigheter

7 Bebyggda helårsbostäder

2 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

9 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

0 Godtagbara

0 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

7 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

6 Slambrunnar

0 Minireningsverk

0 Slutna tankar

6 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

1 Anslutna till Vatten och Spillvatten

5 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

1 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg och sand och en 
mindre del morän. Bebyggelsen ligger runt en skogklädd höjd. 
Bostäder finns på 25-34 meters höjdnivå.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  Slutreci-
pient är Knapabäcken och Öckerösund. Båda har måttlig eko-
logisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Liten risk

Fosfor: Låg risk

Kväve: Låg risk

Befintlig VA-försörjning
Fler av fastigheterna i området är anslutna till kommunalt VA 
genom enskilda avtal och VA-förening. Tabellerna visar VA-
försörjningen enligt kommunens olika registeruppgifter.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

302 Lunden

Samhälle
Område 302 Lunden består av cirka 20 bostadsfastigheter med 
56 boende. Området ligger väster om verksamhetsområde med 
tät villabebyggelse strax söder om undersökningsområde 301 
Ranasgården. Inom området är 16 fastigheter helårsbostäder. 
Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstor-
leken på fastigheterna är 1689 kvm om maximalt 4000 kvm 
räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1361 
kvm.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

20 Bostadsfastigheter totalt

2 Obebyggda bostadsfastigheter

18 Bebyggda bostadsfastigheter

16 Bebyggda helårsbostäder

2 Bebyggda fritidsbostäder

20 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

? Godtagbara

0 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

17 Okända

18 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

7 Slambrunnar

0 Minireningsverk

1 Slutna tankar

8 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

10 Anslutna till Vatten och Spillvatten

3 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär 
Marken i området består till största delen av sand. Bostäder 
finns på 25–31 meters höjdnivå.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pient är Yttre Onsalafjorden med måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är under 
100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd:

Fosfor:

Kväve:
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Befintlig VA-försörjning
Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika re-
gisteruppgifter. 

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

303 Ledet

Samhälle
Område 303 Ledet består av cirka fyra bostadsfastigheter med 
sju boende. Området gränsar till kommunalt verksamhetsom-
råde för VA. Inom området är tre fastigheter helårsbostäder. Ta-
bellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstorleken 
på fastigheterna är 1612 kvm om maximalt 4000 kvm räknas 
med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1506 kvm. 
Området beslutades som VA-utbyggnadsområde i VA-utbygg-
nadsplanen från 2008 som del av område 21 Rösan 3:33 m.fl. 
Övriga cirka 15 fastigheter i område 21 Rösan 3:33 m.fl. blev 
verksamhetsområde för kommunalt VA år 2015.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

4 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

4 Bebyggda bostadsfastigheter

3 Bebyggda helårsbostäder

1 Bebyggda fritidsbostäder

4 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

0 Godtagbara

0 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

4 Okända

4 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

1 Slambrunnar

0 Minireningsverk

0 Slutna tankar

1 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

Anslutna till Vatten och Spillvatten

Anslutna till enbart Vatten

 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av berg. Bebyggelsen i området är re-
lativt platt. Det finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pient är Varren med måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 50 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd:

Fosfor:

Kväve:

Befintlig VA-försörjning
Fastigheterna i området är anslutna via förening till kommunalt 
vatten och många även till Kommunalt spillvatten. Tabellerna 
visar VA-försörjningen enligt kommunens olika registerupp-
gifter. Området bedöms utgöra en hög risk för påverkan ur häl-
soskyddsaspekt gällande kustvatten samt påverkan av grund-
vatten. Området är i allmänheten känsligt för kvävepåverkan 
enligt GIS-analys.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

304 Berghem

Samhälle
Område 304 Berghem består av cirka 26 bostadsfastigheter 
med 44 boende. Området gränsar till kommunalt verksamhets-
område för VA. Inom området är 18 fastigheter med helårsbo-
städer. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Med-
elstorleken på fastigheterna är 1886 kvm om maximalt 4000 
kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 
1415 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

26 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

25 Bebyggda bostadsfastigheter

18 Bebyggda helårsbostäder

7 Bebyggda fritidsbostäder

6 Fastigheter inom detaljplan

20 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

? Godtagbara

8 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

26 Okända

26 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

9 Slambrunnar

0 Minireningsverk

0 Slutna tankar

9 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

16 Anslutna till Vatten och Spillvatten

8 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär 
Marken i området består av berg och sand. Bebyggelsen är 
mestadels omgiven av åkrar. Bostäder finns på 4–13 meters 
höjdnivå.

Miljöskydd
Området ligger delvis inom strandskydd. Slutrecipient är Yttre 
Kungsbackafjorden med måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 50 mm. 

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Hög risk

Fosfor: Låg risk

Kväve: Hög risk
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Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

305 Runsås

Samhälle
Område 305 Runsås består av cirka 200 bostadsfastigheter 
med 336 boende som ligger längs kusten och mellan under-
sökningsområdena 216 Sönnerbergen och 306 Vässingsö. I 
närheten finns även undersökningsområdena Dragsbacka och 
Hållsundsudden. I området är 104 fastigheter helårsbostäder. 
Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstor-
leken på fastigheterna är 1857 kvm om maximalt 4000 kvm 
räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1624 
kvm. Området beslutades som VA-utbyggnadsområde i VA-
utbyggnadsplanen från 2008 som område 23 Runsås. Området 
ska enligt dom från Mark- och miljödomstolen ha kommunalt 
VA senast den 31 december 2027.

Befintlig VA-försörjning
Många fastigheter i området har anslutning till kommunalt 
VA via föreningar. Sammanställningen nedan visar VA-försörj-
ningen enligt kommunens registeruppgifter. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

4 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

4 Bebyggda bostadsfastigheter

3 Bebyggda helårsbostäder

1 Bebyggda fritidsbostäder

4 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Helårs-
bostad

Fritids-
bostad

Obebyggd 
tomt

Personer Typ av VA-försörjning Totalt antal  
fastigheter

84 47 2 239 VA-förening med kommunal anslutning 133

12 2 0 27 Gemensam infiltration och kommunalt VA via förening 14

19 9 0 57 Godkänd enskild VA 28

4 8 0 13 Enskild VA med förbud 12

0 1 12 0 Ingen VA 13

119 67 64 336 Totalt 200

Geografisk karaktär
Marken i området består av omväxlande urberg, lera, sand och 
grus. Området är bergigt. Bebyggelsen är koncentrerad till fem 
dalgångar mellan bergen men några bostäder finns även i högre 
områden. Bostäder finns på 4-29 meters höjdnivå. 

Recipient:
Avrinning från området sker till havsbukten, Varren längst i 
söder på Onsalahalvön dels direkt och dels genom diknings-
företag. En fastighet inom området har dock avrinning mot 
dikningsföretag som mynnar i Knapebäcken på Onsalahalvöns 
västra sida. Havskusten till vilken all avrinning sker är ett Na-
tura 2000 område. Knapabäcken och Varren har måttlig eko-
logisk status. Vid Röda holme finns en kommunal badplats. 
Vid badplatsen mynnar en bäck. På grund av det ytliga berget 
och de stora höjdskillnaderna bedöms grundvatten och eventu-
ellt läckage från enskilda avlopp snabbt kunna nå badplatsen. 
Det område som ligger intill badplatsen har inga anslutningar 
till kommunalt avlopp via avloppsförening. 

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 800 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
160 mm.

Befintlig VA-försörjning.
Många fastigheter i området är anslutna till kommunalt VA via 
en förening. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommu-
nens olika registeruppgifter. Området bedöms utgöra en stor 
geologisk risk för lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande 
enskilda brunnar enligt GIS-analys

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

306 Vässingsö

Samhälle
Område 306 Vässingsö består av cirka 45 bostadsfastigheter 
med 92 boende. I området är 33 fastigheter helårsbostäder. Ta-
bellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstorleken 
på fastigheterna är 1985 kvm om maximalt 4000 kvm räknas 
med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1631 kvm. 
Området beslutades som VA-utbyggnadsområde i VA-utbygg-
nadsplanen från 2008 som område 24 Vässingsö.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

45 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

44 Bebyggda bostadsfastigheter

33 Bebyggda helårsbostäder

11 Bebyggda fritidsbostäder

30 Fastigheter inom detaljplan

5 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

23 Godtagbara

41 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

22 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

45 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

18 Slambrunnar

0 Minireningsverk

4 Slutna tankar

22 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

1 Anslutna till Vatten och Spillvatten

40 Anslutna till enbart Vatten

1 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

1 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

4 Sluten tank

9 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär 
Marken i området består av berg med öar av sand. Bebyggelsen 
i området omfattas av kustområde med klippor och lite skog. 
Bostäder finns på 3-20 meters höjdnivå. I södra delen finns 
kända fornminnesområden.

Miljöskydd
Södra delen av området är strandskydd och naturvårdsområde. 
Slutrecipient är Varren med måttligt ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 900 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Hög risk

Fosfor: Risk

Kväve: Hög risk
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Befintlig VA-försörjning
De flesta fastigheterna i området har kommunalt VA via fören-
ing. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika 
registeruppgifter.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

307 Dragsbacka

Samhälle
Område 307 Dragsbacka består av cirka 43 bostadsfastigheter 
med 71 boende. Området gränsar till naturreservat och ligger 
mellan undersökningsområdena 306 Vässingsö och 308 Håll-
sundsudden. I området finns 28 fastigheter med helårsbostäder. 
Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstor-
leken på fastigheterna är 1905 kvm om maximalt 4000 kvm 
räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1799 
kvm. Området beslutades som VA-utbyggnadsområde i VA-
utbyggnadsplanen från 2008 som område 25 Dragsbacka.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

43 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

42 Bebyggda bostadsfastigheter

28 Bebyggda helårsbostäder

14 Bebyggda fritidsbostäder

43 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

Godtagbara

Mindre brist

Åtgärdas vid ändrad användning

Dåliga

3 Nya, ej klara

 Okända

Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

7 Slambrunnar

5 Minireningsverk

3 Slutna tankar

15 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

40 Anslutna till Vatten och Spillvatten

1 Anslutna till enbart Vatten

1 Anslutna till enbart Spillvatten

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg och sand. Bebyg-
gelsen ligger sydväst, nedanför en bergskulle. Bostäder finns på 
3-12 meters höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
Området gränsar till strandskydd. Slutrecipient är Varren med 
måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 900 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
75 mm.

Befintlig VA-försörjning
Omkring hälften av fastigheterna är anslutna till kommunalt 
VA via förening. 

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar morän och sand. Bebyg-
gelsen i området ligger på en skogsklädd udde med strandskydd 
i de yttre delarna. Bostäder finns på 9-13 meters höjdnivå. 

Miljöskydd
Området gränsar till strandskydd och naturreservat.  Slutreci-
pient är Yttre Kungsbackafjorden med måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 1700 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 75 mm.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

308 Hållsundsudden

Samhälle
Område 308 Hållsundsudden består av cirka 31 bostadsfastig-
heter med 21 boende. Området ligger nära undersökningsom-
rådet 307 Dragsbacka och gränsar till ett naturreservat. Inom 
området är 10 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar 
antal fastigheter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 
1384 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. 
Fastigheternas medianstorlek är 1342 kvm. Området besluta-
des som VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen från 
2008 som område 26 Hållsundsudden.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

31 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

31 Bebyggda bostadsfastigheter

10 Bebyggda helårsbostäder

21 Bebyggda fritidsbostäder

28 Fastigheter inom detaljplan

3 Fastigheter ej i detaljplan
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Befintlig VA-försörjning.
Fastigheterna i området är till största delen avtalsanslutna till 
kommunalt VA via olika föreningar. Tabellerna visar VA-för-
sörjningen enligt kommunens olika registeruppgifter. Området 
bedöms utgöra en stor lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gäl-
lande enskild vattentäkt samt påverkan av grundvatten enligt 
GIS-analys.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

401 Alafors

Samhälle
Område 401 Alafors består av cirka 76 bostadsfastigheter med 
245 boende som ligger direkt norr om centrala Annerberg öster 
om Järnvägen. Inom området är 70 fastigheter helårsbostäder. 
Området gränsar till verksamhetsområde för kommunalt VA. 
Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstor-
leken på fastigheterna är 1570 kvm om maximalt 4000 kvm 
räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1291 
kvm. Området beslutades som VA-utbyggnadsområde i VA-
utbyggnadsplanen från 2008 som område 5 Anneberg.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

76 Bostadsfastigheter totalt

2 Obebyggda bostadsfastigheter

74 Bebyggda bostadsfastigheter

70 Bebyggda helårsbostäder

4 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

70 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

65 Godtagbara

0 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

2 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

75 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

28 Slambrunnar

1 Minireningsverk

0 Slutna tankar

29 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

17 Anslutna till Vatten och Spillvatten

44 Anslutna till enbart Vatten

1 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

1 Minireningsverk

6 Sluten tank

4 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär 
Marken i området består till större delen av lera och berg. Be-
byggelsen gränsar mestadels till åker och skog, men även till 
annan bebyggelse. Bostäder finns på 15-56 meters höjdnivå.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  Slutreci-
pient är Kungsbackaån och för mindre del av området Lillån. 
Båda har måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 400 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
90 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor påverkan

Fosfor: Lokal påverkan

Kväve: Liten påverkan

Befintlig VA-försörjning
Fastigheterna i området är anslutna till kommunalt VA via en 
förening. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens 
olika registeruppgifter.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

405 Lerberg

Samhälle
Område 405 Lerberg består av cirka 18 bostadsfastigheter med 
44 boende. Området gränsar till kommunalt verksamhetsom-
råde för VA i norr och till åkermark. I området är 15 fastigheter 
helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. 
Medelstorleken på fastigheterna är 2381 kvm om maximalt 
4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas median-
storlek är 1884 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

18 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

17 Bebyggda bostadsfastigheter

15 Bebyggda helårsbostäder

2 Bebyggda fritidsbostäder

18 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

18 Godtagbara

12 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

18 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

0 Slambrunnar

0 Minireningsverk

0 Slutna tankar

Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

17 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

 0 Anslutna till enbart Spillvatten

Geografisk karaktär 
Marken i området består av berg, sand och grus. Bebyggelsen i 
området ligger till större delen väster om en höjd vid Lerbergs-
vägen. Runt om fastigheterna finns åkermark. Bostäder finns på 
15-27 meters höjdnivå.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  Slutreci-
pient är Kungsbackaån som har Måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63 mm.
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Befintlig VA-försörjning
Ett fåtal av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA via av-
tal. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika 
registeruppgifter. Området bedöms utgöra en stor risk för på-
verkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskild vattentäkt enligt 
GIS-analys.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

407 Voxlöv

Samhälle
Område 407 Voxlöv består av cirka 15 bostadsfastigheter med 
65 boende. Området ligger vid Höglandvägen och gränsar till 
gles bebyggelse och grönområden. I området är 13 fastigheter 
helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. 
Medelstorleken på fastigheterna är 2826 kvm om maximalt 
4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas median-
storlek är 3635 kvm. I området finns ett sjukhem med privat 
anslutning för kommunalt VA och ett företag för kemipumpar. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

15 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

14 Bebyggda bostadsfastigheter

13 Bebyggda helårsbostäder

1 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

15 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

16 Godtagbara

13 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

1 Nya, ej klara

0 Okända

16 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

6 Slambrunnar

3 Minireningsverk

0 Slutna tankar

9 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

1 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

2 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

3 Minireningsverk

0 Sluten tank

1 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av berg. Bebyggelsen i området ligger 
på sluttningarna väster om Voxlövsberg invid åkermark. Bostä-
der finns på 9-32 meters höjdnivå. 

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pient för området är Kungsbackaån som har måttlig ekologisk 
status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 800 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
63 mm. 

