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 Inledning 
VA-planen (vatten- och avloppsplanen) är ett av flera styrdokument som fastställs av 
kommunfullmäktige och som syftar till att leda, samordna och följa upp utvecklingen av 
kommunen i önskad riktning. Planen ska vara styrande för berörda nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag, och ska ligga till grund för budget- och verksamhetsplaneringen. 
Nedan illustreras hur de olika styrdokumenten inom kommunen förhåller sig till varandra. 
 
 

VA-planen avser att vara styrande för 
hur kommunen som helhet ska arbeta 
mot en hållbar VA-försörjning. Beslutet 
om att ta fram en VA-plan togs av 
kommunfullmäktige 2013-11-26 § 179.   
 
Framtagandet av VA-planen har gjorts 
enligt vägledningen från Havs och 
vattenmyndigheten1 .  
VA-planen består av tre delar:  
 
Del 1 – VA-översikt, innehåller en 
sammanställning av information kring 
nuläge, omvärldsfaktorer, förutsättningar 
samt framtida behov inom och utanför 
det nuvarande verksamhetsområdet. VA-
översikten antas inte politiskt och kan 
uppdateras löpande med ny information 
eller i takt med att åtgärder genomförs.  
 
Del 2 – VA-policy, innehåller politisk 
ambitionsbild och viljeinriktningar. VA-
policyn utgör en prioriteringsgrund för 
kommande åtgärder. Denna del av VA-
planen beslutas av kommunfullmäktige.   
 
Del 3 – VA-handlingsplan, innehåller en 
beskrivning av åtgärder som behöver 
vidtas för att nå ambitionsbilden som 
beslutats i VA-policyn samt vilka 
konsekvenser som dessa ger upphov till. 
Åtgärderna genomförs sedan inom ramen 
för respektive verksamhet. Denna del av 
VA-planen beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
 
 

 
1 Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus, Hav och Vattenmyndigheten, rapport 2014:1  

Figur 1, Illustration över hur de styrdokument som berör VA-planen förhåller 
sig till varandra i Laholms kommun. 
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  Syfte  
VA-planens syfte är att styra kommen mot en hållbar VA-försörjning. VA-planen ska lyfta 
dagens behov, samt belysa framtida utmaningar inom hela kommunen, det vill säga både för 
den allmänna som den enskilda VA-försörjningen. 
 
Syftet med VA-översikten är att skapa en övergripande förståelse för den nuvarande VA-
situationen, framtida förändringar och att belysa de åtgärdsbehov som finns.    
 

  Genomförande och tidsramar 
Arbetet med VA-översikten påbörjades 2013 tillsammans med en arbetsgrupp från dåvarande 
planeringskontoret, miljökontoret, samhällsbyggnadskontoret och Laholmsbuktens VA 
(LBVA).  
 
Under 2020 gjordes en översyn av dokumentets struktur och aktualitet. Vid 
kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2019-10-08 fattades beslut att Halmstad och 
Laholms VA-policy och VA-planering så långt som möjligt skulle samordnas och att 
samordningen skulle ledas av LBVA, då det är främst den organisationen som kommer att 
använda planen. Medverkande i översynen har varit: Kommunstyrelsens förvaltning, LBVA, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten. 
 

 Kommunens vision och målområden 
Laholms kommuns vision 20402 lyder: ”I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här 
förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling”.  
 
Till denna vision är kopplat ett befolkningsmål om att nå 30 000 invånare år 2040. 
Kommunen var i slutet av år 2020 cirka 26 000 invånare. Kommunens gemensamma 
resultatmål är beslutade av fullmäktige i fyra målområden som samtliga nämnder samverkar 
kring. 
 

 
 
Figur 2, Laholms kommuns fyra målområden. 

 
 

 
2 Laholms kommuns vision 2040 – målområden och gemensamma resultatmål 2020–2023, KF 2019-04-23 § 46 
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  Globala och nationella mål   

Utgångspunkten för Laholms hållbarhetsarbete är kommunens vision, FN:s globala 
hållbarhetsmål, Agenda 2030, och de nationella miljömålen. Verksamheter knutna till vatten 
och avlopp fyller en viktig funktion i arbetet mot att nå hållbart samhällsbyggande. 
 
1.4.1. Agenda 2030  
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 
globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dessa har därefter fått en svensk 
implementering3.  Hållbarhet har enligt målen alltid tre dimensioner: den ekonomiska, den 
sociala och den ekologiska.  
 
De mål som VA-planen främst bedöms berör är: 
 

     
 
1.4.2. Sveriges miljömål  
De ekologiska aspekterna av Agenda 2030 hanteras i Sverige av 16 miljömål4  
De svenska miljömålen har fastställts av regeringen och syftet med miljöarbetet är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  
 
De mål som VA-planen främst bedöms berör är: 
 

     
 

 Lagstiftning 
Det finns ett flertal lagar att ta hänsyn till inom vattenmiljö- och VA-hantering; EU:s 
ramdirektiv, miljöbalken, plan- och bygglagen, lag om allmänna vattentjänster och 
anläggningslagen för att nämna några. Framtagande av en VA-plan är också en av 
kommunens åtgärder i enlighet med gällande och ny föreslagen förvaltningsplan Västerhavets 
vattendistrikt5. 
 

 
3  17 Globala mål för hållbar utveckling, Regeringskansliet, Tillgänglig: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-
agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/ (2020-11-30)  
4 Sveriges miljömål, Naturvårdsverket, Tillgänglig:https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/ (2020-11-30)  
5 Förvaltningsplan 2016–2021, Västerhavets vattendistrikt, Vattenmyndigheterna  

Giftfri miljö Ingen 
övergödning 

Levande sjöar 
och vattendrag 

Grundvatten 
av god kvalitet 

God bebyggd 
miljö 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/
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1.5.1. Miljökvalitetsnormer för vatten 
EU:s ramdirektiv för vatten6, det så kallade vattendirektivet, syftar till att allt vatten inom EU 
ska uppnå god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. I svensk lagstiftning är 
vattendirektivet implementerat genom miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen7. I 
miljöbalken finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, buller och vattenkvalitet. 
Miljökvalitetsnormer anger en förorenings- eller störningsnivå som inte får överskridas. 
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet avser både ytvatten och grundvatten. 
Miljökvalitetsnormer utvärderas genom en statusklassning av ekologin och kemin i vattnet 
och genomförs av länsstyrelsen Vattenmyndigheten vart sjätte år. För ytvattenförekomster 
som förklarats som kraftigt modifierade och konstgjorda bedöms ekologisk potential i stället 
för ekologisk status. God ekologisk potential motsvarar den ekologiska status som kan uppnås 
när alla rimliga åtgärder är genomförda, och kraven på växt- och djurlivet är lägre.   
 
Samhället påverkar vattenkvaliteten och kommunen är en bland flera aktörer som är ansvarig 
för att vidta åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås. 
 
Som ett steg i arbetet för att uppfylla miljökvalitetsnormerna tar Sveriges fem 
vattenmyndigheter fram förvaltningsplaner med åtgärdsprogram för respektive vattendistrikt. 
Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner. Varje myndighet 
och kommun ansvarar därmed för att genomföra sina åtgärder enligt programmet. I förslag till 
åtgärdsprogrammet för Västerhavet som ska gälla 2021–20278 finns åtta åtgärder kopplade till 
kommunerna. En ny åtgärd sedan tidigare förvaltningscykel innebär att kommunerna ska 
genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett 
avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på de yt- och 
grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna 
följas. Åtgärden behöver inte innefatta en separat plan utan ska snarare presentera en 
utarbetad process hur kommunen jobbar med vattenfrågorna i ett 
avrinningsområdesperspektiv. Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande. Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska 
säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens 
verksamhet och ska i och med det tillämpas bland annat i VA-planen.  
 
En annan åtgärd enligt åtgärdsprogrammet är att kommunerna ska upprätta VA-planer och 
genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvalitetsnormerna för yt- och 
grundvatten kan följas. VA-planen ska enligt denna åtgärd bland annat innehålla en 
beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas av vatten- och 
avloppshanteringen i kommunen samt en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att 
inte följa miljökvalitetsnormerna. 
 
1.5.2. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster  
VA-verksamheten i Sverige är ett så kallat naturligt monopol. Detta innebär att huvudmannen, 
som är kommunen, får bestämma sin egen taxa inom ramen för vad vattentjänstlagen (lag om 
allmänna vattentjänster) tillåter. Verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen, vilket 
innebär att intäkterna inte får överstiga nödvändiga kostnader. Avgifterna ska bestämmas så 
att kostnaderna fördelas mellan de avgiftsskyldiga, VA-kunderna som också kallas VA-
abonnenter, enligt vad som är skäligt och rättvist. Avgifternas belopp och hur avgifterna ska 

 
6 EU:s ramdirektiv för vatten 2000/60/EG. 
7 SFS Vattenförvaltningsförordningen 2004:660. 
8 Samråd förvaltningsperiod 2021-2027, Vattenmyndigheterna, Tillgänglig:    
   https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad/samrad-forvaltningsperioden-2021-2027.html (2021-05-10)  

http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/statusklassning/ekologisk-statuspotential/Pages/ekologisk%20status.aspx
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad/samrad-forvaltningsperioden-2021-2027.html
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beräknas ska framgå av en VA-taxa som beslutas av kommunfullmäktige. . Detta innebär att 
VA-verksamheten inte erhåller några skattemedel.  
 
Till stöd för utformning av VA-taxor finns det basförslag som tagits fram av 
branschföreningen Svenskt Vatten. Avgifterna fördelas mellan anläggningsavgifter som är 
engångsavgifter då fastigheterna ansluts till VA-systemet som ska täcka kostnaderna för att 
ordna en allmän VA-anläggning respektive brukningsavgifter för att täcka löpande kostnader 
för den allmänna VA-anläggningen (ledningssystem, vattenverk, avloppsreningsverk, 
pumpstationer, med mera). 
 