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: Låg risk

Kväve: Låg risk

Befintlig VA-försörjning
De flesta fastigheterna är anslutna till kommunalt VA via av-
tal. Området bedöms ha risk för kvävepåverkan och anses ha 
mycket dålig retentionspotential enligt GIS-analys.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

502 Hjälm

Samhälle
Området 502 Hjälm har cirka 15 bostadsfastigheter med 31 
boende. Området ligger på båda sidor av Rolfsån och gränsar 
till kommunalt verksamhetsområde för VA. 13 av fastighe-
terna är helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter 
i området. Medelstorleken på fastigheterna är 1870 kvm om 
maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas 
medianstorlek är 1407 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

15 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

15 Bebyggda bostadsfastigheter

13 Bebyggda helårsbostäder

2 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

10 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

10 Godtagbara

0 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

1 Dåliga

0 Nya, ej klara

4 Okända

15 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

3 Slambrunnar

1 Minireningsverk

1 Slutna tankar

5 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

8 Anslutna till Vatten och Spillvatten

4 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

1 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av sand, grus, lera och morän. Bo-
städer finns på 12-15 meters höjdnivå. Det finns inga kända 
fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  Slutreci-
pient är Rolfsån med god ekologisk status. Rolfsån är biotop-
skyddad och Natura2000-område strax nedströms från områ-
det. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd:

Fosfor:

Kväve: Risk
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Befintlig VA-försörjning
Fastigheterna i området har enskilt VA. Tabellerna visar VA-
försörjningen enligt kommunens olika registeruppgifter. Om-
rådet ligger inom sekundär och primär skyddszon för dricks-
vattentäkt. Södra halvan har mycket dåligt retentionspotential 
enligt GIS-analys.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

503 Schweizerdalen

Samhälle
Område 503 Schweizerdalen består av cirka 29 bostadsfas-
tigheter med 70 boende. Området ligger vid Sätilavägen nära 
Lyngern och nära område 504 Rygga. Inom området är 24 
fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastighe-
ter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 2885 kvm om 
maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas 
medianstorlek är 2894 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

29 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

28 Bebyggda bostadsfastigheter

24 Bebyggda helårsbostäder

4 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

29 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

12 Godtagbara

? Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

4 Dåliga

0 Nya, ej klara

3 Okända

19 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

19 Slambrunnar

3 Minireningsverk

2 Slutna tankar

24 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

0 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

5 Minireningsverk

3 Sluten tank

9 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består till större delen av morän. Bebyggel-
sen i området omges av åkrar och skog. Bostäder finns på 31-60 
meters höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
I delar av området finns strandskydd. Slutrecipient är i huvud-
sak Lygnern men mindre del rinner till Stensjön. Både Lygnern 
och Stensjön har God ekologisk status. Lygnerns vatten an-
vänds som råvatten till det kommunala dricksvattnet. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 1700 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Liten risk

Fosfor: Liten risk

Kväve: Stor risk

Befintlig VA-försörjning
Området har enskilt VA. Tabellerna visar VA-försörjningen 
enligt kommunens olika registeruppgifter. Området ligger 
inom tertiär skyddszon men det finns ett fåtal fastigheter inom 
sekundär skyddszon i vattenskyddsområde för kommunal vat-
tentäkt.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

504 Rygga

Samhälle
Område Rygga 504 består av cirka 44 bostadsfastigheter med 
83 boende. Området ligger vid Sätilavägen och mellan område-
na 503 Schweizerdalen och 505 Staborg. Inom området är 32 
fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastighe-
ter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 2578 kvm om 
maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas 
medianstorlek är 2271 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

44 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

43 Bebyggda bostadsfastigheter

32 Bebyggda helårsbostäder

11 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

44 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

29 Godtagbara

0 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

9 Dåliga

3 Nya, ej klara

2 Okända

44 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

27 Slambrunnar

2 Minireningsverk

2 Slutna tankar

31 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

0 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

1 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

4 Sluten tank

9 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av morän. Bebyggelsen ligger på 
landsbygden på en ås som sluttar ner mot Lyngern och omges 
av skog och åkrar. Bostäder finns på 60-80 meters höjdnivå. 

Miljöskydd
Invid området finns strandskydd.  Slutrecipient är Lygnern som 
har God ekologisk status. Lygnern vatten används som råvatten 
till det kommunala dricksvattnet. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 3200 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Risk

Fosfor: Liten risk

Kväve: Liten risk
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Befintlig VA-försörjning
Västra delen är kommunalt verksamhetsområde för dricksvat-
ten. Många av områdets fastigheter har kommunalt spillvatten 
via förening. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommu-
nens olika registeruppgifter. Området bedöms utgöra en risk 
för påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskild vattentäkt 
samt påverkan av grundvatten enligt GIS-analys.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

507 Torkelstorp

Samhälle
Område 507 Torkelstorp består av cirka 44 bostadsfastigheter 
med 105 boende. Området ligger nära kusten och gränsar till 
glesbebyggda kuperade naturområden. Inom området är 36 
fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastighe-
ter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 2537 kvm om 
maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas 
medianstorlek är 2270 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

44 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

43 Bebyggda bostadsfastigheter

36 Bebyggda helårsbostäder

7 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

44 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

33 Godtagbara

25 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

5 Dåliga

0 Nya, ej klara

1 Okända

38 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

19 Slambrunnar

3 Minireningsverk

4 Slutna tankar

26 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

21 Anslutna till Vatten och Spillvatten

9 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

1 Extremt snålspolande

4 Minireningsverk

2 Sluten tank

2 Yngre än 10 år

5 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av finsand, lera och urberg. Den mesta 
bebyggelsen ligger i plattare områden som omges av berg. Vissa 
fastigheter i norra delen ligger på höga nivåer. Bostäder finns på 
6-35 meters höjdnivå.

Miljöskydd
I området finns många fornminnen, omkring sju stycken med 
tillhörande skyddade ytor. Slutrecipient är Inre Kungsbacka-
fjorden med otillfredsställande ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 2000 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: Liten risk

Kväve: Liten risk

Befintlig VA-försörjning
Området är verksamhetsområde för kommunalt vatten. De 
flesta fastigheter är anslutna till spillvatten via en förening. Ta-
bellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika regis-
teruppgifter. Området bedöms utgöra risk för lokal påverkan 
ur hälsoskyddsaspekt gällande enskilda brunnar och området 
löper hög risk för fosforpåverkan enligt GIS-analys.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

513 Hanhals öster om E6

Samhälle
Område 513 Hanhals öster om E6 består av cirka 41 bostads-
fastigheter med 99 boende. Inom området är 35 fastigheter 
helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. 
Medelstorleken på fastigheterna är 2303 kvm om maximalt 
4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas median-
storlek är 2036 kvm. I området finns en förskola med fyra av-
delningar.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

41 Bostadsfastigheter totalt

2 Obebyggda bostadsfastigheter

39 Bebyggda bostadsfastigheter

35 Bebyggda helårsbostäder

4 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

41 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

29 Godtagbara

14 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

2 Dåliga

0 Nya, ej klara

10 Okända

41 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

8 Slambrunnar

Minireningsverk

 Slutna tankar

8 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

20 Anslutna till Vatten och Spillvatten

Anslutna till enbart Vatten

10 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av berg, morän, lera och sand. Cirka 
18 fastigheter är på sand. Flertalet av bostäderna finns på 10-
15, men några på 25-47 meters höjdnivå. 

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  Slutreci-
pient för området är Rolfsån med god ekologisk status men 
den mynnar efter cirka 1,5 km i Inre Kungsbackafjorden med 
otillfredsställande ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 300 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Risk

Fosfor: Låg risk

Kväve: Ingen risk
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Befintlig VA-försörjning
Många av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA via en 
förening. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens 
olika registeruppgifter. Området bedöms utgöra en stor risk 
för lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskild vat-
tentäkt. Retentionspotentialen är mycket låg i norra delen och 
för fem fastigheter längst söderut enligt GIS-analys. I området 
finns en gemensam vattentäkt där de flesta fastigheter tidigare 
varit anslutna. 

Geografisk karaktär
Enligt jordartskartan består marken omväxlande av urberg, lera, 
sand och sandig morän. Området är relativt bergigt. Bostäder 
finns på 60-75 meters höjdnivå 

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

602 Skår

Samhälle
Området 602 Skår består av cirka 59 bostadsfastigheter med 
120 boende. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. 
Medelstorleken på fastigheterna är 2325 kvm om maximalt 
4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas median-
storlek är 1930 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

59 Bostadsfastigheter totalt

3 Obebyggda bostadsfastigheter

56 Bebyggda bostadsfastigheter

0 Bebyggda helårsbostäder

3 Bebyggda fritidsbostäder

55 Fastigheter inom detaljplan

4 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

29 Godtagbara

49 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

26 Dåliga

0 Nya, ej klara

5 Okända

59 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

44 Slambrunnar

1 Minireningsverk

4 Slutna tankar

49 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

47 Anslutna till Vatten och Spillvatten

Anslutna till enbart Vatten

 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

1 Extremt snålspolande

1 Minireningsverk

29 Sluten tank

8 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Recipient
Recipienten är Skärbäck i öster och i söder en mindre bäck el-
ler dike som ej är namngivet i kartan. Båda rinner efter cirka 
700 meter ut i Löftaån. Löftaån rinner efter 23 km ut i havet 
vid Frillesås. Skärbäck har dålig ekologisk status men främst på 
grund av försurning. Löftaån har måttlig ekologisk status. Både 
bäcken och norra delen av Löftaån är drabbade av miljögifter 
och försurning men inte av övergödning eller syrefattiga förhål-
landen. Recipienten ingår i ett dikningsföretag för Gällinge och 
Förlanda. 

Miljöskydd
Området ingår inte i något skyddsområde för mark eller vatten.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 3600 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 90 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: Liten risk

Kväve: Ingen risk

Befintlig VA-försörjning
De flesta av fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp via flera olika föreningar. Tabellerna visar VA-försörj-
ningen enligt kommunens olika registeruppgifter.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

802 Österbyn

Samhälle
Område 802 Österbyn består av cirka 51 bostadsfastigheter 
med 103 boende. Inom området är 33 fastigheter helårsbostä-
der. Området gränsar till kommunalt verksamhetsområde för 
VA. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Medel-
storleken på fastigheterna är 2159 kvm om maximalt 4000 kvm 
räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1664 
kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

51 Bostadsfastigheter totalt

3 Obebyggda bostadsfastigheter

48 Bebyggda bostadsfastigheter

33 Bebyggda helårsbostäder

15 Bebyggda fritidsbostäder

26 Fastigheter inom detaljplan

25 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

Godtagbara

37 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

6 Dåliga

Nya, ej klara

0 Okända

47 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

17 Slambrunnar

Minireningsverk

 Slutna tankar

17 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

22 Anslutna till Vatten och Spillvatten

7 Anslutna till enbart Vatten

1 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

2 Sluten tank

1 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av sand och grus. Områdets bebyg-
gelse omgärdas av åkrar och ett par små skogsklädda kullar där 
ungefär 9 fastigheter ligger på berg. Bostäder finns på 5-14 me-
ters höjdnivå. 

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pient är Yttre Kungsbackafjorden som har måttlig ekologisk 
status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 250 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
90 mm.
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Befintlig VA-försörjning
Många av fastigheterna har kommunalt VA via föreningar. Ta-
bellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika regis-
teruppgifter. 

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

803 Kläppa

Samhälle
Område 803 Kläppa består av cirka 20 bostadsfastigheter med 
62 boende. Området ligger öster om Ölmevallavägen. Områ-
det gränsar till verksamhetsområde för kommunalt VA. Inom 
området är 16 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar 
antal fastigheter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 
2346 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. 
Fastigheternas medianstorlek är 2000 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

20 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

19 Bebyggda bostadsfastigheter

16 Bebyggda helårsbostäder

3 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

20 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

13 Godtagbara

19 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

6 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

19 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

5 Slambrunnar

Minireningsverk

 Slutna tankar

5 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

9 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

2 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

1 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg och sand. Cirka 20 
fastigheter är på en sluttning intill ett skogsområde och ligger 
cirka 800 meter öster om Åsa tågstation. Bostäder finns på 15-
22 meters höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Slutreci-
pient är Ölmevallabäcken med höga halter av näringsämning 
och yttre Kungsbackafjorden med måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63 mm.

Befintlig VA-försörjning
Vatten och avlopp i området kommer från enskilda anläggning-
ar. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika 
registeruppgifter. Området bedöms utgöra mycket stor risk för 
lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskilda brunnar. 
Risk finns i södra delen på grund av fosfor belastning enligt 
GIS-analys. Östra delen är känslig för belastning av kväve.

Geografisk karaktär
Marken i området består av berg och sand. Bebyggelsen är gles 
med skogsklädda höjder. Bostäder finns på 37-50 meters höjd-
nivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

804 Buared

Samhälle
Område 804 Buared består av cirka 53 bostadsfastigheter med 
128 boende. Området är nära område 803 Kläppa. Inom områ-
det är 46 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal 
fastigheter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 2980 
kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastig-
heternas medianstorlek är 3949 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

53 Bostadsfastigheter totalt

4 Obebyggda bostadsfastigheter

49 Bebyggda bostadsfastigheter

46 Bebyggda helårsbostäder

3 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

53 Fastigheter ej i detaljplan

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  Recipient 
är delvis till Lundaån och delvis Ölmevallabäcken. Båda reci-
pienterna har höga halter av näringsämning. Ölmevallabäcken 
mynnar i yttre Kungsbackafjorden med måttlig ekologisk sta-
tus.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 300 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
75 mm.

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

36 Godtagbara

15 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

15 Dåliga

0 Nya, ej klara

1 Okända

53 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

35 Slambrunnar

0 Minireningsverk

6 Slutna tankar

41 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

1 Anslutna till Vatten och Spillvatten

Anslutna till enbart Vatten

 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

1 Extremt snålspolande

4 Minireningsverk

9 Sluten tank

14 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: Risk

Kväve: Känsligt
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Befintlig VA-försörjning
Några av fastigheterna planeras få kommunalt VA via förening. 
Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika re-
gisteruppgifter. Området bedöms utgöra mycket stora risk för 
lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskilda brunnar. 
Området är känslig för belastning av fosfor enligt GIS-analys.

Geografisk karaktär
Marken i området består av omväxlande berg, sand och lera. 
Bebyggelsen är samlad med skog omkring och åkrar i söder. 
Bostäder finns på 20-27 meters höjdnivå. Det finns inga kända 
fornfynd i området.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

807 Nortorp

Samhälle
Område 807 Nortorp består av cirka 31 bostadsfastigheter med 
50 boende. Inom området är 20 fastigheter helårsbostäder. Ta-
bellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstorleken 
på fastigheterna är 2935 kvm om maximalt 4000 kvm räknas 
med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 926 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

31 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

30 Bebyggda bostadsfastigheter

20 Bebyggda helårsbostäder

10 Bebyggda fritidsbostäder

31 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

6 Godtagbara

26 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

23 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

30 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

22 Slambrunnar

1 Minireningsverk

1 Slutna tankar

24 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

0 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

5 Minireningsverk

12 Sluten tank

1 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Recipient 
är Lundaån som har höga halter av näringsämning. Lundaån 
mynnar i Landabukten som har måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 2000 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stora risker

Fosfor: Känsligt

Kväve: Känslighet

Befintlig VA-försörjning
Många av fastigheterna har kommunalt vatten via förening och 
planeras få kommunalt spillvatten via förening. Tabellerna visar 
VA-försörjningen enligt kommunens olika registeruppgifter. 
Området bedöms utgöra mycket stora risker för lokal påverkan 
ur hälsoskyddsaspekt gällande enskilda brunnar. Området är 
känslig för påverkan av kväve enligt GIS-analys.

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg och sand. Bebyg-
gelsen i området har åkrar runt om. Cirka 45 fastigheter ligger 
på bevuxna kullar och ett par på berg. Bostäder finns på 12-18 
meters höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

808 Sintorp

Samhälle
Område 808 Sintorp består av cirka 45 bostadsfastigheter med 
81 boende. Området är tätbebyggt och ligger vid Borekulla-
vägen mellan Landa och Rågelund. Inom området är 28 fast-
igheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter 
i området. Medelstorleken på fastigheterna är 1346 kvm om 
maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas 
medianstorlek är 1141 kvm.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

45 Bostadsfastigheter totalt

3 Obebyggda bostadsfastigheter

42 Bebyggda bostadsfastigheter

28 Bebyggda helårsbostäder

14 Bebyggda fritidsbostäder

45 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Recipient är 
Lundaån med höga halter av näringsämning. Lundaån mynnar 
i Landabukten med måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 2100 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 75 mm.

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

38 Godtagbara

9 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

4 Dåliga

0 Nya, ej klara

1 Okända

42 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

7 Slambrunnar

4 Minireningsverk

22 Slutna tankar

33 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

Anslutna till Vatten och Spillvatten

6 Anslutna till enbart Vatten

 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

6 Minireningsverk

1 Sluten tank

1 Yngre än 10 år

 Äldre än 10 år

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stora risker

Fosfor: Liten risk

Kväve: Känsligt
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Befintlig VA-försörjning
Många av fastigheterna i området är anslutna till kommunalt 
VA via en förening. Tabellerna visar VA-försörjningen en-
ligt kommunens olika registeruppgifter. Området bedöms ha 
mycket stora risker för lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gäl-
lande enskilda brunnar enligt GIS-analys.

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg och sand. Bebyggel-
sen i området ligger på en trädbevuxen höjd med åkrar omkring 
cirka 800 meter från havet och cirka 2 km norr om centrala 
Frillesås. Bostäder finns på 12-17 meters höjdnivå. Ett fåtal 
kända fornfynd finns i området.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

809 Rågelund

Samhälle
Område 809 Rågelund består av cirka 31 bostadsfastigheter 
med 65 boende. Området ligger norr om Rågelunds cirkula-
tionsplats. Inom området är 22 fastigheter helårsbostäder. Ta-
bellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstorleken 
på fastigheterna är 1701 kvm om maximalt 4000 kvm räknas 
med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1385 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

31 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

30 Bebyggda bostadsfastigheter

20 Bebyggda helårsbostäder

10 Bebyggda fritidsbostäder

31 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

17 Godtagbara

9 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

10 Dåliga

0 Nya, ej klara

3 Okända

31 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

25 Slambrunnar

0 Minireningsverk

1 Slutna tankar

26 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

 Anslutna till Vatten och Spillvatten

19 Anslutna till enbart Vatten

 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

1 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

4 Sluten tank

8 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Recipient är 
Lundaån med höga halter av näringsämning. Lundaån mynnar 
i Landabukten med måttlig ekologisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 700 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: Liten risk

Kväve: Känsligt

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

810 Vassbäck Västra

Samhälle
Område 810 Vassbäck Västra består av cirka 18 bostadsfas-
tigheter med tio boende. Området är ett gammalt tätbebyggt 
sommarstugeområde som ligger på en bergshöjd längs kusten. 
Inom området är 13 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan 
visar antal fastigheter i området. Medelstorleken på fastighe-
terna är 1007 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fast-
ighet. Fastigheternas medianstorlek är 887 kvm.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

18 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

17 Bebyggda bostadsfastigheter

4 Bebyggda helårsbostäder

13 Bebyggda fritidsbostäder

Fastigheter inom detaljplan

 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

14 Godtagbara

11 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

1 Okända

15 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

1 Slambrunnar

Minireningsverk

 Slutna tankar

1 Totalt

Befintlig VA-försörjning
Många av fastigheterna har kommunalt VA via en förening. Ta-
bellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika regis-
teruppgifter. Ingen VA-förening med avtal om anslutning till 
kommunalt VA finns inom området.

Geografisk karaktär 
Marken i området består av berg. Bebyggelsen i området ligger 
mellan badvikar, klippor och bryggor. Bostäder finns på 17-25 
meters höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  Recipient 
är havet utanför området. Havsvikarna har här måttlig ekolo-
gisk status.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63 mm.
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Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

812 Hamragårdsvägen

Samhälle
Område 812 Hamragårdsvägen består av cirka 21 bostadsfas-
tigheter med 52 boende. Området ligger mellan centrala Åsa 
och Kläppa cirka 1 km väster om Åsa station. Inom området är 
19 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastig-
heter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 2222 kvm 
om maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheter-
nas medianstorlek är 1517 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

21 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

21 Bebyggda bostadsfastigheter

19 Bebyggda helårsbostäder

2 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

21 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

12 Godtagbara

8 Mindre brist

0 Åtgärdas vid ändrad användning

8 Dåliga

0 Nya, ej klara

1 Okända

21 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

11 Slambrunnar

1 Minireningsverk

 Slutna tankar

12 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

11 Anslutna till Vatten och Spillvatten

1 Anslutna till enbart Vatten

 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

3 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Befintlig VA-försörjning
I den södra delen av området är fastigheterna anslutna till kom-
munalt VA via en förening. Tabellerna visar VA-försörjningen 
enligt kommunens olika registeruppgifter. Området bedöms 
utgöra en stor risk för lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gäl-
lande enskilda brunnar samt att viss risk finns för påverkan av 
badvatten enligt GIS-analys.

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg, sand och lera. Be-
byggelsen är gles längs Hamragårdsvägen. Området omges av 
åkrar och skog. Bostäder finns på olika höjdnivåer, 12-16 me-
ters höjdnivå i norra delen och 23-28 meters i södra delen.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stora risker

Fosfor: Känslig

Kväve: Ingen risk

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Recipient är 
Yttre Kungsbackafjorden med måttlig ekologisk status. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63 mm.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

811 Vassbäck Nortorpsvägen

Samhälle
Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka 
fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad 
och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts. Området 811 
Vassbäck Nortorpsvägen består av sex fastigheter uppdelat på 
två delområden eftersom det är verksamhetsområde för kom-
munalt VA däremellan.  Alla fastigheterna har redan anslut-
ning till kommunalt VA via avtal. Alla fastigheterna gränsar till 
kommunalt VA.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  Recipient 
är havet utanför området. Havsvikarna har här måttlig ekolo-
gisk status.

Ytterligare områdesbeskrivning har inte tagits fram för område 
811 Vassbäck Nortorpsvägen.
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Kartan är en översiktskarta över Utredningsområden. Områdesmarkeringarna är ungefärliga. 
Områdesnumren invid varje Utredningsområde används för att referera till området i VA-utbyggnadsplanen. Röda fält är befintligt 
kommunalt verksamhetsområde för spillvatten.

Översiktskarta – UtredningsområdenBilaga 3. Utredningsområden
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Sammanfattande data – Utredningsområden
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Område Områdesdata Prioriteringspoäng

109 Släps kyrka och Kyrkobyn 133 295 25 35 5,0 3,3 2,5 5,7

404 Granhulta 32 70 30 30 4,3 1,0 4,5 5,3

406 Älvsåkers Byväg 22 69 12 12 6,3 1,8 3,5 7,4

409 Gräskärr 23 47 2 2 6,3 8,5 2,5 4,9

501 Allarängen 28 69 25 25 4,8 1,0 5,5 5,7

509 Skanslyckan Svalås 51 153 3 3 6,2 3,3 2,5 4,0

510 Gressela 8 54 3 3 2,5 3,3 1,0 6,1

511 Sätinge 37 110 5 4 2,8 3,3 1,0 5,7

512 Vallby 24 66 5 4 4,8 2,5 1,0 4,0

603 Villovägen 9 25 4 4 2,5 1,0 2,0 5,3

701 Håfors 33 76 6 6 4,8 1,0 2,5 4,0

702 Stuv 24 54 3 3 4,8 1,0 2,5 3,6

703 Slätten 24 46 16 16 5,8 1,0 3,5 4,9

Bedömda kriterier – Behov och Samhällsutveckling
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Område Behov Samhälls utveckling

109 Släps kyrka och Kyrkobyn 10 1 10 10 1 1 1 10 1

404 Granhulta 4 1 10 10 1 1 1 1 1

406 Älvsåkers Byväg 4 10 10 10 1 1 4 1 1

409 Gräskärr 4 10 10 10 1 1 4 10 10

501 Allarängen 4 1 10 10 1 4 1 1 1

509 Skanslyckan Svalås 10 4 10 4 1 10 1 4 4

510 Gressela 1 1 10 1 1 1 1 10 1

511 Sätinge 4 1 10 1 1 1 1 10 1

512 Vallby 4 10 10 1 1 1 1 1 4

603 Villovägen 1 1 1 10 1 1 1 1 1

701 Håfors 4 1 10 10 1 4 1 1 1

702 Stuv 4 1 10 10 1 4 1 1 1

703 Slätten 4 1 10 10 1 10 1 1 1

Bedömda Kriterier – Miljönytta och Möjlighet
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Område Miljönytta Möjlighet

109 Släps kyrka och Kyrkobyn 1 1 4 10 4 4 1 10

404 Granhulta 10 4 1 1 1 4 10 10

406 Älvsåkers Byväg 4 1 4 4 10 4 10 10

409 Gräskärr 1 1 4 4 4 4 4 10

501 Allarängen 10 1 4 10 1 1 4 10

509 Skanslyckan Svalås 1 1 4 1 4 4 4 10

510 Gressela 1 1 1 4 4 1 10 10

511 Sätinge 1 1 1 4 4 4 10 4

512 Vallby 1 1 1 4 4 4 4 4

603 Villovägen 4 1 1 4 10 1 4 10

701 Håfors 1 1 4 1 4 4 4 10

702 Stuv 1 1 4 1 10 1 4 4

703 Slätten 4 1 4 4 10 4 1 10
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Områdesbeskrivningar – Utredningsområden 
Områdesbeskrivningarna på följande 
sidor ger en översiktlig bild av 
Utredningsområden. 

I framtagandet av denna plan har ytterligare uppgifter om 
områdena använts. De uppgifter som funnits tillgängliga 
och som sammanställts kan skifta något områden emel-
lan. De register som uppgifter hämtats från stämmer inte 
helt överens med varandra bland annat beroende på att 

registerutdragen gjorts vid olika tidpunkter. För vissa om-
råden har inte en fullständig områdesbeskrivning ansetts 
nödvändig. Områdena presenteras i ordning efter områ-
desnumrering. Linjerad markering på områdeskartorna 
är befintligt verksamhetsområde för vatten i blått och för 
spillvatten i rött. Det finns ingen exakt områdesavgräns-
ning bestämd för respektive Utredningsområde. Lila mar-
kering av området som avses är ungefärlig.

109 Släps kyrka och Kyrkobyn

Samhälle
Område 109 Släps kyrka och Kyrkobyn består av cirka 133 bo-
stadsfastigheter med 295 boende. Området omfattar även en 
kyrka, en kyrkogård och en skola. Området gränsar till grönom-
råden, Sandsjöbacka naturreservat och området Hagryd Dala 
och område 108 Solbyn. 

I området är 110 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan vi-
sar fördelning av fastigheter i området. Medelstorleken på fast-
igheterna är 2800 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per 
fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 2468 kvm. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

133 Bostadsfastigheter totalt

10 Obebyggda bostadsfastigheter

121 Bebyggda bostadsfastigheter

110 Bebyggda helårsbostäder

9 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

133 Fastigheter ej i detaljplan

Befintlig VA-försörjning
Fastigheterna i området är i allmänhet medlemmar i VA-för-
eningar eller anslutna via enskilt avtal till kommunalt VA. 20 av 
fastigheterna inklusive Ekenässkolan är kommunalt verksam-
hetsområde för dricksvatten. Länsstyrelsen har prövat området 
och beslutat 2015 att området inte behöver vara verksamhets-
område för kommunalt VA. Området bedöms ha en hög risk 
för påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskild vattentäkt. 
Risk finns för påverkan av grundvattentäkt enligt GIS-analys. 

Geografisk karaktär
Cirka 11 av områdets fastigheter står på sandig mark. Av res-
terande fastigheter står omkring hälften på berg och hälften på 
lera. Marken kring området består av skogsklädda bergshöjder. 
Bebyggelsen i området finns i dalgångar mellan höjderna. Bo-
städer finns på 3–34 meters höjdnivå.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. 

Avstånd till befintligt VA
En kommunal spillvattenledning finns cirka 100 meter från 
området. En kommunal ledning för dricksvattenvatten korsar 
området. 
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404 Granhulta 406 Älvsåkers Byväg

Samhälle
Område 404 Granhulta består av cirka 32 bostadsfastigheter 
med 70 boende. Området ligger ca 5 km öster om centrala An-
neberg och gränsar till gles bebyggelse och skog. Inom områ-
det är 25 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal 
fastigheter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 2479 
kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastig-
heternas medianstorlek är 2308 kvm. 

Samhälle
Område 406 Älvsåkers Byväg består av cirka 22 bostadsfastig-
heter med 69 boende. I området är alla fastigheter helårsbo-
städer. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Med-
elstorleken på fastigheterna är 2278 kvm om maximalt 4000 
kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 
2427 kvm. 

Befintlig VA-försörjning
Fastigheterna i området har samtliga enskilt VA. Tabellerna vi-
sar VA-försörjningen enligt kommunens olika registeruppgifter. 
Området bedöms ha en risk för påverkan ur hälso skyddsaspekt 
gällande lokal påverkan samt påverkan av enskilda brunnar en-
ligt GIS-analys.

Befintlig VA-försörjning
Många av fastigheterna i området har kommunalt VA via ett 
privat bolag. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommu-
nens olika registeruppgifter. Området bedöms utgöra en risk 
för lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskild brunn 
enligt GIS-analys.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

32 Bostadsfastigheter totalt

2 Obebyggda bostadsfastigheter

30 Bebyggda bostadsfastigheter

25 Bebyggda helårsbostäder

5 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

32 Fastigheter ej i detaljplan

Fastighetsantal för ungefärligt område:

22 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

22 Bebyggda bostadsfastigheter

22 Bebyggda helårsbostäder

0 Bebyggda fritidsbostäder

18 Fastigheter inom detaljplan

3 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

30 Godtagbara

0 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

2 Dåliga

2 Nya, ej klara

0 Okända

20 Förmodat totalt antal

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

19 Godtagbara

8 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

2 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

21 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

22 Slambrunnar

2 Minireningsverk

2 Slutna tankar

26 Totalt

Slamtömning. Kundregister

12 Slambrunnar

Minireningsverk

 Slutna tankar

12 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

0 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Avtalsanslutna fastigheter

8 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

2 Extremt snålspolande

2 Minireningsverk

7 Sluten tank

3 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av berg, grus och sand. Bostäder finns 
på 40-50 meters höjdnivå.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 3500 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 75 mm.

Geografisk karaktär
Marken i området består av berg, sand, grus och en liten del 
lera. Bebyggelsen i området ligger i ett jordbruksområde med 
åkrar och skogsklädda kullar. Bostäder finns på 20-31 meters 
höjdnivå.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 400 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Risk 

Fosfor: Risk 

Kväve: Liten risk

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: Låg risk

Kväve: Låg risk
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409 Gräskärr 501 Allarängen

Samhälle
Område 409 Gräskärr består av cirka 23 bostadsfastigheter 
med 47 boende. I området är 18 fastigheter helårsbostäder. Ta-
bellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstorleken 
på fastigheterna är 2135 kvm om maximalt 4000 kvm räknas 
med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1688 kvm. 

Samhälle
Området Allarängen 501 består av cirka 28 bostadsfastighe-
ter med 69 boende. Området ligger vid en sjö med badplats. I 
området är 22 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar 
antal fastigheter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 
2807 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. 
Fastigheternas medianstorlek är 2860 kvm. 

Befintlig VA-försörjning
De flesta fastigheterna inom området är anslutna till kommu-
nalt VA via förening. Tabellerna visar VA-försörjningen en-
ligt kommunens olika registeruppgifter. Området bedöms ha 
risk för lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskilda 
brunnar enligt GIS-analys.