Med stöd av vattentjänstlagen har kommunen fastställt egna föreskrifter i Allmänna 
bestämmelser för användandet av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning9 
(ABVA) ABVA innehåller  information och förklaring till fastighetsägare/abonnenter i 
Laholms kommun och reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen och 
fastighetsägaren/abonnenten. Nuvarande ABVA är fastställd av kommunfullmäktige i Laholm 
2011-11-22. 
 

 Samhällsplanering 
Samhällsplanering är komplext och det finns många viktiga parametrar att ta hänsyn 
till. Vattenfrågan är central där dricksvatten till alla invånare samt säker spill- och 
dagvattenhantering ska utredas och planeras. Samhällsplaneringen är också ett viktigt verktyg 
för att minska den negativa påverkan  på kommunens vattendrag, kustvatten och sjöar. God 
samhällsplanering kan också bidra till att utveckla vattenstrukturer (blåstråk) i den bebyggda 
miljön som ger både ekologiska och sociala mervärden.  
 
LBVA är kommunens VA-huvudman och företrädare i ansvarsfrågor som följer av 
vattentjänstlagen. LBVA har ansvar för driften av den allmänna VA-anläggningen och för att 
ordna allmän VA-försörjning i de områden som kommunen beslutar vara verksamhetsområde 
för respektive vattentjänst. I områden som utgör ett större sammanhang kan kommunen vara 
skyldig att ordna en allmän VA-försörjning om det finns ett behov av miljö- och/eller 
hälsoskäl, så kallade LAV §6-områden. Dessa områden är identifierade i kommunens 
spillvattenplan10. Det är kommunfullmäktige i Laholms kommun som fattar beslut om 
inrättande av verksamhetsområde. För enskild VA-försörjning utanför verksamhetsområde 
finns riktlinjer tagna av kommunfullmäktige11. 

 
9 ABVA – Information och förklaring för fastighetsägare Laholms kommun, KF 2011-11-22, Laholms kommun 
10 Spillvattenplan Laholms kommun, LBVA 2016 §5 
11 Kommunfullmäktige, 2017-04-25 § 68  
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Figur 3, Översikt Laholms kommun med verksamhetsområde för spill (röd), dag (grön) och dricksvatten (blå). 

 
Samordning och ett tydligt arbetssätt mot gemensamma mål kring VA är en självklar 
förutsättning för en fungerande och hållbar allmän VA. Samarbetet mellan kommunens 
verksamheter och LBVA fungerar väl, men ytterligare förbättringsmöjligheter finns.  
 
Behov finns av ett mer strukturerat och gemensamt arbetssätt för hur arbetet kring VA ska 
bidra till att kommunen uppnår Agenda 2030, Sveriges miljömål och Vattendirektivet, liksom 
hur dessa sedan följs upp. 
 

 
 

 Samhällsutveckling 
2.1.1. Bebyggelseutveckling  
Laholms kommun har en spridd bebyggelse med en utbredd VA-struktur. Det allmänna VA-
systemet är uppdelat i ett flertal geografiska områden och försörjer cirka 75 % av invånarna i 
kommunen med dricksvatten och avledning av avlopp. 
 
I kommunen finns 14 orter som uppfyller tätortsdefinitionen. Laholm är centralorten. Övriga 
tätorter är Mellbystrand, Skummeslövsstrand, Skottorp, Lilla Tjärby, Ysby, Veinge, Genevad, 
Vallberga, Ränneslöv, Hasslöv, Våxtorp, Knäred och Hishult. Merparten av kommunens 
befolkning bor i kommunens tätorter, knappt 30 % bor på landsbygden. Laholm skiljer sig 
från många andra kommuner genom det stora antalet mindre tätorter. Även Laholms 
centralort är förhållandevis liten, cirka 6 950 invånare vid årsskiftet 2019/20. För 

 Behov  
• Behov av ett strukturerat arbetssätt mot och uppföljning av Agenda 2030, Sveriges miljömål och 

Vattendirektivet med avseende på VA. 
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planeringsarbetet innebär detta en ständig avvägning mellan de kommunövergripande 
sambanden och de specifika förutsättningarna för den enskilda orten. 
 
Enligt Laholms översiktsplan Framtidsplan 203012 ska alla tätorter ges möjlighet till både 
förtätning och expansion. För att svara mot utvecklingsstrategierna ges kustområdet, 
centralorten och orter som har eller föreslås få ny tågstation (Veinge och Knäred) störst 
utbyggnadsmöjligheter. Detta följs också upp i kommunstyrelsens mål för 2020–2023. Totalt 
cirka 300 hektar föreslås som bebyggelseområde med möjlighet till minst 4500 nya bostäder. 
I kommunens bostadsförsörjningsprogram 2015–2030 framgår utbyggnadsbehov per år och 
ort 13. Det framgår däremot inte när utbyggnad ska ske.  
 
I Framtidsplan 2030 finns en utförlig redovisning av tätorterna med nulägesbeskrivning, 
befolkningsprognoser, utbyggnadsbehov samt utvecklingsmål. Utvecklingsmål med VA-
perspektiv finns främst för Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Där poängteras bland annat 
vikten av planering för framtida havsnivåhöjning, och andra klimateffekter såsom ökad 
nederbörd och ökad erosion. 
   
Laholms kommun är inne i en fas där Framtidsplan 2030 är föremål för aktualitetsprövning, 
men oberoende av det beslut som tas så ligger Framtidsplan 2030 till grund för VA-planen till 
dess att en ny översiktsplan antagits. 
 
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram är också under framtagande och beräknas vara klart 
under 2021. Ambitionen med det nya bostadsförsörjningsprogrammet är att tydliggöra 
prioritering av utbyggnadsområden i översiktsplanen för att förenkla efterföljande 
planeringsprocesser. De mål som finns i översiktsplanens utvecklingsstrategi och 
kommunstyrelsens mål kommer utgöra grunden för prioriteringen.  
 
Till grund för planering av VA-försörjningen är den prioritering som gjorts där kommunen 
ska satsa på utbyggnad i Laholm och kustområdet samt pågående detaljplaneärenden. Här kan 
exempelvis större bostadsprojekt som Östra Nyby, Haga och pågående större 
verksamhetsetableringar på Mellby industriområde snabbt förändra behovet av VA-
anslutningar. Det pågår också fler projekt i kustområdet. Veinge och Knäred bedöms 
prioriteras men en utbyggnad i de orterna hänger ihop med utbyggnad av tågstationerna. 
 
Det finns ett tydligt behov av samordning mellan Laholms kommun och LBVA för att kunna 
allokera resurser och planera för genomförande vid bebyggelseutveckling som ställer krav på 
VA-infrastrukturen. 
 
Gällande lagstiftning som berör och påverkar VA-infrastrukturen i Sverige har under lång tid 
varit statisk med och tar inte hänsyn till den samhällsutveckling som skett i Sverige och 
världen. Detta kan inom vissa delar begränsa VA-verksamhetens möjlighet att bemöta 
framtida utmaningar och skapa en mer långsiktig hållbar VA-försörjning.  
 

 
12 Framtidsplan 2030 - översiktsplan för Laholms kommun, KF 2014 §2 
13  Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2015–2030, KS 2015-01-27 
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2.1.2. Befolkningsutveckling 
Av kommunens översiktsplan framgår att kommunen ska ha 25 600 invånare år 2030, 
vilket inträffade redan 2018. Kommunfullmäktige har därför beslutat om ett nytt 
befolkningsmål, att kommunen ska bli 30 000 invånare år 2040.  
 
I befolkningsprognosen för år 2020–2040 beräknas folkökningen under de fyra första 
åren ligga på omkring 240 personer per år. Det är en något lägre befolkningsökning än 
vad som observerats de senaste fem åren då ökningen uppgått till i genomsnitt 420 
personer per år. Att befolkningsökningen förväntas minska beror främst på att 
invandringen väntas bli lägre än vad den varit de senaste åren. Efter år 2025 väntas 
befolkningsökningen ligga på runt 180 personer per år. 
 
För en befolkning om 30 000 invånare år 2040 krävs i genomsnitt mellan 60 och 90 nya 
bostäder per år. Med ökad befolkningsutveckling följer också utbyggnadsbehov av 
bostäder, skola, vård och omsorg. Störst befolkningsökning till 2040 förväntas i 
kustområdet (inkl. Skottorp) och Laholm. En ökad befolkning ställer högre krav på 
såväl vattenproduktion som kapaciteten för att ta hand om och rena spillvatten och 
avleda samt omhänderta dagvatten. Befolkningsutvecklingen bedöms främst ske inom 
området som är, eller är tänkta att bli, en del av verksamhetsområdet för VA. 
 
För att skapa en långsiktig hållbar hantering och konsumering av våra vattenresurser är 
insatser för att förändra människor inställning till vatten mycket viktig.  
Idag är tillgången till rent vatten för de flesta en självklarhet, vilket har medfört att många 
riskerar att överkonsumera vatten utan att reflektera över det. Genom att öka medvetenheten 
bland befolkningen och undvika onödig vattenkonsumtion ges bättre förutsättningar för att 
skapa en hållbar VA-försörjning, men kan inte ersätta behovet av VA-utbyggnad.   
 
Att förändra beteendemönster är ett arbete som måste pågå under lång tid och ibland krävs 
generationsskiften för att effekterna ska bli synliga. Punktinsatser kan göras för att öka 
medvetenheten bland aktörer som använder sig av stora mängder vatten, vanligen företag. 
Det finns således ett behov att öka medvetenheten kring vattnets värde bland exempelvis barn, 
näringsliv och företag. 
 

 
 
 

 Behov  
• Behov av att samordna bebyggelseutveckling och utbyggnad av VA-försörjningen för att 

säkerställa att en tillräcklig kapacitet. 
• Behov av att i lagstiftning få stöd för åtgärder och taxor som ämnar att möta upp mot utmatningar 

så som klimatförändringar, urbanisering och miljökrav. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Behov  
• Behov av att förmedla värdet av vatten till näringsliv och företag. 
• Behov av att förmedla värdet av vatten till kommande generationer. 
• Behov av att lyfta ungas syn på framtida vattenanvändning. 
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 Klimatförändringars påverkan på VA-systemet  
Det framtida klimatet blir mer extremt, intensiteten och frekvensen av extremväder ökar. I 
Hallands län betyder detta generellt blötare vintrar med risk för fler och kraftigare 
flödestoppar och torrare somrar med ihållande värmeböljor. 
 
Kommunfullmäktige har antagit en klimatanpassningsplan14 , med inriktning på kustområde, 
som syftar till att undersöka hur Laholm kommer att påverkas av klimatförändringarna. 
 
Klimatförändringarna innebär utifrån klimatscenario RCP 8,5 enligt IPCC (Intergovermental 
Panel on Climate Change) att årsmedeltemperaturen i Laholm år 2100 förväntas öka med 3-5° 
C. Nederbörden bedöms öka med 20-25 % och kraftiga regn kommer öka i antal och 
intensitet. Havsnivån förväntas öka till +1 m i normalvattenstånd. Vid ett stormscenario 
innebär detta en havsnivåhöjning på +3,5 m. Havsnivån förväntas sedan öka med upp till +2 
meter i normalvattenstånd till år 2200. 
 
Befintliga allmänna dagvattensystem som är placerade längs med kusten riskerar att påverkas 
av kommande höjda havsnivåer som kan innebära att möjligheten att leda bort dagvattnet 
försvåras.  
 
Ökade nederbördsflöden och översvämningar kommer också öka risken för skred och ras, 
vilket också kan påverka det befintliga allmänna ledningsnätet negativt. Det finns behov av att 
identifiera åtgärdsinsattser för ledningsnätet som påverkas av ras eller skred. 
 
Ökad nederbörd kan innebära en ökad belastning på spillvattennätet i form av tillskottsvatten. 
Risk finns då för bräddning, vilket i värst fall innebär att spillvatten behöver ledas förbi 
reningsverk. Det finns  behov av en ökad kunskap kring hur ökad nederbörd ökar risken för 
bräddning i spillvattennätet och för att kunna identifiera förebyggande åtgärder. 
 
I Laholm försörjs abonnenter till allra största del med grundvatten där råvattnet ligger skyddat 
från höga temperaturer och solljus i grusåsar under mark. Ett förändrat klimat kan bidra till en 
minskad tillgång på grundvatten då nederbörden förväntas få större variationer. Kvaliteten på 
grundvattnet riskeras under dessa torrperioder påverkas av saltinträning och föroreningar som 
bekämpningsmedel och smittoämnen. Det finns ett behov av ökad kunskap kring hur 
grundvattentäkterna påverkas av ett varmare klimat.  
 

 
 

 
14 Klimatanpassningsplan, KF 2015-02-24 § 19 

 Behov  
• Behov av att kartlägga hur det allmänna ledningsnätet för dagvatten vid kustområden, påverkas av 

höjda havsnivåer. 
• Behov av ökad kunskap kring hur klimatförändringar påverkar tillgången på grundvatten vid 

befintliga dricksvattentäkter. 
• Behov av samlad kunskap mellan ökad nederbörd och frekvens, samt placering, av bräddningar på 

det allmänna ledningsnätet för spillvatten.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

13 
 

 Status för recipienter 
Alla statusklassificeringar av recipienter finns samlad på Vatteninformationssystem Sverige 
(VISS)15, vilket är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och 
Havs- och vattenmyndigheten. 
 
Miljökvalitetsnormer för grundvatten – Laholms kommun har generellt både en god 
kvantitativ status och en god kemisk status. De mest betydande påverkandekällorna är 
förorenade områden, deponier, större vägar och jordbruket.   
 
Miljökvalitetsnormer för ytvatten - I Laholms kommun uppnår de flesta sjöarna, vattendragen 
och Laholmsbukten inte god ekologisk eller god kemisk ytvattenstatus. Generellt beror det på 
läckage av näringsämnen från bland annat jordbruk och enskilda avlopp, urban 
markanvändning och atmosfärisk deposition.   
 
Laholmsbukten har som mål att uppnå en måttlig ekologisk potential tills 2027. Den kemiska 
statusen är god med det generella undantaget av bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. De mest betydande påverkandekällorna är från reningsverk, industrier, 
dagvatten, enskilda avlopp, jordbruk och skogsbruk.   
 
Lagan (Smedjeån-Lillån) har som mål att uppnå en måttlig ekologisk potential tills 2027 och 
Lagan (Mynningen-Smedjeån) har som mål att uppnå en god ekologisk status tills 2021. Den 
kemiska statusen är god med det generella undantaget av bromerad difenyleter, kvicksilver 
och kvicksilverföreningar. Den ekologiska statusen försämras främst på grund av 
hydromorfologiska faktorer, medan den kemiska statusen främst påverkas av gödning och 
bekämpningsmedel inom jordbruket, bens(a)pyren, metaller och partiklar från transport och 
infrastruktur, samt atmosfärisk deposition. 
 
Laholms kommun har idag inga egna riktvärden för vilka föroreningskoncentrationer som får 
släppas ut i recipienterna och har olika arbetssätt för hur miljökvalitetsnormerna tillämpas. 
Avsaknaden av en gemensam struktur kan bland annat vara en effekt av att kommunen saknar 
en sammanhållande VA-kompentens både på strategisk- och projekteringsnivå. Mycket kan 
göras inom den egna kommungränsen, men behov finns även av ett ökat samarbete med 
uppströms liggande kommuner för att förbättra recipienternas status. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
15 Vatteninformationssystem Sverige, Länsstyrelserna, Tillgänglig https://viss.lansstyrelsen.se/ (2021-01-25) 

 Behov  
• Behov av ett strukturerat arbetssätt för att uppnå och för att följa upp miljökvalitetsnormerna i 

recipienterna för kommunens förvaltningar. 
• Behov av förvaltningsövergripande vattenplanering kopplat till recipienterna.   
• Behov av kunskapshöjande insatser i kommunens förvaltningar för att få in arbetet med 

vattenförvaltning i alla led och processer. 
• Behov av ett utökat samarbete över kommungränserna för att beakta hela avrinningsområdet för 

recipienterna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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 Allmän VA-försörjning 
LBVA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholms 
kommuner. Den gemensamma förvaltningen bildades 1 januari 2011, och är sedan 2020 ett 
bolag med gemensam styrelse bestående av politiker från både Halmstad och Laholm. Målet 
är att säkerställa en hållbar, säker och kostnadseffektiv VA-försörjning. 
 

 Hållbara vattentjänster 
I Laholm och Halmstad ägardirektiv till 
LBVA:s anges att uppdraget för bolaget är att 
leverera Hållbara vattentjänster.  
 
Med utgångspunkt i Agenda 2030, har detta 
sedan med hjälp av styrelsen konkretiserats 
till att omfatta sex områden med kort- och 
långsiktiga målsättningar. Detta dokument 
utgör paraplyet och riktningen för VA-
verksamhetens verksamhetsplanering.  
 
 

 Samverkan för att nå framgång 
För att säkra en hållbar VA-försörjning krävs det i många fall ett koncerngemensamt arbete. 
Detta är ett kontinuerligt pågående arbete som upplevs fungera väl inom Laholms kommun i 
dagsläget. Det har skapats fungerande mötesforum inom flertalet nivåer, där frågor kopplat till 
VA diskuteras och hanteras. 
 
LBVA samverkar också med flertalet externa aktörer och kommuner för att utforska och 
utveckla en framtida hållbar VA-försörjning. Dessa projekt består bland annat av att utforska 
så kallat tekniskt vatten och dess användningsområden, hållbar upphandling, VA-juridik och 
VA-taxa, pilotprojekt med mera. Samverkan och samarbete inom kommunen såväl som över 
kommungränser och med externa aktörer är ett viktigt fortsatt arbete. 
 

 Kommunikation och beteendeförändring 
I syfte att öka kunskapen kring smart användning och god hushållning av vatten, 
kommunicerar LBVA aktivt med kunder, verksamheter, politiker samt inom den egna 
organisationen. LBVA samverkar med kommun och näringsliv och bjuder in till dialog om 
vattensmarta lösningar. Målet är att minska belastningen på våra recipienter och reducera 
dricksvattenanvändningen från 140 L per person/dygn till 100 L/person och dygn. Vi behöver 
fortsatt kommunicera kring vattensmarta lösningar och beteenden för att nå detta mål, samt 
skapa hållbar VA-försörjning ur ett generationsperspektiv. 
 

 Klimatsmart arbetssätt 
Enligt Hållbara vattentjänster skall LBVA:s upphandlingar ske klimatsmart. Projekt, 
utredningar och arbetssätt skall utgå från ett livscykelperspektiv. Det finns i dagsläget ett stort 
behov av att utveckla upphandlingsdokument, rutiner, utvärderingar mm, för att bättre kunna 
nå detta mål.  
 

 Energi- och klimatoptimering 
Klimatförändringarna är vår tids största hot och utmaning, varför även VA-försörjning 
behöver drivas energioptimalt och med minimal klimatpåverkan. LBVA har satt som mål att 

Figur 4, Hållbara vattentjänsters sex fokusområden. 
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vara koldioxidneutrala till 2030, vilket kräver en omställning och ett annat driftförfarande 
jämfört med idag. Detta arbete pågår i dag men det kommer krävas ett fortsatt kontinuerligt 
och intensivt arbete, samt kompetensutveckling, för att uppnå detta mål. Arbetet kommer 
kräva samverkan inom Sverige, men också utanför Sveriges gränser, för att hitta metoderna 
och lösningar. 
 