Befintlig VA-försörjning
Fastigheterna i området har enskilt VA. Tabellerna visar VA-
försörjningen enligt kommunens olika registeruppgifter. Om-
rådet bedöms ha risk för lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt 
gällande enskilda brunnar samt påverkan på badplats enligt 
GIS-analys.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

23 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

23 Bebyggda bostadsfastigheter

18 Bebyggda helårsbostäder

5 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

23 Fastigheter ej i detaljplan

Fastighetsantal för ungefärligt område:

28 Bostadsfastigheter totalt

3 Obebyggda bostadsfastigheter

25 Bebyggda bostadsfastigheter

22 Bebyggda helårsbostäder

3 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

28 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

9 Godtagbara

20 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

13 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

22 Förmodat totalt antal

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

24 Godtagbara

0 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

4 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

28 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

17 Slambrunnar

1 Minireningsverk

1 Slutna tankar

19 Totalt

Slamtömning. Kundregister

18 Slambrunnar

4 Minireningsverk

0 Slutna tankar

22 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

23 Anslutna till Vatten och Spillvatten

Anslutna till enbart Vatten

Anslutna till enbart Spillvatten

Avtalsanslutna fastigheter

0 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

1 Minireningsverk

3 Sluten tank

2 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

10 Minireningsverk

0 Sluten tank

14 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg och sand. Bebyg-
gelsen omges av åkrar och skog. Bostäder finns på 12-27 meters 
höjdnivå. 

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 300 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
63 mm.

Geografisk karaktär
Marken i området består av lera, sand, berg, morän och isälvs-
sediment. Bebyggelsen ligger kring Hällingsjövägen och Ålgår-
davägen i jordbruksbygd gränsande till skogar och åkrar. I norr 
ligger en höjd med en fornborg.  Vid fornborgen finns en del 
fornfynd och nyckelbiotoper finns i borgåsen. Bostäder finns på 
27-54 meters höjdnivå.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 4000 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Risk

Fosfor: Liten risk

Kväve: Liten risk

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: Liten risk

Kväve: Liten risk
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509 Skanslyckans Svalås

Samhälle
Område 509 Skanslyckan Svalås består av cirka 51 bostads-
fastigheter med 153 boende. Området ligger öster om motor-
vägen ca 2 km från Kungsbackafjorden. Inom området är 50 
fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastighe-
ter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 2449 kvm om 
maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas 
medianstorlek är 2057 kvm. 

Befintlig VA-försörjning
Många av fastigheterna har kommunalt VA via en förening. I 
stort sett alla fastigheter är medlemmar i föreningen, men några 
fastigheter är inte påkopplade till kommunalt VA. Tabellerna 
visar VA-försörjningen enligt kommunens olika registerupp-
gifter. Området bedöms ha en stor risk för påverkan ur hälso-
skyddsaspekt samt påverkan av enskilda brunnar enligt GIS-
analys.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

51 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

51 Bebyggda bostadsfastigheter

50 Bebyggda helårsbostäder

1 Bebyggda fritidsbostäder

16 Fastigheter inom detaljplan

35 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

25 Godtagbara

53 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

8 Dåliga

0 Nya, ej klara

1 Okända

54 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

4 Slambrunnar

Minireningsverk

 Slutna tankar

4 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

 Anslutna till Vatten och Spillvatten

 Anslutna till enbart Vatten

 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av morän och lera. Bostäder finns på 
ca 12-25 meters höjdnivå. Det finns ett känt fornfynd i områ-
det.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 280 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Risk

Fosfor: Låg risk

Kväve: Ingen risk

510 Gressela

Samhälle
Område 510 Gressela består av cirka 8 bostadsfastigheter med 
54 boende. Området ligger vid Varbergsvägen norr om avfarten 
Vallbyvägen.  En Campingplats finns med småstugor på slutt-
ningen av Gresslingeberget. Inom området är alla fastigheter 
helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. 
Medelstorleken på fastigheterna är 3575 kvm om maximalt 
4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas median-
storlek är 7099 kvm. 

Befintlig VA-försörjning
Vissa fastigheter är anslutna till kommunalt VA via avtal. Andra 
fastigheter har enskilt VA. Tabellerna visar VA-försörjningen 
enligt kommunens olika registeruppgifter.  Området bedöms 
ha en risk för påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskild 
vattentäkt samt påverkan av grundvatten enligt GIS-analys.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

8 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

8 Bebyggda bostadsfastigheter

8 Bebyggda helårsbostäder

0 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

8 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

8 Godtagbara

4 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

8 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

4 Slambrunnar

Minireningsverk

 Slutna tankar

4 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

Anslutna till Vatten och Spillvatten

Anslutna till enbart Vatten

Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av morän och lera. Bostäder finns på 
ca 12-25 meters höjdnivå. Det finns ett känt fornfynd i områ-
det.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 280 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Risk

Fosfor: Låg risk

Kväve: Ingen risk
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512 Vallby

Samhälle
Område 512 Vallby består av cirka 24 bostadsfastigheter med 
66 boende. Området ligger cirka 2 km väster om Fjärås cent-
rum. Inom området är 22 fastigheter helårsbostäder. Tabellen 
nedan visar antal fastigheter i området. Medelstorleken på fast-
igheterna är 2605 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per 
fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 2171 kvm. 

Befintlig VA-försörjning
Fastigheterna i området är anslutna kommunalt VA via flera 
föreningar. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommu-
nens olika registeruppgifter. Området bedöms ha en risk för 
lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskilda brunnar 
samt är känsligt för fosforbelastning enligt GIS-analys.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

24 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

24 Bebyggda bostadsfastigheter

22 Bebyggda helårsbostäder

2 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

24 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

20 Godtagbara

15 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

1 Dåliga

0 Nya, ej klara

3 Okända

24 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

3 Slambrunnar

0 Minireningsverk

1 Slutna tankar

4 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

18 Anslutna till Vatten och Spillvatten

1 Anslutna till enbart Vatten

2 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av berg, morän och sand.  Bostäder 
finns på 15-32 meters höjdnivå. Det finns ett 10-tal kända 
fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 500 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Risk

Fosfor: Känsligt

Kväve: Ingen risk

511 Sätinge

Samhälle
Område 511 Sätinge består av cirka 37 bostadsfastigheter med 
110 boende. Området ligger mellan Varbergsvägen och motor-
vägen norr om Fjärås station. Inom området är 33 fastigheter 
helårsbostäder. Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. 
Medelstorleken på fastigheterna är 2555 kvm om maximalt 
4000 kvm räknas med per fastighet. Fastigheternas median-
storlek är 2465 kvm. 

Befintlig VA-försörjning
Många av fastigheterna i området är anslutna via föreningar till 
kommunalt VA. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kom-
munens olika registeruppgifter. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

37 Bostadsfastigheter totalt

2 Obebyggda bostadsfastigheter

35 Bebyggda bostadsfastigheter

33 Bebyggda helårsbostäder

2 Bebyggda fritidsbostäder

37 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

29 Godtagbara

6 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

3 Dåliga

0 Nya, ej klara

2 Okända

36 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

1 Slambrunnar

0 Minireningsverk

0 Slutna tankar

1 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

27 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

1 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av berg, lera, sand och morän. Bebyg-
gelsen i området ligger vid skogsklädda bergshöjder i väster och 
åkrar i öster. Bostäder finns på 22-36 meters höjdnivå i norr. I 
söder och nedanför höjderna ligger fastigheterna på 7-12 me-
ters höjdnivå. Det finns 5-6 fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 200 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
75 mm.
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603 Villovägen

Samhälle
Område 603 Villovägen består av cirka 9 bostadsfastigheter 
med 25 boende. Området ligger utanför Gällinge nära till om-
råde 602 Skår. Inom området är 8 fastigheter helårsbostäder. 
Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstor-
leken på fastigheterna är 3093 kvm om maximalt 4000 kvm 
räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 3253 
kvm. Området är ej planlagt men det finns ett pågående plan-
arbete för ett 20-tal ytterligare bostäder i norra delen av om-
rådet.

Befintlig VA-försörjning
Fastigheterna i området har enskilt VA och några har kom-
munalt VA via en förening. Tabellerna visar VA-försörjningen 
enligt kommunens olika registeruppgifter. Området bedöms 
utgöra risk för lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande 
enskilda brunnar men GIS-analys.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

9 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

8 Bebyggda bostadsfastigheter

7 Bebyggda helårsbostäder

1 Bebyggda fritidsbostäder

Fastigheter inom detaljplan

10 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

9 Godtagbara

4 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

1 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

10 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

5 Slambrunnar

Minireningsverk

 Slutna tankar

5 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

Anslutna till Vatten och Spillvatten

Anslutna till enbart Vatten

3 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

1 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

1 Sluten tank

7 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består till större delen av morän. Bebyggel-
sen i området omges med skog och åkrar. Bostäder finns på 64-
90 meters höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 1700 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 50 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Risk

Fosfor: Ingen risk

Kväve: Ingen risk

701 Håfors

Samhälle
Område 701 Håfors består av cirka 33 bostadsfastigheter med 
76 boende. Området ligger invid Gällingevägens vid avtags-
vägen till Idala. Inom området är 20 fastigheter helårsbostäder. 
Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstor-
leken på fastigheterna är 2266 kvm om maximalt 4000 kvm 
räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 2020 
kvm. 

Befintlig VA-försörjning
Många av fastigheterna i området har kommunalt VA via en 
förening. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens 
olika registeruppgifter. Området bedöms utgöra risk för lokal 
påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskild vattentäkt samt 
att risk för påverkan av fosforutsläpp kan förekomma vid myck-
et låg retentionspotential enligt GIS-analys.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

33 Bostadsfastigheter totalt

6 Obebyggda bostadsfastigheter

27 Bebyggda bostadsfastigheter

20 Bebyggda helårsbostäder

7 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

33 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

14 Godtagbara

23 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

14 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

28 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

16 Slambrunnar

4 Minireningsverk

1 Slutna tankar

21 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

22 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

 0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

5 Minireningsverk

2 Sluten tank

5 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av berg, lera och isälvssediment. Om-
rådet gränsar till jordbruksbygd med åkrar och ängar. Bostäder 
finns på 45-59 meters höjdnivå. I området finns kulturmiljö-
program, naturvårdsplan och skyddade biotoper.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 4000 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Risk

Fosfor: Risk

Kväve: Liten risk
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702 Stuv

Samhälle
Område 702 Stuv består av cirka 24 bostadsfastigheter med 54 
boende. Området ligger vid korsningarna av Stuvvägen, Frilles-
åsvägen och Glamsjövägen cirka 4,5 km från kusten. Inom 
området är 18 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar 
antal fastigheter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 
2815 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. 
Fastigheternas medianstorlek är 2987 kvm. 

Befintlig VA-försörjning
För flera av fastigheterna i området planeras anslutning till 
kommunalt VA via förening. Tabellerna visar VA-försörjningen 
enligt kommunens olika registeruppgifter. Området bedöms 
ha stor risk för lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande 
enskild vattentäkt samt påverkan av grundvatten. Retentions-
potentialen är mycket låg enligt GIS-analys.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

24 Bostadsfastigheter totalt

3 Obebyggda bostadsfastigheter

21 Bebyggda bostadsfastigheter

18 Bebyggda helårsbostäder

3 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

24 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

6 Godtagbara

16 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

13 Dåliga

1 Nya, ej klara

0 Okända

21 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

17 Slambrunnar

1 Minireningsverk

1 Slutna tankar

19 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

0 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

1 Extremt snålspolande

5 Minireningsverk

2 Sluten tank

3 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av ungefär lika delar lera, sand och 
morän. Bebyggelsen i området ligger invid åkrar, ängar och en 
skogsklädd kulle. Bostäder finns på 31-60 meters höjdnivå. Det 
finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
I området finns kommunal naturvårdsplan.

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 6000 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: Risk

Kväve: Ingen risk

703 Slätten

Samhälle
Område 703 Slätten består av cirka 24 bostadsfastigheter med 
46 boende. Inom området är 18 fastigheter helårsbostäder. Ta-
bellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstorleken 
på fastigheterna är 2222 kvm om maximalt 4000 kvm räknas 
med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1782 kvm. 

Befintlig VA-försörjning
För flera av fastigheterna i området planeras anslutning till 
kommunalt VA via förening. Tabellerna visar VA-försörjningen 
enligt kommunens olika registeruppgifter. Området bedöms 
utgöra en stor risk för lokal påverkan ur hälsoskydds aspekt gäl-
lande enskild vattentäkt enligt GIS-analys.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

24 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

21 Bebyggda bostadsfastigheter

19 Bebyggda helårsbostäder

5 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

24 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

15 Godtagbara

8 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

7 Dåliga

0 Nya, ej klara

1 Okända

24 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

16 Slambrunnar

2 Minireningsverk

1 Slutna tankar

19 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

0 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

8 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

3 Minireningsverk

3 Sluten tank

8 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av berg och sand. Bostäder finns på 
25-56 meters höjdnivå. 

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 1800 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: Liten risk

Kväve: Ingen risk
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Kartan är en översiktskarta över Enskilt VA-områden. Områdesmarkeringarna är ungefärliga. 
Områdesnumren invid varje Enskilt VA-område används för att referera till området i VA-utbyggnadsplanen. Röda fält är befintligt 
kommunalt verksamhetsområde för spillvatten.
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Denna bilaga presenterar Enskilt VA-områden. 
Bedömningen har gjorts att det med hänsyn till männis-
kors hälsa, till miljön och till planerad bebyggelseutveck-
ling inte behövs ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett 
större sammanhang i områdena som tas upp som Enskilt 
VA-områden i denna bilaga. Bedömningar att respektive 
område inte behöver kommunalt VA gäller i den här pla-

nen. Bedömningarna kan komma att förändras i en fram-
tida VA-utbyggnadsplan om förhållanden eller förutsätt-
ningar förändras. Exempel på faktorer som kan påverka 
bedömningarna är förändrade miljökrav, tillkommande 
bebyggelse, förändrad kommunal översiktsplan och för-
ändrad infrastruktur.
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Sammanfattande data – Enskilt VA-områden
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Område Områdesdata Prioriteringspoäng

110 Brandshult 23 49 23 23 - - - -

204 Småkulla 18 52 3 12 2,5 1,0 4,0 9,1

209 Gate Klova 15 10 2 2 3,5 1,0 2,5 7,4

213 Råö 16 - 16 16 - - - -

309 Vallda-Hallen 15 - 4 13 - - - -

505 Staborg 20 52 19 19 4,3 1,0 5,5 8,3

801 Kärret 19 - 19 19 - - - -

806 Åsa Jutegårdsväg 29 49 3 3 1,8 1,0 3,0 7,4

901 Sjöbo 16 - 16 16 - - - -

Bedömda kriterier – Behov och Samhällsutveckling
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Område Behov Samhälls utveckling

110 Brandshult - - - - - - - - -

204 Småkulla 1 1 4 4 1 4 1 1 1

209 Gate Klova 1 1 10 4 1 4 1 1 1

213 Råö - - - - - - - - -

309 Vallda-Hallen - - - - - - - - -

505 Staborg 4 1 10 10 1 1 1 1 1

801 Kärret - - - - - - - - -

806 Åsa Jutegårdsväg 4 1 1 4 1 1 1 1 1

901 Sjöbo - - - - - - - - -

Bedömda Kriterier – Miljönytta och Möjlighet
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Område Miljönytta Möjlighet

110 Brandshult - - - - - - - -

204 Småkulla 4 4 4 10 10 4 10 10

209 Gate Klova 1 1 4 4 10 4 10 10

213 Råö - - - - - - - -

309 Vallda-Hallen - - - - - - - -

505 Staborg 10 1 4 10 4 4 10 10

801 Kärret - - - - - - - -

806 Åsa Jutegårdsväg 1 4 4 4 4 10 10 10

901 Sjöbo - - - - - - - -
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Områdesbeskrivningar – Enskilt VA-områden 
Områdesbeskrivningarna på följande 
sidor ger en översiktlig bild av Enskilt VA-
områden. 

I framtagandet av denna plan har ytterligare uppgifter om 
områdena använts. De uppgifter som funnits tillgängliga 
och som sammanställts kan skifta något områden emel-
lan. De register som uppgifter hämtats från stämmer inte 
helt överens med varandra bland annat beroende på att 

registerutdragen gjorts vid olika tidpunkter. För vissa om-
råden har inte en fullständig områdesbeskrivning ansetts 
nödvändig. Områdena presenteras i ordning efter områ-
desnumreringen. Linjerad markering på områdeskartorna 
är befintligt verksamhetsområde för vatten i blått och för 
spillvatten i rött. Det finns ingen exakt områdesavgräns-
ning bestämd för respektive Enskilt VA-område. Lila mar-
kering av området som avses är ungefärlig.