 Tekniskt vatten 
I Sverige klassas dricksvatten som ett livsmedel vilket gör att det håller en mycket hög 
kvalitet. Det innebär att vi använder resurser i form av energi, kemikalier och personalinsatser 
för att producera detta livsmedel vid våra anläggningar. Denna högvärdiga resurs använder vi 
sedan till de flesta behoven i vårt samhälle, i många fall där det egentligen inte behövs vatten 
av dricksvattenkvalitet, till exempel för bevattning, fordonstvätt, toalettspolning etc. LBVA 
utreder i dagsläget möjligheten till produktion, distribution och användningen av tekniskt 
vatten. Detta utredningsarbete bedöms fortgå under 2021, men där också fortsatt arbete ses 
under kommande år med att utveckla och implementera det i fysiska miljöer. 
 

 Cirkulära flöden 
VA-försörjningens systemuppbyggnad i samhället har sedan lång tid baserats på linjära 
systemflöden. Vi tar ett grundvatten, behandlar det, distribuerar, använder och omhändertar 
det för rening, innan vattnet avleds till en recipient. Även dagvattenhanteringen bygger i stort 
på linjära strömmar, där nederbörden samlas in och avleds, snarare än att användas som 
resurs. LBVA bedriver i dagsläget en kunskapsresa för vatten, där bland annat cirkulära 
flöden också hanteras. Under år 2021 kommer utbildningar och gruppdiskussioner 
genomföras med syftet att öka förståelsen och kunskapen till att skapa hållbara vattensmarta 
samhällen. LBVA arbetar också aktivt med Revaq certifiering för avloppsslammet. Revaq är 
ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en 
hållbar återföring av växtnäring, samt att hantera riskerna på vägen dit. 
 

 Digitalisering 
Digitalisering är en viktig del för att nå hållbar samhällsutveckling och skapa hållbara 
vattentjänster. LBVA har tagit fram en plan för digitalisering där målet inte är digitalisering i 
sig, utan att skapa mervärde så som effektivare arbetssätt och säkrare uppföljning av flöden 
genom de möjligheter digitaliseringen medför. Planen behandlar många aspekter för att 
underlätta hantering av data samt skapa smarta system. Behovet är att fortsätta arbetet enligt 
plan för digitalisering med ständig möjlighet till anpassning efter omvärlden och den 
utveckling som sker. 
 
Alla anläggningar övervakas via ett styr- och övervakningssystem. Systemet samlar in data 
som lagras och hanterar larm för anläggningarnas funktioner. Via systemet kan maskinell 
utrustning såsom pumpar och ventiler styras. Det överordnade systemet graderas i dagsläget 
upp för både dricksvattensidan och spillvattensidan. 
 

 
 

 Behov  
• Behov av att implementera och följa upp resultatet för uppgraderingen av överordnade driftsystem. 
• Behov av att följa upp LBVA:s plan för digitalisering. 
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 Ledningsnät 
Ledningsnätet är en viktig ”livsnerv” i möjligheten att distribuera dricksvatten, omhänderta 
spillvatten samt avleda dagvatten. Inom Laholms kommun finns det ca 42,5 mil 
huvudledningsnät för dricksvatten, 31mil huvudledningsnät för spillvatten, 21,5 mil 
huvudledningsnät för dagvatten. Utöver detta finns också ca 6 mil tryckspillvattenledning, 
samt 4 mil ledningsnät för lätt tryck avlopp (LTA). Arbete som bedrivs för ledningsnäten 
beskrivs vidare under respektive kapitel för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
 
Under 2019 arbetade LBVA fram en arbetsmodell för förnyelseplanering för ledningsnäten. 
Syftet med arbetsmodellen var att upprätta en kunskapssammanställning för att kunna 
presentera en arbetsmetod med tydliga målsättningar för att få till en långsiktig 
förnyelseplanering. Under 2020 har LBVA arbetat med en datormodell (RehabIT), ett 
beslutsstödsverktyg, som systematiserar och konkretiserar förnyelsearbetet. Modellen matas 
med ett antal kända parametrar och attribut om ledningsnätet. I modellen sätts olika 
målsättningar upp i scenarier där resultateten ger ett beslutsunderlag för vidare arbete. 
  
Ledningsnätet för Laholms kommun har i modellen som utgångspunkt bedömts utifrån ett 
fysiskt tillstånd där bland annat olika typer av åldringskurvor ligger till grund för en första 
bedömning. Följande parametrar och attribut har använts: 

• Ålder 
• Material 
• Dimensioner 
• TV-inspektioner 
• Driftstörningar (vattenläckor, avloppsstopp etc.) 
• Ledningars läge i förhållande till vägar, vattendrag, byggnader etc. 
• Klassning av dricksvattennätet och indentifiering av redundansledningar 
• Bräddningar och inläckage på spillvattennätet 
• Samt en rad andra faktorer kopplat till drift, ekonomi och områdesförutsättningar 

 
De primära målsättningarna för LBVA:s ledningsförnyelse är att: 

• Minska dricksvattenförlusterna 
• Minska tillskottsvattenproblematiken 

 
Men även andra viktiga aspekter vägs in i ledningsförnyelsen, såsom: 

• Ledningsstråk med ökad risk för påverkan ur ett geografiskt perspektiv. 
• Ledningsstråk med ökad risk för påverkan ur ett brukarperspektiv 
• Hydrauliska problem för alla ledningsslag, i nutid och framtid 
• Miljömässiga faktorer 
• Anpassning till kommunens utbyggnadsplaner, ur aspekten placering och hydraulik 
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Underhåll av ledningsnät bedrivs i dagsläget inom LBVA genom akuta åtgärdsinsatser. Det 
finns stort behov av att arbeta på ett planerat arbetssätt där underhållsplaner och spolplaner tas 
fram, för att i sinom tid minska behovet av akuta åtgärdsinsatser. Behovet av underhåll har 
ökat med åren på grund av avsaknad av kontinuerligt underhåll. Idag filmas ledningsnäten för 
spill/dag, vilket ger viktig information om ledningsnätets status. Arbete pågår också i 
dagsläget med att plocka bort asbetsledningar och byta ut de till PE-ledningar för att säkra 
distributionen av rent dricksvatten. 
 

 
 

 Ekonomi och juridik 
Idag betalar generellt VA-abonnenterna i Sverige för den dricksvattenvolym de förbrukar, 
oftast oberoende av hur mycket eller när det sker. Det är inte vanligt att prissättningen varierar 
beroende på användningen, en s.k. differentierad taxa, vilket är vanligare utomlands.  
 
I Laholm finns det dock en differentiering av taxan för verksamheter, som benämns R1 och 
R2. Det innebär att kubikmeterpriset är högre för de verksamheter som använder mer än 100 
m3/dygn. 
 
LBVA har låtit göra en utredning av möjligheterna till en utökad differentierad taxa och 
resultatet av detta behöver arbetas vidare med för att kunna införa en sådan. LBVA behöver 
också arbeta med frågan tillsammans med andra VA-huvudmän för att få en modernisering av 
taxan. 
 
Gällande vattentjänstlag tillåter ej en differentierad taxa  och ska en förändring ske mot en 
hållbar VA -försörjning, behövs en översyn och förändring av lagstiftningen. LBVA 
medverkar i dagsläget i detta arbete inom VA-Sverige och arbetet behöver fortgå. 
 

 Allmän dricksvattenförsörjning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat elva sektorer med 
viktiga samhällsfunktioner, där dricksvattenförsörjningen är en av de utpekade16. Det innebär 

 
16 SFS Offentlighet- och Sekretesslagstiftning, OSL 2009:400 §§ 18.8 och 18.13  

 Behov  
• Behov av bättre indata och historik för tillskottsvattenarbetet, t ex flödes- och nederbördsmätning. 
• Behov av bättre kartläggning och kunskap om utläckage på dricksvattennätet. 
• Behov av att vidareutveckla och förfina modellen för förnyelsearbetet. 
• Behov av att utveckla hydraulisk modell för dricksvattennätet. 
• Behov av att utveckla sektionering och flödesmätning på dricksvattennätet för att kunna upprätta 

flödesbalanser som stöd i utvärdering av behov för förnyelse. 
• Behov av ett tydligare arbetssätt rörande miljöfaktorer vid ledningsförnyelse.  
• Behov av ett tydligare arbetssätt avseende val av områdesvis förnyelse kontra förnyelse av enskilda 

ledningar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Behov  
• Ta fram underhållsplaner för motionering av ventiler, spol- och brandposter. 
• Uppdatera spolplaner för dricksvattennätet. Det finns för vissa områden men är i behov av 

uppdatering. 
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bland annat att mycket av informationen som verksamheten hanterar anses vara hemlig eller 
sekretessbelagd. Därför är informationen om dricksvattenförsörjningen i VA-planen 
begränsad.. Utförlig information av det som sekretessbelagts finns hos LBVA.  
 
3.11.1. Vattenresurser för dricksvatten 
Inom Laholms kommun finns det fyra tillståndspliktiga kommunala vattentäkter, som används 
för att förse cirka 20 000 personer med dricksvatten baserat på grundvatten, med visst stöd av 
konstgjord infiltration. Sammankoppling med Halmstad ledningsnät säkerställer också en viss 
redundans för dricksvattenförsörjningen.  
 
Laholms kommuns allmänna dricksvattenförsörjning är ansträngd, framför allt med tanke på 
verksamhetens förmåga att producera tillräckligt med dricksvatten under sommarsäsongen när 
efterfrågan är som störst. 
 
För att säkerställa dricksvattenförsörjningen på lång sikt framöver finns sedan 2021-01-26  
beslut från kommunstyrelsen om att LBVA ska föra vidare dialog med Sydvatten med syfte 
att föreslå hur den nuvarande dricksvattenförsörjningen för både Halmstad och Laholms 
kommuner kan kompletteras med uttag ur Bolmen. Detta arbete pågår i dagsläget, samt även 
utredningar för Brunskogstäkten. 
 

 
 
 
3.11.2. Skydd och säkerhet 
För vattentäkter i Laholms kommuns finns till viss del uppdaterade skyddsföreskrifter, men 
också behov av översyn för att uppdatera och förnya några av vattentäkternas 
skyddsföreskrifter och skyddsområden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och prövning inom vattenskyddsområdena.. 
Idag utförs ingen riktad tillsyn inom vattenskyddsområde men nämnden har gett förvaltningen 
i uppdrag att inrätta ett systematiskt tillsynsarbete inom vattenskyddsområde. 
 
Arbete pågår inom LBVA för att säkra upp anläggningars skalskydd vilket också kommer 
fortgå framöver. 
 

 
 
3.11.3. Exploatering inom vattenskyddsområde 
Beroende på de naturliga geologiska formationerna påverkas sårbarheten för vattentäkterna av 
exempelvis utsläpp eller verksamheter. Knäreds vattenskyddsområde saknar en nyare 
översiktlig sårbarhetskarta. För övriga vattenskyddsområden finns sårbarhetskartor gjorda 
under åren 2008–2011, vilket visar att det inom alla täkter finns områden med hög sårbarhet. 
I möjligaste mån ska exploatering inom vattenskyddsområden undvikas.  

 Behov  
• Behov att stärka och säkra dricksvattenförsörjningen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Behov  
• Behov av fortsatt arbete med skydd av vattentäkter och anläggningar 
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I de fall det finns ett annat samhällsviktigt intresse utöver vattentäkten har 
kommunfullmäktige 2010 antagit Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde17. 
Riktlinjerna behöver ses över och uppdateras. Syftet med riktlinjerna är att ge tidigt stöd i 
bedömningen om exploatering kan tillåtas eller inte inom ett vattenskyddsområde. Matrisen i 
figuren nedan kombinerar sårbarhetsklassning (genomsläpplighet i mark till följd av 
geologiska förutsättningar) med riskklasser för markanvändningsgrupper samt visar hur 
långtgående skyddsåtgärder som måste vidtas för att exploatering ska vara möjlig.   

 
Figur 5, Matris från övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde. 

 
 
3.11.4. Produktion och distribution 
Befintliga vattenverk är dimensionerade för att förse ett avgränsat samhälle med dricksvatten, 
men med tiden byggs samhällen ihop och systemutformningen för ledningsnäten ändras. I 
vissa fall har VA-försörjningen slagits ihop till ett större sammanhängande system. 
 
Den allmänna dricksvattenförsörjningen i Laholms kommun består av vattenskyddsområde, 
uttagsbrunnar, vattenverk och distributionssystem och är uppbyggt av ett par större och några 
mindre vattenverk. 
 
Ledningsnätet för distribution av dricksvatten har under senare år byggts ut för att skapa 
redundans, möjlighet till fler tryckzoner samt en ökad möjlighet att överföra vatten inom 
Laholms kommun och via överföringsledning till Halmstad. Det sker i dag samverkan med 
Båstads kommun som därigenom förser en mindre ort i Laholm med dricksvatten. 
 
Under senare år har stora insatser gjorts för att förstärka och säkra upp kommunens allmänna 
dricksvattenförsörjning. Det finns behov av att stärka leveranssäkerheten ytterligare. Att säkra 
upp systemutformningen med reservkraft vid vattenverk eller ytterligare reservoarer ute på 
ledningsnätet alternativt vid vattenverken, bör utredas för att minska risken för 
leveransavbrott vid eventuella händelser. 
 
Under de senast fem åren har det producerats cirka 2,0 miljoner kubikmeter dricksvatten per 
år i Laholms kommun, där användningen fördelar sig enligt figuren nedan. Fördelningen visar 

 
17 Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde KF 2010-06-23 

 Behov  
• Behov av översyn, uppdatering samt implementering av riktlinjer för exploatering inom 

vattenskyddsområden. 
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att hushållen står för 59 % av vattenförbrukningen och industri står för 14 %. I kategorin 
odebiterat ingår exempelvis läckage på ledningssystemet, spolningar av egna ledningar och 
uttag från brandposter, samt abonnenter som i dagsläget inte mäts för sin förbrukning. Det 
finns behov av att bygga bättre kunskap om var den odebiterade mängden dricksvatten 
omfattas av, samt sätta in åtgärder för att mäta och följa upp denna. Fritidsfastigheter i 
Laholm saknar mätning, vilket är en bidragande orsak till osäkerhet kring vattenbalansen och 
mängden odebiterat vatten. 
 

 
Figur 6, Fördelning av den producerade mängden dricksvattnet på olika poster. Uppgifterna baseras på data från åren 2015 – 
2019.  

Det finns idag tillräcklig kapacitet i dricksvattenproduktionen och i distributionsnätet under 
stora delar av året. Men under sommarhalvåret, särskilt under semesterveckorna då 
tillströmningen av turister och sommarboende är betydande, blir situationen mer ansträngd. 
Vissa somrar har bevattningsförbud införts, antingen med anledning av 
produktionsbegränsningar eller för att nivåerna i grundvattenmagasinen har varit låga. 
Förbrukningen förväntas öka något i takt med att invånarantalet och antalet abonnenter ökar, 
förutsatt att förbrukningen hos industrier och hushållen inte sjunker. 
 
Kommande år planeras den maximala produktionskapaciteten ökas upp där 
processuppgraderingar planeras genomföras vid ett av vattenverken. Syftet med 
uppgraderingarna är främst att förbättra och stabilisera dricksvattenkvaliteten. 
 
Det finns behov av att få en ökad förståelse för hur systemutformningens uppbyggnad 
påverkar de hydrauliska flödesvägarna samt uppehållstiderna, som ett led att säkra vattnets 
dricksvattenkvalitet. 
 
Det bedrivs kontinuerligt arbete med läcksökning och åtgärder för detta inom kommunen. Det 
finns dock ett behov av att tidigt få indikation på läckage. Att skapa digitala smarta 
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ledningsnät där flöden och tryck kan avläsas i realtid ses som en viktig del i arbetet för driften 
av distributionen och för kommunikationen med abonnenter. 
 

 
 
3.11.5. Status- och funktionsbedömning 
Dricksvattenanläggningarnas status och funktion bedöms årligen och har sammanställts i syfte 
att få en översiktlig bild som kan ligga till grund för bedömningen av kommande 
reinvesteringsbehov. Bedömningen har gjorts utifrån ett antal variabler av LBVA:s drifts- och 
processpersonal. Variablerna som har vägts ihop är: 

• Status (skicket på anläggningen, utformning) 
• Funktion (kapacitet) 
• Tillförlitlighet (klimatanpassning, processtabilitet) 
• Miljöpåverkan ( reningskapacitet, kemikalieåtgång, påverkan) 
• Säker arbetsmiljö 

 
Sammantaget påvisas att dricksvattenanläggningarna har behov av upprustning främst kopplat 
till kapacitet, kvalitet, processutformning samt arbetsmiljön. 
 
3.11.6. Vattenkvantitet 
Som diagrammet nedan visar står två av vattenverken för cirka 90 % av 
dricksvattenproduktionen. De mindre vattenverken är kopplade till isolerade 
dricksvattenförsörjningssystem och därmed helt nödvändiga för dricksvattenförsörjningen i de 
orterna. 

 

Figur 7, Illustrativ fördelning av dricksvattenproduktionen vid samtliga av Laholms kommuns vattenverk. Andelarna är baserade 
på produktionsuppgifter från 2015 – 2019. 

 Behov  
• Behov av ökad kunskap kring hydrauliska flödesvägar på dricksvattensystemet. 
• Behov av att bygga bättre kunskap om var den odebiterade mängden dricksvatten omfattas av, samt 

sätta in åtgärder. 
• Behov av bättre mätning och digitala system för att analysera vattenanvändningen hos abonnenter, 

särskilt fritidsfastigheter. 
• Behov av att ta fram plan för systematiskt läcksökningsarbete. 
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3.11.7. Vattenkvalitet 
Allt grundvatten har vid något tillfälle befunnit sig på markytan eller i ett vattendrag. På 
vägen ner till grundvattenmagasinet kan ytvattnet föra med sig föroreningar av ett eller annat 
slag. Aktiviteter som förekommer på markytan påverkar också kvaliteten på grundvattnet, 
samt ökade temperaturer. Om föroreningshalterna i utgående renat dricksvatten riskerar att 
överskrida gränsvärden i livsmedelsverkets föreskrifter ska åtgärder vidtas för att sänka 
halterna18.  
 
En uppskattning har gjorts med hänsyn till vattendomarna, eller årsproduktionen för de verk 
som saknar vattendom, för hur stor andel av råvattnet inom kommunens 
dricksvattenproduktion som bedöms vara påverkat av mänskliga aktiviteter. Endast en liten 
andel av råvattnet (<1 %) kan räknas som mindre påverkat. Resterande del bedöms vara 
påverkat. 
 
De vanligaste föroreningarna är nitrat och bekämpningsmedelsrester, som återfinns i stor 
utsträckning i råvatten av varierande halter. Föroreningarna kan till exempel komma från 
intilliggande jordbruk eller från en järnvägsbanvall. Vid ett vattenverk har vid något enstaka 
tillfälle klorföreningar detekterats, vilka antas komma från en närliggande industri. Vid 
kommunens tre största vattenverk är halterna av nitrat och bekämpningsmedel så pass höga att 
åtgärder har vidtagits för att uppfylla kraven som livsmedelsverket ställer. För att 
föroreningshalterna i utgående dricksvatten ska underskrida gränsvärdena kan åtgärder så som 
installation av särskild processutrustning eller begränsning av uttaget ur vissa brunnar krävas. 
 
Nya, idag okända, föroreningar är en utmaning för dricksvattenförsörjningen och ett område 
som bevakas och fortsatt kommer behöva bevakas för eventuell påverkan av befintliga 
dricksvattenanläggningars processutformning.  
 