110 Brandshult

I område 110 Brandshult finns cirka 23 bostadsfastigheter med 
49 boende. För området har inte tagits fram någon områdesbe-
skrivning. Fastigheterna är relativt få och ligger förhållandevis 
utspritt. 
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204 Småkulla 209 Gate klova

Samhälle
Område 204 Småkulla består av cirka 18 bostadsfastigheter 
med 52 boende. Inom området är 17 fastigheter helårsbostäder. 
Tabellen nedan visar antal fastigheter i området. Medelstor-
leken på fastigheterna är 2239 kvm om maximalt 4000 kvm 
räknas med per fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1781 
kvm. 

Samhälle
Område 209 Gate Klova består av cirka 15 bostadsfastigheter 
med tio boende. Området är belägen ca 300 meter från verk-
samhetsområde för kommunalt VA och gränsar till naturreser-
vat. Inom området är fem fastigheter helårsbostäder. Tabellen 
nedan visar antal fastigheter i området. Medelstorleken på fast-
igheterna är 2052 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per 
fastighet. Fastigheternas medianstorlek är 1624 kvm. Området 
beslutades som VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadspla-
nen från 2008 som område 15 Gate Klova.

Befintlig VA-försörjning
Flera av fastigheterna i området är anslutna till kommunalt VA 
via föreningar och enskilda avtal. Tabellerna visar VA-försörj-
ningen enligt kommunens olika registeruppgifter. Området 
bedöms utgöra en låg risk för påverkan ur hälsoskyddsaspekt 
gällande enskild vattentäkt samt risk för påverkan finns för 
grundvatten enligt GIS-analys.

Befintlig VA-försörjning
De flesta fastigheterna är anslutna till kommunalt VA via en 
samfällighet. De två fastigheter som inte är med i gemensam-
hetsanläggning för VA har mulltoa respektive sluten tank. Ta-
bellerna visar VA-försörjningen enligt kommunens olika regis-
teruppgifter. 

Fastighetsantal för ungefärligt område:

18 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

18 Bebyggda bostadsfastigheter

17 Bebyggda helårsbostäder

1 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

18 Fastigheter ej i detaljplan

Fastighetsantal för ungefärligt område:

15 Bostadsfastigheter totalt

0 Obebyggda bostadsfastigheter

15 Bebyggda bostadsfastigheter

5 Bebyggda helårsbostäder

10 Bebyggda fritidsbostäder

15 Fastigheter inom detaljplan

0 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

3 Godtagbara

1 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

6 Dåliga

0 Nya, ej klara

10 Okända

20 Förmodat totalt antal

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

14 Godtagbara

13 Avloppsförening

1 Åtgärdas vid ändrad användning

0 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

15 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

9 Slambrunnar

4 Minireningsverk

0 Slutna tankar

13 Totalt

Slamtömning. Kundregister

3 Slambrunnar

0 Minireningsverk

3 Slutna tankar

6 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

9 Anslutna till Vatten och Spillvatten

9 Anslutna till enbart Vatten

0 Anslutna till enbart Spillvatten

Avtalsanslutna fastigheter

13 Anslutna till Vatten och Spillvatten

Anslutna till enbart Vatten

Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

4 Minireningsverk

4 Sluten tank

2 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

1 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Huvuddelen av bebyggelsen i området ligger på lera och ett 
fåtal av fastigheterna på berg. Bostäder finns på 5-10 meters 
höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
Området har riksintressant naturvård i norra delen och strand-
skydd. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är mindre 
än 100 meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver 
vara minst 63 mm.

Geografisk karaktär
Marken i området består av lika delar berg och sand. Bebyg-
gelsen ligger nedanför en bergskulle. Bostäder finns på 3-12 
meters höjdnivå. Det finns inga kända fornfynd i området.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd. Området 
gränsar till strandskydd. 

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 300 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
63 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Risk

Fosfor: Liten risk

Kväve: Risk

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd:

Fosfor:

Kväve:
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213 Råö 309 Vallda Hallen

I området 213 Råö finns cirka 15 bostadsfastigheter. För om-
rådet har inte tagits fram någon områdesbeskrivning. Fastighe-
terna är relativt få och ligger förhållandevis utspritt. 

I området 309 Vallda Hallen finns cirka 15 bostadsfastigheter. 
För området har inte tagits fram någon områdesbeskrivning. 
Fastigheterna är relativt få och ligger förhållandevis utspritt. 
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505 Staborg

Samhälle
Område Staborg 505 består av cirka 20 bostadsfastigheter med 
52 boende. Staborg är ett litet område som ligger delvis i na-
turreservat vid ett sund mellan Sundsjön och Lyngern. Inom 
området är 17 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan visar 
antal fastigheter i området. Medelstorleken på fastigheterna är 
2568 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fastighet. 
Fastigheternas medianstorlek är 2339 kvm. 

Befintlig VA-försörjning
Området har enskilt VA. Tabellerna visar VA-försörjningen en-
ligt kommunens olika registeruppgifter. Området bedöms ut-
göra en risk för påverkan ur hälsoskyddsaspekt gällande enskild 
vattentäkt samt påverkan av grundvatten enligt GIS-analys. 
Delavrinningsområde: Lygnerns utlopp till Sundsjön, Rolfsån. 
Vissa fastigheter ligger inom tertiärt vattenskyddsområde.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

20 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

19 Bebyggda bostadsfastigheter

17 Bebyggda helårsbostäder

2 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

20 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

13 Godtagbara

1 Avloppsförening

1 Åtgärdas vid ändrad användning

2 Dåliga

0 Nya, ej klara

0 Okända

16 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

15 Slambrunnar

4 Minireningsverk

0 Slutna tankar

19 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

Anslutna till Vatten och Spillvatten

Anslutna till enbart Vatten

Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

1 Extremt snålspolande

1 Minireningsverk

4 Sluten tank

15 Yngre än 10 år

1 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av sand och berg. Bebyggelsen i områ-
det ligger invid åkermark med skog i norr. Bostäder finns på ca 
30 meters höjdnivå förutom ett par som ligger lägre vid vattnet. 

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 6000 
meter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara 
minst 63 mm.

Risker

Status recipient: God

Hälsoskydd: Risk/Stor risk

Fosfor: Liten risk

Kväve: Ingen risk

801 Kärret

I område 801 Kärret finns cirka 19 bostadsfastigheter. För om-
rådet har inte tagits fram någon områdesbeskrivning. Fastighe-
terna är relativt få och ligger förhållandevis utspritt. 
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806 Åsa Jutegårdsväg

Samhälle
Område 806 Åsa Jutegårdsväg består av cirka 29 bostadsfastig-
heter med 49 boende. Området ligger mitt på Ölmanäshalvön. 
Inom området är 18 fastigheter helårsbostäder. Tabellen nedan 
visar antal fastigheter i området. Medelstorleken på fastighe-
terna är 1671 kvm om maximalt 4000 kvm räknas med per fast-
ighet. Fastigheternas medianstorlek är 1403 kvm. 

Befintlig VA-försörjning
De flesta av områdets fastigheter är anslutna till kommunalt 
VA via föreningar. Tabellerna visar VA-försörjningen enligt 
kommunens olika registeruppgifter. Området bedöms utgöra 
mycket stor risk för lokal påverkan ur hälsoskyddsaspekt gäl-
lande enskilda brunnar samt att området anses vara mycket 
känsligt för belastning av fosfor. Östra delen är känsligt belastad 
av kväve enligt GIS-analys.

Fastighetsantal för ungefärligt område:

29 Bostadsfastigheter totalt

1 Obebyggda bostadsfastigheter

28 Bebyggda bostadsfastigheter

18 Bebyggda helårsbostäder

10 Bebyggda fritidsbostäder

0 Fastigheter inom detaljplan

29 Fastigheter ej i detaljplan

Små avlopp, antal och status. Tillsynsregister

23 Godtagbara

15 Avloppsförening

0 Åtgärdas vid ändrad användning

1 Dåliga

0 Nya, ej klara

2 Okända

27 Förmodat totalt antal

Slamtömning. Kundregister

14 Slambrunnar

Minireningsverk

 Slutna tankar

14 Totalt

Avtalsanslutna fastigheter

18 Anslutna till Vatten och Spillvatten

0 Anslutna till enbart Vatten

 0 Anslutna till enbart Spillvatten

Typ av små avlopp, tillsynsregister

0 Extremt snålspolande

0 Minireningsverk

0 Sluten tank

0 Yngre än 10 år

0 Äldre än 10 år

Geografisk karaktär
Marken i området består av sand och grus. Bebyggelsen ligger 
mitt på Ölmanäshalvön med åkrar omkring cirka 2 km från 
centrala Åsa. Åsa Jutegårdsväg går genom området. Bostäder 
finns på 17-21 meters höjdnivå. Det finns flera fornfynd i om-
rådet runt fastigheterna.

Miljöskydd
Området ingår inte i något område för miljöskydd.  

Avstånd till befintligt VA
Avståndet till närmsta ledningar för kommunalt VA är 400 me-
ter. Ledningsdimensionen för dricksvatten behöver vara minst 
75 mm.

Risker

Status recipient:

Hälsoskydd: Stor risk

Fosfor: Känsligt

Kväve: Känsligt

901 Sjöbo

I område 901 Sjöbo finns cirka 16 bostadsfastigheter. För om-
rådet har inte tagits fram någon områdesbeskrivning. Fastighe-
terna är relativt få och ligger förhållandevis utspritt.
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Prioriteringspoäng har tagits fram för att vara till hjälp i 
bedömning av i vilken ordningsföljd VA-utbyggnad bör ge-
nomföras. De är även till hjälp för att bedöma områden med 
avseende på om de bör vara VA-utbyggnadsområden, VA-ut-
redningsområden eller Enskilt VA-områden. I denna bilaga be-
skrivs och definieras prioriteringspoänger för Behov, Möjlighet, 
Miljönytta och Samhällsutveckling. 

Urval och definitioner av prioriteringspoänger har utformats 
speciellt utifrån förutsättningarna i Kungsbacka kommun med 
inspiration av de prioriteringspoäng som använts i VA-utbygg-
nadsplaner i Kungälvs kommun och Borås kommun. 

De fyra olika prioriteringspoängen Behov, Möjlighet, Miljön
ytta och Samhällsutveckling beskrivs under separata rubriker 
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Prioriterings-
poäng

Huvudkriterie 1

Underkriterie 1 Underkriterie 2Underkriterie 1B Underkriterie 2B

Huvudkriterie 2 Huvudkriterie 3

1/2 2/31/2 1/3

1/3 1/3 1/3

Bedömning

Bedömning

BedömningBedömning

Viktningar

Bedömning

längre fram i texten. Prioriteringspoängerna är en viktig hjälp 
för att planera ordningsföljd för VA-utbyggnad. De innebär 
dock en förenklad bild av verkligheten och innefattar inte alla 
aspekter som bör beaktas. Därför kan de endast användas som 
en utgångspunkt för ordningsföljd. Prioriteringspoängen för 
Behov tillsammans med Samhällsutveckling är utgångspunk-
ter för prioritering medan motiverade avsteg från prioritering 
utifrån dessa två prioriteringspoänger avgör ordningsföljden för 
VA-utbyggnad. Nedan beskrivs allmänt metodiken för framta-
gande av prioriteringspoängerna.

Var och en av prioriteringspoängerna är en sammanvägning av 
två, tre eller fyra huvudkriterier. Vissa av huvudkriterierna be-
räknas i sin tur genom en sammanvägning av två underkriterier. 
Sammanvägningarna sker genom multivariabelanalyser. Ett ex-

Figur 1 Exempel på hierarkisk struktur för multivariabelanalyserna

empel på den hierarkiska strukturen hos multivariabelanalyserna 
som ger prioriteringspoängerna är figur 1. Kriteriernas värden 
för vart och ett av områdena bygger på observationer och be-
dömningar som görs på en tregradig skala som motsvarar stor-
leksordning, omfattning eller liknande. I de fall huvudkriterier 
har underkriterier är det på underkriterierna som bedömningar 
har gjorts. För huvudkriterier som saknar underkriterier har be-
dömningar gjorts direkt på huvudkriterierna. I exemplet, figur 1, 
görs bedömningar på 4 underkriterier och ett huvudkriterium. I 
figurerna 1-5 är underkriterier lilafärgade, medan huvudkriterier 
är grönfärgade. Bedömningarna för samtliga prioriteringspoäng 
har gjorts utifrån den kunskap som funnits tillgänglig hos kom-
munens förvaltningar vid bedömningstillfället. 

Under nästa rubrik ”Sammanvägning av bedömningar” beskrivs 
hur resultaten från bedömningarna av egenskaper hos vart och 
ett av VA-utbyggnadsområdena leder fram till de fyra priori-
teringspoängerna. Under rubrikerna: Behov, Möjlighet, Miljö
nytta respektive Samhällsutveckling beskrivs sedan:

• vilka kriterier som bedömts för respektive prioriteringspoäng
• hur dessa kriterier är hierarkiskt ordnade
• hur kriterierna har viktats
• vad respektive bedömningsgrad: 1, 4 och 10, motsvarar för 

varje kriterium 

Sammanvägning av bedömningar
För att väga samman underkriterier till värden för ett huvud-
kriterium och huvudkriterier till en prioriteringspoäng används 
multivariabelanalyser. Dessa resulterar i fyra separata priorite-
ringspoäng: Behov, Möjlighet, Miljönytta och Samhällsutveck
ling. 

Kriterierna och hur de är hierarkiskt ordnade anges under rub-
rikerna för respektive prioriteringspoäng längre fram i denna 
bilaga med hjälp av figurerna 2-5. 

I de fall det finns underkriterier vägs de samman till huvudkri-
terier. Huvudkriterierna erhåller därmed varsitt poängtal som 
sedan vägs samman till en prioriteringspoäng. Figur 1 visar ett 
exempel på hierarkiskt ordnade kriterier. Underkriterierna 1A 
och 1B ska där ge värdet av Huvudkriterium 1, medan Un-
derkriterierna 2A och 2B ska ge värdet av huvudkriterium 2. 
Huvudkriterium 3 får sitt värde direkt genom en bedömning 
eftersom det saknar underkriterier. När alla tre Huvudkriteri-
erna har fått ett värde kan dessa vägas samman till en priorite-
ringspoäng mellan 1 och 10.  

Prioriteringspoänger mellan 1 och 10 erhålls som en samman-
vägning av graderade bedömningar enligt ovan. Bedömningar-
na görs i tre olika grader eftersom det inte finns tillräcklig data 
eller resurser för att göra en mer graderad bedömning av varje 
kriterium. Då bedömningarna ska resultera i prioriteringspo-
äng mellan 1 och 10 måste den lägsta graden för bedömningar 
vara 1 och den högsta 10. För mellanalternativet har värdet 4 
valts eftersom det ligger någonstans nära mitten och för att låta 
en bedömning med högsta graden 10 ge ett större värde och 
därmed påverka sammanvägningarna något mer än två stycken 

bedömningar med 4. Varje kriterium där en bedömning gjorts 
har alltså fått bedömningen 1, 4 eller 10.

Viktningen för de kriterier som vägs samman anger den andel 
av resultatet av sammanvägningen som ska komma från just det 
kriteriet. Viktningarna anges i cirklarna ovanför varje kriterium 
i exemplet i figur 1 under föregående rubrik och i figurerna 2-5 
under kommande rubriker. I varje delsammanvägning ska vikt-
ningarna sammanlagt bli 1. I de fall två kriterier som ska vägas 
samman anses lika viktiga har de alltså viktningen 1/2 och 1/2. 
Anses ett kriterium av två viktigare kan viktningen för det ex-
empelvis sättas till 2/3. Eftersom den totala summan av vikt-
ningarna skall vara 1 blir det andra kriteriets viktning då 1/3.