 
 
3.11.8. Nödvatten och reservvatten 
Smitta, kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att abonnenterna i 
kommunen blir utan rent dricksvatten eller vatten över huvud taget. Samhället blir mycket 
sårbart utan tillgång till rent dricksvatten och bristen på detta kan leda till hälso- och 
produktionsproblem. Enligt Livsmedelsverket definieras begreppet nödvatten som: ”leverans 
av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det ordinarie 
ledningsnätet (till exempel med tankar eller tankbilar)”. 
 
I händelse av krissituation för den allmänna dricksvattenförsörjningen finns en 
nödvattenplan19. Planen ses över och revideras kontinuerligt av LBVA. Planen är avsedd att 
användas i det akuta läget då snabba och korrekta beslut är av högsta vikt för att effektivt 
kunna hantera vattenbristen, till exempel vid avbrott i dricksvattenleveransen eller om 
dricksvattnet förorenats. Det görs även övningar inom organisationen och med övriga 
förvaltningar i kommunen, för hur olika krissituationer ska hanteras.  

 
18 Livsmedelsverkets föreskrifter, SLVFS 2001:30 
19 Nödvattenplan för Halmstads och Laholms kommuner, LBVA 

 Behov  
• Behov att följa utvecklingen av kravnivåer från Livsmedelsverket för dricksvatten, samt anpassa 

processrening utifrån kraven samt kommande nya (okända) föroreningar.   
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För de vattenverk som i framtiden bedöms läggas ner, kommer vattentäkterna utredas för 
möjligheten att fungera som framtida reservvattentäkter. I dagsläget saknas större möjlighet 
till reservvatten. Det är främst sammankopplingen mellan Laholms kommun och Halmstads 
kommun som möjliggör redundans. 
 

 
 
3.11.9. Uppföljning och tillsyn dricksvattenproduktion 
Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska 
identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. 
Detta kallas för faroanalys. Faroanalysen är ett levande dokument som revideras löpande.  
När faroanalysen visar att det är nödvändigt med kontrollåtgärder måste sådana vidtas. 
Åtgärderna kan till exempel vara att införa en ny rutin eller ett nytt beredningssteg i ett 
vattenverk. 
 
Egenkontrollen grundar sig i att lagstadgat arbetssätt, HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points och beskriver hur vi ska arbeta med produktion och distribution av 
dricksvatten.  HACCP är ett system för att förebygga, eliminera eller reducera faror. Systemet 
bygger på sju principer. Varje dricksvattenanläggning har sin egen HACCP.  
 
För att säkerställa att dricksvattenkvaliteten uppfyller Livsmedelsverkets krav görs årligen ett 
stort antal analyser av vatten, både på råvatten, utgående från vattenverket och hos användare 
ute på ledningsnätet. Omfattning och frekvens regleras i ett kontrollprogram som fastställs av 
kontrollmyndigheten för livsmedel (miljöenheten i Laholm).  
 
LBVA sammanställer årligen driftsresultaten från samtliga vattenverk och ledningsnät i en 
årsrapport. 
 

 Allmän spillvattenhantering 
3.12.1. Spillvattenplan 
Det finns en framtagen spillvattenplan20 för Laholms kommun, som antogs 2016-06-13 av 
LBVA. Denna avser att ta ett helhetsgrepp om spillvattenhanteringen i kommun. Denna 
spillvattenplan består av två delar där den första delen beskriver den allmänna 
spillvattenanläggningen i form av dess avloppsreningsverk, och den en andra delen beskriver 
ett antal identifierade områden med enskild VA-försörjning. Dessa områden har bedömts som 
mer eller mindre kritiska för att bli ett så kallat LAV §6-område enligt vattentjänstlagen. 
 
Avsnitt kring de allmänna spillvattenanläggningarna i spillvattenplanen är inaktuell då vissa 
avloppsreningsverk är nedlagda, samt att tillrinningsområdet anläggningar och 
systemutformning saknas.  
 

 
20 Spillvattenplan Laholms kommun, 2016-06-13 

 Behov  
• Behov av att genomföra övningar kopplade till nödvattenplan, samt kontinuerlig 

kunskapsaktualisering inom LBVA och kommunens förvaltningar gällande nödvattenförsörjning 
för den allmänna dricksvattenförsörjningen. 

• Behov av att utreda framtida avställda vattentäkter för reservvatten. 
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Det finns projekt igångsatta för att omvandla några av de identifierade LAV §6-område i 
spillvattenplanen till verksamhetsområde och ansluta de till den allmänna anläggningen Även 
för VA-utbyggnad behöver den aktuella spillvattenplanen ses över och uppdateras. 
 

 
 
 
3.12.2. Systemets utformning 
LBVA driver sex avloppsreningsverk i kommunen. Till det allmänna spillvattennätet är 19993 
personer anslutna (2020). Totalt omfattar verksamhetsområdet en area på 2172 hektar och 
innefattar cirka 31 mil spillvattenförande huvudledningar, 6 mil tryckspillvattenledningar 
samt 4 mil ledningsnät för lätt tryckavlopp (LTA). I verksamhetsområdet finns ett 70-tal 
pumpstationer som pumpar avloppsvatten till reningsverken. 
 
Inom verksamhetsområden har det under senaste årtiondet påbörjats, och i vissa delar inom 
kommunen kunnat slutföras, en centralisera av avloppsreningsverk för att möta kommande 
krav på rening. Dessutom möjliggör centraliseringen en ökad optimering av driften. 
 
Mellan åren 2015 - 2019 har cirka 3,8 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år behandlats på 
avloppsreningsverken i Laholm, varav Båstad står för cirka 31% av det inkommande flödet. 
Årsflödet fördelas på de olika avloppsreningsverken enligt nedan. 
 

 
 
Figur 8, Behandlad avloppsvattenmängd i m3/år fördelad på de olika reningsverken. Här redovisas sju avloppsreningsverk då 
Veinge lades ner under 2020 är statistiken uppdelad för sju reningsverk och inte sex som dagens. 
 

Ängstorp avloppsreningsverk 
Ängstorps avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från cirka 16 000 ansluta personer 
(2019), samt ett flertal yrkesmässiga verksamheter. Av de anslutna industrierna är det 
Lantmännen Cerealia AB som står för störst utsläppsmängder. Övriga verksamheter som är 

 Behov  
• Behov av att uppdatera gällande spillvattenplan. 

 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

25 
 

anslutna till spillvattensystemet är ett mindre antal mekaniska verkstäder, 
biltvättsanläggningar, lackerare samt några grafiska företag. Utsläppen utgörs i de flesta fall 
av sanitärt vatten och inte processavloppsvatten. Därutöver är ett antal restauranger anslutna 
till spillvattensystemet. 
 
Ängstorps tillrinningsområde omfattar Laholms tätort, Lilla Tjärby, Ahla, Våxtorp, 
Ränneslöv, Vallberga, Ysby samhälle samt delar av Veinge och Tjärby. Sedan september 
2019 är även områdena som tidigare varit kopplade till Hedhusets avloppsreningsverk 
kopplade till Ängstorp. Detta innebär att hela kuststräckan från Snapparp till 
Skummeslövsstrand samt Hasslöv, Östra Karup och Båstad tätort leds till Ängstorps 
avloppsreningsverk. Till reningsverket leds även tidvis lakvattnet från Ahla deponi, när 
lakvatten inte används till bevattning av energiskog. Planering pågår för att rena lakvatten 
från Ahla deponin lokalt och därefter leda detta vatten direkt till Lagan för att minska 
belastningen på Ängstorps reningsverk. 
 
Vid Hedhusets avloppsreningsverk finns idag endast en pumpstation och ett 
utjämningsmagasin. Eventuell bräddning från detta utjämningsmagasin mäts och provtas och 
ingår  i beräkningen av det sammanlagda utsläppet från Ängstorps avloppsreningsverk i 
gällande tillstånd. 
 
Efter ombyggnation av Ängstorps avloppsreningsverk har en processutvärdering påbörjats. 
Under juli månad var medelbelastningen cirka 80 % av dimensionerande framtida 
medelbelastningen under sommarmånaderna. De 10 första månaderna under 2020 var 
medelbelastningen till Ängstorp cirka 77 % av dimensionerande framtida medelbelastning 
(övrig tid). På helårsbasis 2020 bedöms andelen hamna på ungefär 75 % av dimensionerande 
belastning. 
 
Efter utbyggnaden har slammängderna ökat och därmed även gasproduktionen. Eftersom 
uppvärmningsbehovet inte har ökat i samma utsträckning som gasproduktionen så behöver en 
större gasmängd facklas bort. Gasnyttjandet är i dagsläget inte optimalt och behov finns av att 
utreda möjligheten till effektivare nyttjande av gasen. 
 
Allt vatten för automatisk eller manuell renspolning av utrustning sker med ett filtrerat 
utgående avloppsvatten för att minimera användandet av dricksvatten. 
 
Recipient för Ängstorps avloppsreningsverk är Lagan. Recipientkontroll i Lagan genomförs 
av Lagans vattenvårdsförbund. 
 
Veinge avloppsreningsverk 
Veinge avloppsreningsverk är nedlagt under 2020. Tidigare tillrinningsområdet för Veinge 
avloppsreningsverk, har letts om och leds till Ängstorps reningsverk. Nedläggningen innebär 
en ökning av den organiska belastningen på Ängstorps reningsverk med cirka 5 % och en 
ökning av den hydrauliska belastningen med cirka 9 %. Vid Veinge avloppsreningsverk är 
endast en pumpstation och ett utjämningsmagasin kvar. Eventuell bräddning från detta 
utjämningsmagasin mäts och provtas och skall ingå i beräkningen av det sammanlagda 
utsläppet från Ängstorps avloppsreningsverk enligt gällande tillstånd. 
 
Mindre avloppsreningsverk 
De mindre avloppsreningsverken belägna i Hishult, Knäred, Kornhult, Mästocka, och 
Skogaby har olika förutsättningar behoven varierar avseende modernisering alternativt 
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upprustning. Både Kornhults och Mästockas reningsanläggningar är under utredning och 
kommer att behöva byggas om på grund av att de reningsmetoder som används (infiltration 
och markbädd) inte längre anses uppfylla framtida reningskrav. En kapacitetsökning av 
Mästocka reningsverk är också nödvändig på grund av nya LAV §6-områden som planeras att 
anslutas dit. Skogaby avloppsreningsverk kommer avvecklas och omkoppling kommer ske till 
Ängstorps avloppsreningsverk via Ahla samhälle. 
 
Uppströmsarbete 
LBVA arbetar i dagsläget med uppströmsarbete enligt Revaq. Detta minskar de föroreningar 
som annars hade nått spillvattnet men för att öka effektiviteten bör det förebyggande arbetet 
förstärkas i samband med påkoppling och byte av verksamhetsutövare. Uppströmsarbetes 
omfattning och prioritering sker enligt Revaqs handlingsplan. 
 

 
 
3.12.3. Slamhantering 
Ängstorps reningsverk tar emot externslam från alla kommunens övriga mindre reningsverk, 
privata trekammarbrunnar och slutna tankar, och detta behandlas tillsammans med slammet 
från Ängstorps reningsverk. Slammet förtjockas med hjälp av polymertillsats i en mekanisk 
förtjockare före rötning. Efter förtjockningen förs slammet till rötkamrarna där det stabiliseras 
i en anaerob nedbrytningsprocess. Det rötade slammet avvattnas i en skruvpress, med tillsats 
av polymer. Allt avvattnat slam lagras slutet i 2 slamsilor på reningsverket. Därefter 
transporteras slammet till en slamplatta för lagring och sedan jordtillverkning innan vidare 
transport till olika användningsområden. Provtagning av slammet sker efter avvattningen. 
Slammet är REVAQ-certifierat från och med 2020 vilket innebär att slammet även får spridas 
på jordbruksmark. 
 
En stor källa till kontaminering av slammet vid Ängstorps avloppsreningsverk bedöms 
komma ifrån mottagningen av externslam, varför det behöver utredas och fastläggas en 
hantering för denna fraktion. 
 
Vid nedbrytningsprocessen i rötkammaren bildas rötgas, som i huvudsak består av metangas 
och koldioxid. Den bildade gasen driver en värmepanna. Värmeenergin används internt för att 
värma reningsanläggningen.  
 

 
 
 

 Behov  
• Behov av upprustning, om- och tillbyggnader vid avloppsreningsverk. 
• Behov av att utreda reservkraft vid anläggningar. 
• Behov av att identifiera möjligheten till effektivare nyttjande av gas 
• Behov av att se över tillrinningsområdet för att minska den hydrauliska belastningen.  
• Behov av modernisering, upprustning och eventuellt omkoppling av mindre avloppsreningsverk. 
• Behov av att ta fram en arbetsmodell/metod för hur inkoppling av nya abonnenter ska ske, och hur 

verksamhetsbyte i befintliga områden ska hanteras. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Behov  
• Behov av att utreda externslammottagningen kopplat till uppströmsarbetet. 
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3.12.4. Framtida spillvattenreningen 
Det har sedan tidigare planerats för en mer centraliserad spillvattenhantering, som i stort går 
ut på att i framtiden ha så få och så stora avloppsreningsverk som möjligt. Syftet är att uppnå 
en så effektiv och resurssnål avloppsrening som möjligt och kunna satsa på den senaste 
tekniken inom området och därmed kunna möta hårdare framtida krav på utsläpp och 
resurshållning.  
 
Det pågår i dag diskussioner inom Sverige för framtida behov av exempelvis 
läkemedelsrening vid de kommunala avloppsreningsverken. Kommer det ett framtida krav för 
detta påverkar det också utformningen vid kommunens befintliga och kommande 
avloppsreningsverk. LBVA ser också behovet av att utreda kring reningsprocesser för att 
avlägsna svårnedbrytbara ämnen för att se på möjligheten att nå en mer hållbar avloppsrening 
samt hållbar vattenanvändning, där renat avloppsvatten nyttjas som resurs. Hanteringen av 
slam är under nationell utredning och det råder viss osäkerhet om hur slammet kommer att få 
hanteras framöver. 
 

 
 
3.12.5. Tillskottsvatten och bräddningar 
I Sverige har de flesta VA-verksamheter problem med tillskottsvatten i sina spillvattennät. 
Tillskottsvatten definieras som allt vatten, exklusive spillvatten, som avleds i 
spillvattenförande avloppsledning. Mängden tillskottsvatten kan medföra kapacitetsbrist i 
både ledningsnät och pumpstationer men även vid avloppsreningsverken. Detta medför 
bräddningar av obehandlat avloppsvatten och skador på egendom vid källaröversvämningar. 
Andra konsekvenser är höga pumpkostnader och svårigheter med att hålla lagstadgade 
utsläppsvärden från avloppsreningsverken.  
  
Under våren 2020 antog LBVA en Strategisk plan för tillskottsvattenplanering21. Syftet med 
planen är att redovisa inriktning och ge ett strukturerat förslag till hur arbetet med 
tillskottsvatten ska bedrivas. I planen redovisas bedömningsgrunder för hur 
tillskottsvattenarbetet ska prioriteras. I arbetet med den strategiska planen har andelen 
tillskottsvatten som kommer från Båstad räknats bort då det saknades underlag för nyckeltal 
för att göra relevanta beräkningar.  
  
För att kunna prioritera nödvändiga åtgärder på ledningsnätet kan man använda sig av olika 
nyckeltal. Mängden tillskottsvatten är ett nyckeltal som beräknas genom att dividera mängden 
debiterat spillvatten med mängden behandlat avloppsvatten. Den procentuella andelen 
tillskottsvatten i respektive område jämförs nedan med det egna och andra områden. I Figur 
11 ses exempelvis att inom Hishults tillrinningsområde är tillskottsvattenmängden drygt 70 % 
av den totala volymen. Dock är denna del en liten andel i förhållande till den totala volym 
tillskottsvatten som kommunen hanterar (sett till helheten). 
 

 
21 Strategisk plan för tillskottsvatten, LBVA 2020 

 Behov  
• Behov av en löpande omvärldsbevakning för att följa framtida krav, möjligheter, behov och 

reningstekniker. 
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Figur 9, Staplarna visar mängden tillskottsvatten som tillförs per år till respektive avloppsreningsverks tillrinningsområde. 
Punkterna visar den procentuella andelen tillskottsvatten av totalt behandlad avloppsvattenmängd i respektive ledningsnät. 
Siffrorna är medelvärden för perioden 2013–2018. 

Ett annat vedertaget nyckeltal är att beräkna inläckaget per meter spillvattenledning enligt 
figuren nedan. Detta nyckeltal är viktigt för att nyansera bilden av 
tillskottsvattenproblematiken. Ett område kan ha en hög andel total mängd tillskottsvatten 
vilket i sin tur kan bero på att området har ett långt och utsträckt ledningsnät. 
 

  
   
Figur 10, Tillskottsvattenmängd i kubikmeter per kilometer ledning och dygn. 

  
Den prioritering som gjorts i planen baseras på en kombination nyckeltal och problembilden.  
Dessa prioriteringar kan över tid ändras och behöva omvärderas, därför kommer Strategisk 
plan för tillskottsvattenplanering i framtiden att uppdateras och justeras efter behov och utfall 
av åtgärder i de nu utvalda områdena.  
 
Planen belyser också i nulägesanalysen de bristerna och kunskapsluckor som behöver fyllas.  
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I Laholm har stora systemförändringar, (vilka beskrivs i den strategiska planen för 
tillskottsvatten), gjorts på spillvattensystemet de senaste åren och nya är planerade i närtid. 
Inbyggda systemproblem gör att prioriteringen i Laholms kommun inte i första hand är 
fokuserad på mängden tillskottsvatten. Prioritering av åtgärder ligger primärt inom Öringe, 
Genevad och Veinge områden. I ett längre perspektiv behöver åtgärder för tillskottsvatten 
även göras i Knäred och Hishult. 
 
En genomgång behöver göras för att kvalitetssäkra att underlag som ligger till grund för 
beräkning av nyckeltal är relevanta. Det kan t ex handla om olika typer av mätning, beräknad 
mätning, nederbördsmätning etc. I detta arbete ingår också att identifiera behovet av och 
utöka mätning eller beräkning av bräddflöden, samt fastställa i vilken form detta bör göras. 
För att minska miljöbelastningen som bräddflöden innebär på våra recipienter, finns behov av 
att öka kunskapen och få en bredare förståelse för omfattningen av dessa flöden, samt var de 
sker geografiskt. 
 
LBVA har en ambition om att utreda och implementera automatiserade system för att 
kategorisera tillskottsvattnets härkomst och art. Att med hjälp av dessa system mäta 
framgång, men också framtida behov som kan uppkomma i ett åldrande ledningsnät. 
 

 
 
 
3.12.6. Drift och skötsel 
Drift- och skötsel vid anläggningar och avloppsreningsverk, sker idag mycket enligt 
erfarenhetsbaserat synsätt där personalen i stor utsträckning lägger omfattande tid på akuta 
åtgärdsinsattser. Det pågår ett arbete med planering och implementering för egenkontroll- och 
underhållsprogram där ett digitalt underhållsystem installeras. Dessa delar kommer i 
framtiden utgöra grunden för drift- och skötselåtgärder. Ett stort behov består i att göra en 
resursomfördelning för att i större utsträckning arbeta med planerat förebyggande underhåll. 
 
Driftdatainsamling, driftstyrning och larmhantering sker via ett överordnat datoriserat styr- 
och övervakningssystem. Via systemet kan pumpar, omrörare, syrehalter, slamhalter och 
dosering mm. styras. Larm från anläggningar skickas som SMS till tjänstgörande personal 
samt personal i beredskap utanför ordinarie arbetstid. 
 