För de huvudkriterier som har underkriterier vägs först värdena 
för underkriterierna samman till värden på huvudkriterierna. 
Huvudkriteriernas värden vägs sedan samman för att erhålla 
prioriteringspoängen. Underkriteriernas värden multipliceras 
med deras respektive viktning varefter de erhållna produkterna 
summeras till ett värde för det huvudkriterium som beräknas. 
På samma sätt beräknas prioriteringspoängen som summan av 
huvudkriteriernas värden som först multiplicerats med respek-
tive viktning. I de fall huvudkriterier saknar underkriterier an-
vänds bedömningarna på huvudkriteriet direkt i sammanväg-
ningen till prioriteringspoäng.

Behov
Behov är en prioriteringspoäng som beskriver hur stort behovet 
av en gemensam VA-lösning är i varje specifikt område. En hög 
poäng anger ett stort behov. Prioriteringspoängen för Behov är 
viktiga eftersom de i stor utsträckning motsvarar de krav som 
ställs i Lagen om allmänna vattentjänster § 6. Prioriterings-
poängen för Behov är ett värde på en skala från 1 till 10 som 
beräknas för varje VA-utbyggnadsområde utifrån tre huvudkri-
terier. De 3 huvudkriterierna beräknas utifrån bedömningar av 
2 underkriterier vardera. Kriterierna är kopplade till antal fast-
igheter och framtida bebyggelseutveckling, förutsättningar för 
lokalt omhändertagande av spillvatten och förutsättningar för 
säker vattenförsörjning. I figur 2 är huvudkriterierna de gröna 
fyrkanterna medan underkriterierna är de lila fyrkanterna.

Bedömningar har gjorts för varje område för de 6 underkriteri-
erna utifrån kända fakta om området. Var och en av de 6 under-
kategorierna har bedömts på en tregradig skala med graderna 
1, 4 och 10.

1 står för en egenskap som kan medverka till ett litet behov.
4 står för en egenskap som kan medverka till ett mellanstort 

behov.
10 står för egenskap som kan medverka till ett stort behov.

De viktningar som använts i multivariabelanalysen anges i de 
orangea cirklarna ovan respektive kriterium i figur 2. Viktning-
arna för kriterierna har satts till att ge lika stor betydelse för 
vart och ett av underkriterierna med undantag för Bebyggelse-
utveckling som värderats högre än Antal hushåll eftersom även 
små områden med stark bebyggelseutveckling kan utvecklas 
snabbt i en expansiv kommun. Ingen orsak till olika viktning 
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mellan huvudkriterierna har hittats. Det är rimligt att låta Be
hov utifrån de tre olika perspektiven påverka prioriteringspo-
ängen lika mycket.  

Huvudkriteriet Sammanhang beskriver hur många bostäder 
området har nu och hur det väntas byggas ut. Sammanhang 
beräknas utifrån underkriterierna Antal hushåll och Bebyg-
gelseutveckling  

För Antal Hushåll motsvarar de olika graderna i bedömningen: 

1 Området innefattar <20 hushåll
4 Området innefattar 20-50 hushåll
10 Området innefattar >50 hushåll
 
För Bebyggelseutveckling motsvarar de olika graderna i be-
dömningen: 

1 Varken området eller dess närhet planeras för någon 
större ytterligare bebyggelse 

4 Ytterligare bebyggelse av betydelse planeras nära eller 
hänger nära samman med ett samhälle som kommunen 
prioriterar eller områden som stärker en kollektivtra-
fiknod av betydelse. 

10 Området ingår i utvecklingsområde för de större tät-
orterna i ÖP 2006 där det planeras för ytterligare be-
byggelse eller bebyggelse som stärker det utpekade 
mittstråket enligt ÖP 2006.

Behov

Sammanhang

Antal hushåll Naturgivna 
 förutsättningar Vattentillgång

Bebyggelse
utveckling

Recipients  
känslighet

Vattenkvalitet

Spillvatten
förutsättningar

Dricksvatten
förutsättningar

1/3 1/2 1/22/3 1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

Figur 2. Behov är en bedömning av hur stort behovet av VA-utbyggnad är.

Huvudkriteriet Spillvattenförutsättningar beskriver hur väl 
det går att låta områdets spillvatten infiltrera i marken invid 
fastigheterna.

Spillvattenförutsättningar beräknas utifrån underkriterierna 
Naturgivna förutsättningar respektive Recipients känslighet.

För Naturgivna förutsättningar motsvarar de olika graderna 
i bedömningen: 

1 Högst 5 % av fastigheterna finns på jordarter med låg ge-
nomsläpplighet.

4 5-30 % av fastigheterna finns på jordarter med låg genom-
släpplighet.

10 Mer än 30 % av fastigheterna finns på jordarter med låg 
genomsläpplighet.

För Recipients känslighet motsvarar de olika graderna i be-
dömningen:

1 Området ligger utanför de områden som anges i alternati-
ven nedan.

4 Området ligger inom 100 meter från vattenförekomst som 
inte uppnår god ekologisk status på grund av övergödning 
eller området ligger i direkt anslutning till vattendrag som 
inom 5 kilometer når sådan vattenförekomst. Området lig-
ger utanför de områden som anges i alternativet nedan.

10 Området ligger i direkt anslutning till badplats eller skyd-
dat område enligt Miljöbalken 7 kap, som till exempel 
naturreservat, föreslaget vattenskyddsområde eller natura-
2000-område. Alternativt har området avrinning till öring-
förande vattendrag.

Huvudkriteriet Dricksvattenförutsättningar beskriver hur väl 
det går att försörja området genom lokalt dricksvatten. Dricks-
vattenförutsättningar beräknas utifrån underkriterierna Vat-
tentillgång och Vattenkvalitet.

För Vattentillgång motsvarar de olika graderna i bedömning-
en:

1 I området är tillgången till dricksvatten tillräcklig. Om 
det finns problem har de inte kommit till kommunens 
kännedom.  

4 I området är tillgången till dricksvatten näst intill till-
räcklig. 

10  I området finns inte tillräcklig tillgång till dricksvatten.

För Vattenkvalitet motsvarar de olika graderna i bedömningen:

1 Inga kvalitetsproblem inom området är kända av kom-
munen. 

4  Mindre allvarliga kvalitetsproblem förekommer inom 
området. Områden inom 500 meter från havet antas ha 
sådana kvalitetsproblem även där inget är känt om vat-
tenkvaliteten.

10 Allvarliga kvalitetsproblem är kända inom området.

Möjlighet
Möjlighet är ett prioriteringspoäng som främst visar på de 
ekonomiska aspekterna av VA-utbyggnad. Ett högt priorite-
ringspoäng för Möjlighet i ett område innebär att det där krävs 
relativt små resurser för att genomföra en VA-utbyggnad. Prio-
riteringspoäng för Möjlighet är ett värde på en skala från 1 till 
10 som beräknas för varje VA-utbyggnadsområde utifrån fyra 

Möjlighet

Avstånd till 
befintligt VA

Spridning 
av bostäder Höjdvariation Skyddsvärde

Avstånd  
mellan tomter

Storlek 
på tomter

1/2 1/2

2/7 2/7 2/7 1/7

Figur 3. Möjlighet är en bedömning av hur stor möjligheten till VA-utbyggnad bedöms vara i ett område.

huvudkriterier. Ett av huvudkriterierna har två underkriterier på 
vilka bedömningar görs. För de tre huvudkriterier som saknar 
underkriterier görs bedömningar direkt på huvudkriterierna. 
Kriterierna är kopplade till avstånd till befintliga VA-ledningar, 
tomternas storlek och fördelning, höjdvariationer och skydds-
värden. Skyddsvärden består främst i att det finns många kända 
fornfynd i området. I figur 3 är huvudkriterierna de gröna fyr-
kanterna medan underkriterierna är de lila fyrkanterna.

Bedömningar har gjorts för varje område på 3 huvudkriterier 
och 2 underkriterier. Bedömningarna har gjorts utifrån kända 
fakta om området. Var och en av de 5 kriterierna har bedömts 
på en tregradig skala med graderna 1, 4 och 10.

1  står för en egenskap som kan medverka till en liten möjlig
het.

4  står för en egenskap som kan medverka till mellanstor möj
lighet.

10  står för egenskap som kan medverka till en stor möjlighet.

De viktningar som använts i multivariabelanalysen anges i de 
orangea cirklarna ovan respektive kriterium i figur 3. Viktning-
arna för kriterierna har satts till att ge hälften så stor betydelse 
till huvudkriteriet Skyddsvärde jämfört med de övriga tre hu-
vudkriterierna och lika stor betydelse för de två underkriteri-
erna. Huvudkriteriet Skyddsvärden har ansetts ungefär hälften 
så viktigt som övriga huvudkriterier för möjligheten till VA-
utbyggnad.
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Miljönytta

Befintliga avlopp Recipientjämfö
relse

Andel 
lokala utsläpp

Andel accetabla 
enskilda avlopp

2/3 1/3

2/7 2/7

Figur 4. Miljönytta är en bedömning av hur stor miljönytta VA-utbyggnad bedöms ha.

Huvudkriteriet Avstånd till befintligt VA anger hur långt det 
är till befintliga ledningar för kommunalt VA. 

För Avstånd till befintligt VA motsvarar de olika graderna i 
bedömningen:

1  Överföringsledning längre än 1 km behövs.
4 Överföringsledning mellan 200m och 1 km behövs.
10 Ingen ytterligare överföringsledning behövs då avstån-

det till befintligt VA är mindre än 200m.

Huvudkriteriet Spridning av bostäder är ett mått på hur tätt 
det är mellan bostäderna. Ju mer spridda och stora tomterna är 
desto mer ledningar behöver dras och därigenom blir Möjlig
heten för VA-utbyggnad mindre.

Spridning av bostäder beräknas utifrån underkriterierna Av-
stånd mellan tomter och Storlek på tomter.

För Avstånd mellan tomter motsvarar de olika graderna i be-
dömningen:

1 Tomterna är förhållandevis spridda och gränsar i regel 
inte till varandra.

4 50-80 % av fastigheterna inom området är samlade och 
gränsar i stort sett direkt till varandra.

10 Över 80 % av fastigheterna inom området är samlade 
och gränsar i stort sett direkt till varandra.

För Storlek på tomter motsvarar de olika graderna i bedöm-
ningen:

1 Medelstorleken på tomter är 2700m2 eller större.
4 Medelstorleken på tomter är mellan 1800m2 och 

2700m2.
10 Medelstorleken är <1800m2.

Anmärkning: Eftersom många fastigheter är lantbruksfastigheter 
med mycket stora arealer, som sträcker sig utanför bebyggelsen har 
fastighetsytor större än 4000m3 minskats ner till 4000m3 före be-
räkningen av medelvärde.

Huvudkriteriet Höjdvariation beskriver hur markens höjd-
skillnader påverkar hur komplicerad VA-utbyggnad blir. En 
slät mark ger en större möjlighet än en kuperad terräng med 
mycket berg. 

För Höjdvariation motsvarar de olika graderna i bedömning-
en:
1 Området har höjdvariationer över 20m inom området 

eller för trolig ledningsväg till området.
4 Området har höjdvariationer på 10-20m inom området 

eller för trolig ledningsväg till området.
10 Området har höjdvariationer mindre än 10 meter inom 

området såväl som för trolig ledningsväg till området.

Huvudkriteriet Skyddsvärden är en bedömning av områdets 
täthet av kända fornminnen, artskyddade områden eller del-

områden med liknande skydd som kan försvåra eller fördröja 
en VA-utbyggnad. Även strandskydd som täcker en stor del av 
området räknas in som skyddsvärden.

För Skyddsvärden motsvarar de olika graderna i bedömningen:

1 Det finns ett flertal skyddsvärden i området som an-
tas kunna medföra att VA-utbyggnad i området i hög 
utsträckning kan komma att fördröjas och kompliceras 
genom att ledningarna måste ta omvägar förbi skydds-
värden.

4 Det finns ett fåtal skyddsvärden i området som antas 
kunna medföra att VA-utbyggnad i området kan kom-
ma att fördröjas och kompliceras genom att ledning-
arna måste ta omvägar förbi skyddsvärden.

10 Inget tyder på att det finns sådana skyddsvärden som 
kan fördröja eller komplicera VA-utbyggnad i någon 
större utsträckning inom området.

Miljönytta 
Miljönytta är en prioriteringspoäng som beskriver den posi-
tiva effekt en VA-utbyggnad i ett område väntas få på miljön 
i närområdet. Det innebär en större skillnad att bygga ut VA 
i områden där utsläpp av näringsämnen eller smittspridning i 
nuläget i hög utsträckning sker i närområdet. Miljönyttan av 
VA-utbyggnad lokalt sett är däremot mindre om det redan 
finns många slutna lösningar och lösningar kopplade till kom-
munalt VA.

Prioriteringspoäng för Miljönytta är ett värde på en skala från 
1 till 10 som beräknas för varje VA-utbyggnadsområde utifrån 
två huvudkriterier. Ett av de två huvudkriterierna har två un-
derkriterier på vilka bedömningar görs. Det andra huvudkri-
teriet saknar underkriterier. För det görs bedömningar direkt 
på huvudkriteriet. Kriterierna är kopplade till skillnaden mellan 
befintlig VA-lösning och kommunal VA-utbyggnad i miljö-
hänseende. I figur 4 är huvudkriterierna de gröna fyrkanterna 
medan underkriterierna är de lila fyrkanterna.

Bedömningar har gjorts för varje område för 1 huvudkriterium 
och 2 underkriterier. Bedömningarna har gjorts utifrån kända 
fakta om områdena. Var och en av de 3 kriterierna som har 
bedömts har bedömts på en tregradig skala med graderna 1, 4 
och 10.

1  står för en egenskap som kan medverka till en liten 
miljönytta.

4  står för en egenskap som kan medverka till mellanstor 
miljönytta.

10  står för egenskap som kan medverka till en stor miljö
nytta.

De viktningar som använts i multivariabelanalysen anges i de 
orangea cirklarna ovan respektive kriterium i figur 4. Vikt-
ningarna har satts utifrån att de båda huvudkriterierna är lika 
viktiga. Vid bedömningen av huvudkriteriet Befintliga avlopp 
har Andel lokala utsläpp ansetts ungefär dubbelt så viktig som 
Andel acceptabla enskilda avlopp. Anledningen till det är att 

VA-utbyggnad där det finns många slutna lösningar har en 
nästintill marginell påverkan på lokala utsläpp medan den har 
en viss påverkan där det finns många avlopp med lokalt utsläpp, 
även om VA-lösningarna håller en acceptabel standard.

Huvudkriteriet Befintliga avlopp är en bedömning av hur 
mycket lokalt utsläpp som kan undvikas genom VA-utbyggnad. 
Befintliga avlopp beräknas utifrån underkriterierna Andel lo-
kala utsläpp och Andel acceptabla enskilda avlopp.

För Andel lokala utsläpp motsvarar de olika graderna i be-
dömningen:

1  Över 67 % av bostäderna i området är eller blir inom 
kort kopplade till kommunalt spillvatten eller en sluten 
enskild VA-lösning.

4  Mellan 33 % och 67 % av bostäderna i området är eller 
blir inom kort kopplade till kommunalt spillvatten el-
ler en sluten enskild VA-lösning.

10 Mindre än 33 % av bostäderna i området är eller blir 
inom kort kopplade till kommunalt spillvatten eller en 
sluten enskild VA-lösning.

För Andel acceptabla enskilda avlopp motsvarar de olika gra-
derna i bedömningen:

1 Över 67 % av befintliga enskilda avlopp i området är av 
acceptabel standard.

4 Mellan 33 % och 67 % av befintliga enskilda avlopp i 
området är av acceptabel standard.

10 Mindre än 33 % av befintliga enskilda avlopp i områ-
det är av acceptabel standard.

Anmärkning: Kriteriet Andel acceptabla enskilda avlopp avser 
andelen av de avloppsanläggningar som ger lokalt utsläpp. Av-
loppslösningar för transport till kommunal spillvattenhantering 
och slutna lösningar är inte medräknade här. För de områden där 
mycket få avlopp ännu undersökts har bedömningen 4 angetts.

Huvudkriteriet Recipientjämförelse är ett mått på om VA-ut-
byggnad väntas leda till att spillvatten förs till en bättre recipient 
för näringsämnen jämfört med den mest lokala recipienten.

För Recipientjämförelse motsvarar de olika graderna i bedöm-
ningen:

1 VA-utbyggnad till befintliga reningsverk skulle leda till 
att spillvattnet leds mot en sämre recipient.

4 VA-utbyggnad till befintliga reningsverk skulle leda till 
att spillvattnet leds mot en likvärdig recipient.

10 VA-utbyggnad till befintliga reningsverk skulle leda till 
att spillvattnet leds mot en bättre recipient.

Samhällsutveckling
Prioriteringspoäng för Samhällsutveckling är ett värde på hur 
väl VA-utbyggnad gynnar samhällsplaneringen genom att 
området som byggs ut med VA även har möjligheter till god 
infrastruktur och samhällsservice. I Kungsbacka kommun är 
områden med tätare bebyggelse såväl som områden i kom-
munalt verksamhetsområde för VA eller områden med ut-
byggnadsskyldighet enligt Lagen om allmänna vattentjänster 
§ 6 relativt utspridda över en stor del av kommunen snarare 
än koncentrerade till centralorter eller tätorter. Det finns också 
områden som ursprungligen planerats enbart för fritidsboende 
som nu alltmer övergår i helårsboende med större behov av VA, 



Bilaga 5. Prioteringspoäng för VA-utbyggnad Bilaga 5. Prioteringspoäng för VA-utbyggnad 8 9

Samhälls-
utveckling

Infrastruktur Översiktsplan

Kollektivtrafik
noder

Kollektivtrafik
stråk

1/2 1/2

1/2 1/2

Figur 5. Samhällsutveckling är en bedömning av hur väl VA-utbyggnad samverkar med en god samhällsutveckling.

övrig infrastruktur och samhällsservice. Kommunens utspridda 
bebyggelse för med sig svårigheter i att planera för ett hållbart 
samhälle med god infrastruktur och god samhällsservice. 

Prioriteringspoäng för Samhällsutveckling är ett värde på en 
skala från 1 till 10 som beräknas för varje område utifrån två 
huvudkriterier. Ett av de två huvudkriterierna har två under-
kriterier på vilka bedömningar görs. Det andra huvudkriteriet 
saknar underkriterier. För det görs bedömningar direkt på hu-
vudkriteriet. Kriterierna är kopplade till hur väl VA-utbyggnad 
i området främjar samhällsutvecklingen genom att vara överens 
med kommunens strategiska planering och följa översiktspla-
nens riktlinjer. I figur 5 är huvudkriterierna de gröna fyrkan-
terna medan underkriterierna är de lila fyrkanterna.

Bedömningar har gjorts för varje område för 1 huvudkriterium 
och 2 underkriterier. Bedömningarna har gjorts utifrån kända 
fakta om områdena. Var och en av de 5 kriterierna som har 
bedömts har bedömts på en tregradig skala med graderna 1, 4 
och 10.

1  står för en egenskap som kan medverka till en liten 
samverkan med samhällsutvecklingen.

4  står för en egenskap som kan medverka till mellanstor 
samverkan med samhällsutvecklingen.

10  står för egenskap som kan medverka till en stor samver-
kan med samhällsutvecklingen.

De viktningar som använts i multivariabelanalysen anges i de 
orangea cirklarna ovan respektive kriterium i figur 5. Viktning-
arna har satts utifrån att de båda huvudkriterierna är lika vik-
tiga. Även de båda underkriterierna har ansetts lika viktiga.

Huvudkriteriet Infrastruktur är ett mått på områdets tillgäng-
lighet via kollektivtrafik. Infrastruktur beräknas utifrån under-
kriterierna Kollektivtrafiknoder och Kollektivtrafikstråk.

För underkriteriet Kollektivtrafiknoder av större betydelse 
motsvarar de olika graderna i bedömningen:

1 Området ligger > 2,5 km från tågstation.
4 Området ligger mellan 1 km till 2,5 km från tågstation. 
10 Området ligger inom 1 km från tågstation.

Underkriteriet Kollektivtrafikstråk av större betydelse mot-
svarar de olika graderna i bedömningen:

1 Området ligger > 1 km från ett kollektivtrafikstråk.
4 Området ligger mellan 400 m till 1 km från ett kollek-

tivtrafikstråk.
10 Området ligger inom 400 m från ett kollektivtrafik-

stråk.

Huvudkriteriet Översiktsplan avgörs genom områdets geo-
grafiska placering i eller utanför utvecklingsområde respektive 
stationssamhälle. Utvecklingsområden definieras i kommunens 
översiktsplan. De olika graderna i bedömningen av Översikts-
plan motsvarar:

1 Området ligger utanför utvecklingsområde.
4 Området ligger inom utvecklingsområde.
10 Området ligger inom utvecklingsområde med stations-

samhälle.
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Denna bilaga tar upp motiveringar och ställningstaganden som 
har lett fram till den ordningsföljd för VA-utbyggnad som pre-
senteras i VA-utbyggnadsplanen, huvuddokumentet.

Ordningsföljden har erhållits genom att först väga samman 
prioriteringspoänger för Behov och Samhällsutveckling med 
varandra. Sedan har den resulterande ordningsföljden anpas-
sats utifrån olika påverkansfaktorer. Figur 1 visar schematiskt i 
vilka steg ordningsföljden tagits fram.
 
Sammanvägning av Behov och  
Samhällsutveckling
Prioriteringspoängerna för Behov och Samhällsutveckling in-
dikerar för varje VA-utbyggnadsområde hur stora behoven är 
för VA-utbyggnad respektive hur väl områdets VA-utbyggnad 
väntas bidra till en god samhällsutveckling. Det är dessa två 
aspekter som i framtagandet av VA-utbyggnadsplanen an-
setts viktigast för att avgöra ordningsföljd för VA-utbyggnad i 
Kungsbacka kommun.

Behov är en viktig prioriteringspoäng därför att den ger en 
sammanfattande bedömning av det som avses med ”behov” och 
”större sammanhang” i Lagen om allmänna vattentjänster § 6.

Samhällsutveckling är en viktig prioriteringspoäng eftersom 
VA-utbyggnad i många fall kan påverka samhällsutvecklingen 
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på ett negativt sätt. Av erfarenhet vet vi att karaktären på flera 
områden som fått VA utbyggt successivt har förändrats över tid 
efter utbyggnaden. I många fall handlar det om områden med 
tidigare fritidsbostäder som omvandlats till helårsbostäder utan 
att områdena inkluderats i något projekt för samhällsutveckling 
i enlighet med gällande översiktsplan. Konsekvensen av denna 
omvandling utan föregående samhällsplanering blir att områ-
den växer, utan tillräcklig tillgång till vardagsservice som exem-
pelvis fungerande vägnät, kollektivtrafik och förskolor. Detta är 
ett ökande problem som medför att ny eller kompletterande 
bostadsbebyggelse på planeringsmässigt olämpliga platser inom 
Kungsbacka kommun.

Figur 2 visar ett koordinatsystem där de 40 VA-utbyggnads-
områdena representeras av orangea punkter. Områdenas läge i 
koordinatsystemet avgörs av två prioriteringspoänger:

• Samhällsutveckling kan avläsas på den horisontella axeln.
• Behov kan avläsas på den vertikala axeln.

Numreringen i dataetiketterna anger ordningsföljd för VA-
utbyggnad utifrån sammanvägningen av Behov och Samhälls-
utveckling. Inom parenteserna anges områdesnummer som an-
vänds i VA-utbyggnadsplanen. Figur 2 visar inte den slutgiltiga 
ordningsföljden eftersom justeringar utifrån påverkansfaktorer 
sker efter sammanvägningen. 

Figur 1 Modell för planering av ordningsföljd.

Figur 2. VA-utbyggnadsområden i ordningsföljd utifrån prioriteringspoäng för Behov respektive Samhällsutveckling.

Utgångspunkten för ordningsföljden för VA-utbyggnad är 
att områden med höga prioriteringspoäng för Behov eller för 
Samhällsutveckling ska få en tidigare VA-utbyggnad så att:

• VA-utbyggnad sker tidigast i områden som har höga prio-
riteringspoäng för både Behov och Samhällsutveckling. Så-
dana områden återfinns inom den röda markeringen i figur 2.

• VA-utbyggnad sker senare i områden som har låga priori-
teringspoäng både för Behov och för Samhällsutveckling. 
Sådana områden återfinns i den gröna markeringen i figur 2.

De 40 VA-utbyggnadsområdena sorterades efter en samman-
vägd prioriteringspoäng som i figur 2 motsvarar avstånden från 
vart och ett av VA-utbyggnadsområdena i koordinatsystemet 
till punkten (0,0) längst ner till vänster. Den sammanvägda pri-
oriteringspoängen, det vill säga avstånden i figuren, är mellan 
2,5 för område 201 och 10,0 för område 812.

Det prövades också att vikta Behov respektive Samhällsut-
veckling på olika sätt innan sammanvägningen. Att göra sam-
manvägningen utan viktningar gav rimligast värden på så sätt 
att både Behov och Samhällsutveckling beaktades tillräckligt i 
ordningsföljden. Det vill säga att inga områden med höga prio-

riteringspoänger för Behov eller Samhällsutveckling priorite-
rades alltför lågt och områdena högt i prioriteringsordningen 
hade omväxlande högt prioriteringspoäng för Behov respektive 
Samhällsutveckling.

Ordningsföljd utifrån påverkansfaktorer
Med utgångspunkt från ordningsföljden i figur 2 har justering-
ar gjorts för att anpassa ordningsföljden till identifierade påver-
kansfaktorer. Följande justeringar har gjorts i ordningsföljden:

• 305 Runsås har lagts cirka 1½ år tidigare för att beakta sär-
skilda hälsoaspekter som inte kan lösas med enskilda anlägg-
ningar för VA. 

• 407 Voxlöv har lagts cirka 2 år senare efter 401 Alafors och 
305 Runsås för att säkerställa att framtida detaljplanen som 
angränsar till området hunnit planeras och bebyggas i till-
räckligt stor utsträckning för att VA-utbyggnad ska kunna 
genomföras. 

• 803 Kläppa planeras för VA-utbyggnad tillsammans med 
angränsande område 804 Buared. Båda områdena har lagts 
cirka 3½ år tidigare för att minska risken att nya enskilda 
anläggningar måste byggas kort innan VA-utbyggnad. Efter-
som framtagandet av angränsande detaljplaner flyttats framåt 
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har det varit oklarheter kring möjligheter till avtalsanslutning 
för Buared. Därför är dispenser för enskilda anläggningar re-
dan utfärdade. Område 803 Kläppa är också mycket barnrikt 
med 19 barn fördelade på cirka 20 fastigheter.

• 302 Lunden har lagts cirka 1 år tidigare för att kunna dra 
nytta av positiva samordningseffekter då de tre närbelägna 
småområdena 301 Ranasgården, 302 Lunden och 212 Iserås 
kan projekteras och byggas samtidigt.

• 503 Schweizerdalen har lagts cirka 2 år tidigare för att skydda 
vattenskyddsområdet vid Lygnern och för att där inte finns 
någon möjlighet att ansluta till VA via avtal. Området är 
också relativt barnrikt, med 21 barn i de cirka 29 fastighe-
terna. Ytterligare en anledning till tidigare VA-utbyggnad är 
att byggstart i 503 Schweizerdalen behöver ligga ett år före 
byggstart i 504 Rygga som ligger längre bort utmed samma 
framtida ledningssträckning.

• 103 Tollesbur syd har lagts cirka 2½ år tidigare eftersom fast-
igheterna där saknar möjlighet att ansluta till VA via avtal.

• 205 Altardalsvägen har lagts cirka 3½ år tidigare eftersom 
fastigheterna där saknar möjlighet att ansluta till VA via avtal 
och eftersom området är mycket barnrikt med 28 barn i cirka 
28 fastigheter.

• 811 Vassbäck Nortorpsvägen har lagts cirka 2 år senare efter-
som alla fastigheter har anslutning till VA via avtal.

• 810 Vassbäck Västra har lagts cirka 1 år senare eftersom alla 
fastigheter har anslutning till VA via avtal. Området samord-
nas med 811 Vassbäck Nortorpsvägen. 

• 217 Gamla Pykstensvägen har lagts cirka 1 år tidigare för att 
kunna planeras tillsammans med angränsande område 214 
Viken

• 504 Rygga har lagts cirka 1½ år tidigare för att skydda vat-

tenskyddsområdet vid Lygnern och för att det inte finns nå-
gon möjlighet att ansluta till VA via avtal.

• 308 Hållsundsudden har lagts cirka 1½ år tidigare för att 
VA-utbyggnad ska kunna samordnas med områdena 306 
Vässingsö och 307 Dragsbacka. Dessa områden har avtalsan-
slutningar via samma föreningsägda ledningar. 

Prioriteringarna ovan har lett till att några områden planeras 
för senare VA-utbyggnad. Anledningen är att områden utan 
möjlighet till avtalsanslutning och områden i vattenskydds-
området prioriterats. Dessutom beror nedflyttningen av 216 
Sönnerbergen på den särskilda hälsorisken i 305 Runsås. 
Förändringarna i ordningsföljd som beskrivits ovan leder till 
följande:

• 216 Sönnerbergen planeras för cirka 2 år senarelagd VA-
utbyggnad. 

• 214 Viken och 208 Gärdet planeras för cirka 1½ år senare-
lagd VA-utbyggnad.

• 215 Häcklehagen, 306 Vässingsö, 307 Dragsbacka och 303 
Ledet planeras för cirka 1 år senarelagd VA-utbyggnad. 

I övrigt har omprioriteringarna lett till att 9 av områdena pla-
neras för en senarelagd tidpunkt för VA-utbyggnad med om-
kring ½ år. Resterande 11 områdena får samma planerade tid 
för VA-utbyggnad som före omprioriteringarna.

Tabell 1 och 2 visar en översikt över påverkansfaktorer för VA-
utbyggnadsområdena. Kommande rubriker innehåller förtyd-
ligande förklaringar av de två påverkansfaktorerna miljönytta 
och sociala faktorer. 

Tabell 1. Påverkansfaktorer – teknik, miljö, detaljplan och verksamheter
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103 Tollesbur syd

107 Solberga Småbåts-
hamn

108 Guntofta Släp

201 Trättefjäll

202 Vipekärr

205 Altardalsvägen Klar senast 2029 
enligt LST-beslut

206 Skiftekärr

208 Gärdet

211 Onsala Högås

212 Iserås 212-301-
302

214 Viken 214-217

Forts. Tabell 1. Påverkansfaktorer – teknik, miljö, detaljplan och verksamheter
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215 Häcklehagen Rinner mot Varren 500m 38

216 Sönnerbergen Rinner mot Varren 60m 90

217 Gamla Pykstensvägen 214-217

301 Ranasgården 212-301-
302

302 Lunden 212-301-
302

Rinner mot (1km) yttre 
Kungsbackafjorden

8

303 Ledet

304 Berghem Rinner mot Varren 2km 10

305 Runsås 305-306-
307-308

Rinner mot Varren 50m 53 klar senast 2027 
enligt dom

stor hälso-
risk. 

306 Vässingsö 305-306-
307-308

Rinner mot Varren 10m 4

307 Dragsbacka 305-306-
307-308

Rinner mot Varren 40m 0

308 Hållsundsudden 305-306-
307-308

Rinner mot (30m) yttre 
Kungsbackafjorden

16

401 Alafors Kungsbackaån (11km t 
inre Kungsbackafjorden)

57 stor miljö-
risk

405 Lerberg Kungsbackaån (10km t 
inre Kungsbackafjorden)

0

407 Voxlöv Kungsbackaån (8km t 
inre Kungsbackafjorden)

11 efter ca. 2021-
2022

Sjukhem

502 Hjälm Rolfsån (9km t inre 
Kungsbackafjorden)

7

503 Schweizerdalen 503-504 Rinner mot i Lygnern 
(50m)

28

504 Rygga 503-504 Rinner mot i Lygnern 
(150m)

43

507 Torkelstorp Rinner mot (500m) inre 
Kungsbackafjorden

13

513 Hanhals öster om E6 Rolfsån (2 km t inre 
Kungsbackafjorden)

9 Förskola 
m. 4 avd.

602 Skår

802 Österbyn Rinner mot (30m) yttre 
Kungsbackafjorden

19

803 Kläppa 803-804 Rinner mot (4km) yttre 
Kungsbackafjorden

6 efter ca. 2020-
2021

804 Buared 803-804 Rinner mot (5km) yttre 
Kungsbackafjorden

24 efter ca. 2020-
2021

807 Nortorp 809-808-
807

808 Sintorp 809-808-
807

809 Rågelund 809-808-
807

810 Vassbäck Västra 810-811

811 Vassbäck Nortorpsvägen 810-811

812 Hamravägen
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Tabell 2. Påverkansfaktorer – andel avtalsanslutna och åldersgrupper
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103 Tollesbur syd 0% 5 12% 7 16% 12 28% 1 2%

107 Solberga 100% 3 13% 1 4% 4 17% 2 8%

108 Guntofta Släp 102% 2 2% 22 21% 24 23% 18 17%

201 Trättefjäll 79% 2 3% 13 18% 15 21% 15 21%

202 Vipekärr 81% 1 2% 12 27% 13 30% 4 9%

205 Altardalsvägen 0% 6 8% 22 30% 28 38% 2 3%

206 Skiftekärr 100% 4 9% 8 17% 12 26% 6 13%

208 Gärdet 24% 3 6% 4 7% 7 13% 16 30%

211 Onsala Högås 40% 10 8% 20 16% 30 24% 30 24%

212 Iserås 67% 4 7% 15 25% 19 32% 6 10%

214 Viken 38% 9 8% 23 20% 32 28% 23 20%

215 Häcklehagen 0% 0 0% 14 21% 14 21% 15 22%

216 Sönnerbergen 0% 2 1% 26 16% 28 18% 37 23%

217 Gamla Pykstensvägen 58% 2 7% 3 11% 5 19% 3 11%

301 Ranasgården 11% 0 0% 2 12% 2 12% 8 47%

302 Lunden 56% 2 4% 9 18% 11 22% 4 8%

303 Ledet 75% 0 0% 2 29% 2 29% 0 0%

304 Berghem 60% 0 0% 6 13% 6 13% 20 43%

305 Runsås 72% 19 6% 71 21% 90 27% 66 20%

306 Vässingsö 91% 8 9% 19 22% 27 31% 16 19%

307 Dragsbacka 100% 3 4% 17 22% 20 26% 16 21%

308 Hållsundsudden 48% 0 0% 4 22% 4 22% 4 22%

401 Alafors 22% 11 4% 74 30% 85 34% 11 4%

405 Lerberg 100% 2 5% 8 18% 10 23% 3 7%

407 Voxlöv 21% 1 2% 9 14% 10 15% 19 29%

502 Hjälm 53% 2 7% 4 14% 6 21% 7 25%

503 Schweizerdalen 0% 9 13% 12 17% 21 30% 12 17%

504 Rygga 0% 9 10% 14 16% 23 26% 21 24%

507 Torkelstorp 70% 3 3% 9 9% 12 12% 27 27%

513 Hanhals öster om E6 77% 8 8% 18 18% 26 27% 19 19%

602 Skår 84% 5 4% 14 12% 19 16% 22 19%

802 Österbyn 60% 3 3% 17 18% 20 22% 22 24%

803 Kläppa 68% 4 8% 15 28% 19 36% 8 15%

804 Buared 0% 8 6% 21 16% 29 22% 18 14%

807 Nortorp 77% 5 9% 11 21% 16 30% 4 8%

808 Sintorp 24% 9 11% 16 19% 25 30% 13 16%

809 Rågelund 55% 9 14% 12 18% 21 32% 13 20%

810 Vassbäck Västra 94% 0 0% 2 22% 2 22% 4 44%

811 Vassbäck Nortorpsvägen 100% 1 11% 1 11% 2 22% 1 11%

812 Hamravägen 57% 5 10% 8 17% 13 27% 9 19%

54% 209 6% 647 19% 856 25% 640 19%

medel totalt medel totalt medel totalt medel totalt medel

Miljönytta – Recipienter och biotopskydd
Den prioriteringspoäng som togs fram för miljönytta visade 
sig inte ge en tillräckligt fullständig bild av miljönyttan som 
VA-utbyggnad innebär. För att bättre ta hänsyn till avrinnings-
områden och deras ekologiska status har nedanstående faktorer 
vägts in i påverkansfaktorn miljönytta.

Även om VA-utbyggnadsområdena är spridda över en stor del 
av kommunen kommer spillvatten från enskilda avlopp i om-
rådena att förr eller senare nå samma hav någonstans utmed 
kommunens kust. Havet utmed kommunens kust har generellt 
problem med övergödning på grund av belastning av närings-
ämning och syrefattiga förhållanden på grund av belastning av 
organiska ämnen. 

Grupper av VA-utbyggnadsområden ligger i samma avrin-
ningsområde och påverkar samma sjö, vattendrag eller havsvik. 
De viktigaste sådana områden listas i tabellerna 3-7. Områdena 
i respektive tabell samverkar genom utsläpp från enskilda av-
lopp till samma lokala förorenings- eller övergödningsproblem. 
De naturliga vattnen har en varierande känslighet för övergöd-
ning och föroreningar. 

Många av VA-utbyggnadsområdena påverkar Kungsbackafjor-
den genom utsläpp från enskilda avlopp. Dessa områden lis-
tas i tabell 3. Av dem är det flera som bidrar till påverkan på 
Kungsbackaån. Både Kungsbackafjorden och Kungsbackaån 
är exempel på känsliga recipienter. Inre Kungsbackafjorden har 
otillfredsställande ekologisk status med kvalitetskrav om att 

Tabell 3. Kungsbackafjorden

Delavrinningsområde Område Nya  
S-anslutningar

Avstånd till  
Kungsbackafjorden

Kungsbackaån (inre Kungsbackafjorden) 401 Alafors 57 11 km (inre)

----------II---------- 405 Lerberg 0 10km (inre)

----------II---------- 407 Voxlöv 11 8 km (inre)

Rolfsån (inre Kungsbackafjorden) 502 Hjälm 7 9 km (inre)

----------II---------- 513 Hanhals öster om E6 9 2 km (inre)

Rinner mot inre Kungsbackafjorden 507 Torkelstorp 13 500 m (inre)

Rinner mot yttre Kungsbackafjorden 802 Österbyn 19 30 m (yttre)

----------II---------- 803 Kläppa 6 4 km (yttre)

----------II---------- 804 Buared (nordvästra delen) 24 5 km (yttre)

----------II---------- 302 Lunden 8 1 km (yttre)

----------II---------- 308 Hållsundsudden 16 30 m (yttre)

Tabell 4. Lygnern

Delavrinningsområde Område Nya  
S-anslutningar

Avstånd till  
Lygnern

Rinner mot i Lygnern 503 Schweizerdalen 28 50 m

----------II---------- 504 Rygga 43 150 m

uppnå god ekologisk status senast år 2027. Kungsbackaån och 
yttre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status. Rolfsån 
har god ekologisk status.

Flodpärlmusslor finns främst i Lillån och Kungsbackaån. Det 
är en utsatt och sällsynt art, som har behov av biotopskydd. 
Kungsbackaån, Rolfsån och Lillån mynnar i Kungsbackafjor-
den, som är ett av de mest utsatta vattenområdena för effek-
ten av för höga halter av näringsämnen. Vilka områden som 
påverkar ovanstående recipienter framgår av tabell 3. Eftersom 
Kungsbackafjorden påverkas av flera delavrinningsområden 
innehåller tabell 3 information om vilket delavrinningsområde 
respektive VA-utbyggnadsområde påverkar samt om påverkan 
sker i inre eller yttre Kungsbackafjorden. 

I flera vattendrag vandrar öring för att leka, i Kungsbackaån 
och Rolfsån även lax. När öring- och laxyngel, som kallas smolt, 
efter några år ska ta sig till havet så måste de ställa om från 
sötvatten till saltvatten. Denna omställning är känslig och kan 
påverkas av förhöjda halter av näringsämnen så att smolten inte 
överlever på sin väg till havet. Att bygga ut kommunalt avlopp i 
områden intill sådana vattendrag kan innebära en klar förbätt-
ring för ädelfisken.

Tabellerna 3-7 innehåller information om ungefärligen hur 
långt från delavrinningsområdets större recipient (Kungsbacka-
fjorden, Lygnern, Varren, Kyrkefjällssund eller Vendelsö-arki-
pelagen) respektive område finns. Genom retention (kvarhål-
lande) minskas näringsämnena successivt från utsläppspunkt 

I tabell 4 listas VA-utbyggnadsområden med avrinning mot Lygnern. Lygnern är vattenskyddsområde för den största kommunala 
vattentäkten. 
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I tabell 5 listas VA-utbyggnadsområden med avrinning mot Varren på södra sidan av Onsalahalvön. Området är ett natura 
2000-område, med badplats. Varren har måttlig ekologisk status. 

I tabell 6 listas VA-utbyggnadsområden med avrinning mot Kyrkefjällssund, som har otillfredsställande ekologisk status. 

I tabell 7 listas VA-utbyggnadsområden med avrinning mot Vendelsö-arkipelagen, som har måttlig ekologisk status.

Tabell 5. Varren

Delavrinningsområde Område Nya  
S-anslutningar

Avstånd till  
Varren

Rinner mot Varren 216 Sönnerbergen (östra delen) 90 60 m

----------II---------- 215 Häcklehagen (östra delen) 39 500 m

----------II---------- 304 Berghem 10 2 km

----------II---------- 305 Runsås 53 50 m

----------II---------- 306 Vässingsö 4 10 m

----------II---------- 307 Dragsbacka 0 40 m

Tabell 6. Kyrkefjällsund

Delavrinningsområde Område Nya  
S-anslutningar

Avstånd till  
Kyrkefjällsund

Rinner mot Kyrkefjällssund 216 Sönnerbergen (västra delen) 127 150 m

----------II---------- 215 Häcklehagen (västra delen) 6 300 m

Tabell 7. Vendelsö-arkipelagen

Delavrinningsområde Område Nya  
S-anslutningar

Avstånd till  
Vendelsö-arkipelagen

Rinner mot Vändelsöarkipelagen 804 Buared (sydöstra delen) 25 4 km

----------II---------- 807 Nortorp 7 3 km

----------II---------- 808 Sintorp 32 2 km

----------II---------- 809 Rågelund 14 500 m

fram till recipienten. Därför är avståndet mellan ett VA-ut-
byggnadsområde och en känslig recipient av stor betydelse. Ta-
bellerna innehåller också information om hur många av fastig-
heterna som ännu inte har spillvatten kopplat till kommunen 
via avtal i respektive avrinningsområde. 

Sociala faktorer – verksamheter,  
boenden och barn
De sociala faktorer som har tagits upp är särskilda verksamheter 
och boenden respektive hög andel barn i VA-utbyggnadsom-
råden. 

En genomgång av tillgänglig information om boenden och 
verksamheter av olika slag har gjorts i de undersökta områdena. 
Det som framkommit sammanfattas i tabell 1 och 2. Följande 
typer av verksamheter söktes via kommunens karta: 

• skolor
• förskolor
• daglig verksamhet
• gruppbostäder
• servicebostäder
• äldreboenden

Genomgången visar att följande verksamheter av de slag som 
nämns ovan finns inom undersökningsområdena:

• 513 Hanhals öster om E6: Stegatorps förskola med 4 avdel-
ningar.

• 109 Släps kyrka och Kyrkobyn (Utredningsområde): Släps 
förskola med 16 platser och Furulidsskolan för årskurs 0-6. 

• 406 Älvsåkers byväg (Utredningsområde): Carins privata fa-
miljedaghem.

I följande områden finns dessa ytterligare verksamheter i kom-
munens register:

• 107 Solberga: en småbåtshamn
• 407 Voxlöv: Ett sjukhem och ett företag inom kemipumpar
• 501 Allarängen (Utredningsområde): ett snickeri
• 510 Gressela (Utredningsområde): en camping

Djurgårdar finns i ett flertal av områdena. I övrigt har inga bo-
enden eller andra verksamheter av betydelse hittats i undersök-
ningsområdena.

En undersökning av åldersfördelningen per område gjordes 
genom att för varje undersökt område räkna samman antalet 
boende i följande åldersgrupper:

• 0-6 år (6 %)
• 7-17 år (19 %)
• 18-54 år (44 %)
• 55-64 år (13 %)
• 65 år och äldre (19 %)

Parenteserna efter åldersgrupperna anger andelen som utgörs 
av respektive åldersgrupp av den totala befolkningen i samtliga 
undersökta områden.

En uppställning av antal och andel barn respektive äldre i 
VA-utbyggnadsområden gjordes för att hitta betydelsefulla 
skillnader i ålderssammansättning som kan föranleda att vissa 
områden bör prioriteras för tidigare VA-utbyggnad. Tabell 2 
innehåller information om antal och andel av befolkningen 
som utgörs av barn i åldersgrupperna 0-6 år och 7-17 år och 
äldre i åldersgruppen 65+. I tabellen finns även kolumner för 
antal och andel barn i åldrarna 0-17 år. I tabell 2 har områden 
med särskilt hög andel barn markerats med rosa textbakgrund, 
medan områden med särskilt få barn har markerats med ljus-
blått. Områden med särskilt många äldre har markerats i gult.

Antagandet har gjorts att det generellt är fördelaktigt för barn 
att växa upp med kommunalt VA om alternativet är enskilt VA 
som normalt har en sämre kontroll på dricksvattenkvaliteten. 
Det har också antagits att områden med hög andel barn kom-

mer att fortsätta att ha relativt hög andel barn även omkring år 
2023 då de första effekterna av VA-utbyggnadsplanen kan bli 
märkbara. Utifrån detta beaktas antal barn och andel barn så 
långt det framstår som lämpligt i VA-utbyggnadsplaneringen. 

Områden som i VA-utbyggnadsplanen är viktiga ur ett barn-
perspektiv och som samtidigt hamnat tidigt i ordningsföljd för 
VA-utbyggnad är 401 Alafors med 95 barn, 34% av invånarna, 
och 305 Runsås med 90 barn, 27% av invånarna. Exempel på 
områden som prioriterats om för mellan 1 och 3½ år tidigare 
VA-utbyggnad där andelen barn bland flera andra faktorer in-
verkat är: 205 Altardalsvägen, 305 Runsås, 503 Schweizerdalen 
och 803 Kläppa.

Utifrån ett barnperspektiv hade det varit önskvärt att priori-
tera 202 Vipekärr, 807 Nortorp och 808 Sintorp för tidigare 
VA-utbyggnad eftersom de är relativt barnrika områden med 
totalt 54 barn på totalt 92 fastigheter. Dock har dessa områ-
den inte prioriterats upp beroende på att de har möjligheter 
till avtalsanslutningar till kommunalt VA och i övrigt har fått 
bland de lägsta prioriteringspoängen för Behov och Samhälls-
utveckling.

Trots att äldre liksom barn generellt kan utgöra en känsligare 
grupp som gynnas av ett säkrare dricksvatten har ingen slut-
sats dragits om hur detta bör påverka ordningsföljd för VA-
utbyggnad. Införandet av kommunalt VA kan även tänkas leda 
till att äldre blir tvungna att flytta på grund av att de inte har 
ekonomi att betala anläggningsavgiften då fastigheten ansluts 
till kommunalt VA.



Kungsbacka kommun 
Förvaltningen för Teknik

0300-83 40 00 
info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 8 september 2020 § 90, KS 2018-00689

Ansvarig förvaltning: Teknik

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka

www.kungsbacka.se
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