Provtagning av avloppsvatten sker med automatiska flödesstyrda provtagare. Vid Ängstorps 
avloppsreningsverk finns ett driftlaboratorium som utför provtagning och analyser av 
avloppsvatten och slam för kontroll av daglig drift och uppföljning av avloppsreningsverken. 
För redovisning av villkors- och lagstadgade utsläppshalter samt metallanalyser i slam skickas 
även prover till externt ackrediterat laboratorium. Verksamheten upprättar årligen 
miljörapporter för samtliga tillståndspliktiga avloppsreningsverk och årsrapporter för övriga 
avloppsreningsverk. 

 Behov  
• Behov av att installera flödesmätare, samt komplettera med nederbördsmätare, på 

spillvattenpumpstationer och i vissa fall på ledningsnät, för att skapa förutsättningar för arbetet 
kring tillskottsvatten. 

• Behov av att identifiera bräddflöden samt bedöma behovet av åtgärder.  
• Behov av ökad kunskap rörande tillskottvatten på områdesnivå.  
• Behov av ökad kunskap rörande tillskottsvatten från Båstad.  
• Behov av att kvalitetssäkra befintliga data kring tillskottsvatten och bräddning. 
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Det finns idag pumpar för lätt tryckavlopp som ligger inom fastighetsägarens ansvar att sköta, 
drifta och underhålla. Det är idag otydligt definierat samt informerat var ansvarsgränserna går 
mellan VA-huvudman och enskild fastighetsägare för dessa tryckavloppspumpar, vilket 
medför arbetsinsatser för VA-huvudmannen som inte ingår i dess ansvarsområden. 
Undermåligt underhåll på dessa pumpanordningar leder idag till många akuta utryckningar 
där kostnadsersättningar för VA-huvudmannen inte är tydligt informerade till fastighetsägare 
vilket gör det svårt att få ut ersättning för arbetsinsatserna. Behovet är tydligt att avtal och 
ansvarsfördelning mellan fastighetsägare samt VA-huvudman behöver förtydligas. Hur man 
ska hantera dessa ärenden dagtid och på beredskap är viktigt att klargöra. 
 
3.12.7. Tillsyn 
För varje avloppsreningsverk finns myndighetskrav som anger hur mycket fosfor, kväve och 
organiskt material som får släppas ut från respektive reningsverk till vattendraget, men också 
krav på att minska mängden tillskottsvatten och antalet bräddningar med mera. 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av samtliga avloppsreningsverk i 
kommunen, men också prövningen av anmälningspliktiga reningsanläggningar i storleken upp 
till 2000pe. Avloppsreningsverk med en anslutning över 2000pe är tillståndspliktiga enligt 
miljöbalken och prövas av länsstyrelsen. Tillsyn sker årligen på verken för att kontrollera 
efterlevnaden av miljöbalken, föreskrifter och beslut.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn på sex kommunala avloppsreningsverk (från 
26pe och uppåt). Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för tillsyn av ledningsnätet.  
 

 Allmän dagvattenhantering 
LBVA är verksamhetsutövare för dagvattennätet och dagvattendammarna, från fastighetens 
anslutningspunkt till den punkt där dagvattnet släpps ut i recipienten.  
 
3.13.1. Dagvattenriktlinjer 
Dagvattenriktlinjer syftar till att vägleda för att skapa en hållbar dagvattenhantering inom 
kommunen. Den omfattar strategier för olika situationer vid exploatering såväl som vid 
befintlig bebyggelse. Idag saknar Laholms kommun dagvattenriktlinjer. Tidigare arbete har 
bedrivits för att få fram dagvattenriktlinjer, dock har dessa inte antagits. För att kunna möta 
kommande utmaningar såsom förtätning, klimatförändringar och ökade krav på recipient, 
behöver vi inom kommunkoncernen arbeta gemensamt med en ökad kunskapsnivå för hur 
dagvatten kan nyttjas i våra samhällsbyggnadsprojekt. 
 
 

 
 
3.13.2. Dagvattensystemets utformning 
Dagvattensystemen har tidigare byggts för att avleda och fördröja dagvatten. Klimateffekter 
med en ökad intensitet på regnen och påverkan på recipienter har inte beaktats i den 
utsträckningen som dagens praxis anger. 
 

 Behov  
• Behov av kommungemensamma riktlinjer för dagvattenhantering och ansvarsfördelning. 
• Behov av kunskapshöjning för hållbar dagvattenhantering inom samhällsplaneringen 
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Det finns cirka 21,5 mil allmänna ledningar för dagvatten i kommunen, samt anläggningar för 
fördröjning med viss rening. Verksamhetsområde för dagvatten finns i Laholms tätort och i 
stort sett alla mindre tätorter runtom i kommunen, se karta nedan. 
 

 
 
Figur 11, Kartan visar verksamhetsområde (grönt) för dagvatten i Laholms kommun. 

 
Dagens dagvattensystem är dimensionerat enligt Svenskt Vattens rekommendationer, vilka är 
branschstandard och i vissa fall även praxis.  Dimensioneringsrekommendationerna har 
genom åren ändrats för att ta hänsyn till ökande behov och kommande klimatförändringar. 
Detta betyder att äldre delar av dagvattensystemet inte uppfyller dagens kapacitetskrav. 
Underdimensionering av systemen medför i sin tur hårdare begränsningar för nya anslutningar 
till det befintliga dagvattennätet och större fördröjningsbehov vid ny exploatering och 
förtätning. Detta samtidigt som mängden tillgängliga ytor för fördröjning minskar vid 
förtätning av bebyggelsen. 
 
Kommunen har ett övergripande ansvar att planera för omhändertagande av dagvatten vid 
stadsplaneringen. Vid exploatering av mark utgör befintliga diken och dräneringssystem 
möjlighet att leda dagvatten till recipient. Det finns ett stort antal markavvattningsföretag, 
sänkningsföretag och dikesföretag (hädanefter kallas dessa för företag i denna del av 
åtgärdsplanen) i Laholms kommun. LBVA har idag inte kännedom om status på dessa 
företag, det vill säga om de är aktiva eller inte samt vilken den geografiska utbredningen är. 
 

 
 
3.13.3. Områden utan utbyggt dagvattensystem inom verksamhetsområde 
I Mellbystrand och Skummeslövsstrand är mindre delar av samhället uppbyggt inom 
verksamhetsområde för dagvatten, men dagvattensystemet är ej utbyggt. Flertalet 
dagvattenledningar är privata och kommunen saknar rådighet. Det finns områden där gränsen 
mellan gata och tomtmark inte stämmer med fastigheten och gator som går in över tomtmark. 
Lantmäteriförrättningar kan krävas för att räta upp fastigheterna i de fall där det är oklart. 

 Behov  
• Behov av att utreda behov för åtgärder inom VO för befintliga dagvattenanläggningar kopplat till 

framtida klimatförändringar och ökad nederbörd. 
• Behov av att utreda, kartlägga och samla information kring utbredning av markavvattningsföretag 
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Utloppsledningar för befintligt dagvattenutlopp går ut i havet. I vissa delar vid kusten ligger 
marken lågt vilket föranleder att ledningarna ligger i eller nära dagens havsnivå, vilket 
försvårar avledande av dagvatten vid högt vattenstånd. Detta medför även att avvattningen 
uppströms systemet kan påverkas negativt. Med klimatförändringen kommer 
grundvattennivåerna troligen öka vilket kommer minska infiltrationsmöjligheterna. 
 

 
 
 
3.13.4. Föroreningar i dagvatten 
Vatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplan och som inte görs för viss eller 
vissa fastigheters räkning, samt vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats 
klassas som ett avloppsvatten och är anmälningspliktigt enligt miljöbalken22.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för prövning av dagvattenanläggningar. Det är också 
samhällsbyggnadsnämnden som har tillsyn enligt miljöbalken och kan ställa krav på 
verksamhetsutövare som har verksamheter som släpper ut föroreningar. Tillsyn kan utövas på 
både anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga dagvattenanläggningar. Det finns inga  
lagstadgade halter på föroreningar som inte får överskridas, däremot får dagvattenhanteringen 
inte leda till försämring av status eller att miljökvalitetsnormen för vatten inte kan uppnås, se 
kapitel 3.1. 
 
Göteborg och Stockholms stad har tagit fram egna riktlinjer för halter av föroreningar i 
dagvattnet för att det ska bli lättare att hantera dagvatten i planering och uppströmsarbetet. 
Riktlinjerna har anammats av flera andra kommuner och VA-aktörer. Föroreningarna som 
generellt förekommer i dagvatten är exempelvis tungmetaller, partiklar, mikroplaster, 
oljerester, ftalater och PFAS där koncentrationerna beror på vilken typ av verksamhet som 
bedrivs på ytorna. Näringsämnen som kväve och fosfor förekommer i mindre utsträckning.23 
Fördröjningen som sker i dammarna minskar risken för överbelastning i dagvattensystemet 
nedströms samtidigt som dagvattnet renas genom att föroreningar sedimenterar eller tas upp 
av växter. 
 
LBVA är verksamhetsutövare för dagvattennätet och dagvattendammarna, från fastighetens 
anslutningspunkt till den punkt där dagvattnet släpps ut i recipienten. Ansvaret för LBVA 
omfattar avledning av dagvatten inom verksamhetsområde upp till skälig nivå av säkerhet. 
Det innebär att LBVA har ett ansvar för de föroreningar som släpps ut från systemet till 
recipienten. I egenskap av VA-huvudman ställer LBVA krav på verksamhetsutövare att inte 
släppa förorenat dagvatten till dagvattennätet och arbetar med uppströmsarbete för att minska 
källorna som orsakar föroreningar.  

 
22 SFS MB 19978:080 kap 9 § 6. 
23 Föroreningar i dagvatten, Professor Maria Wiklander, 2017, Luleå universitet, Intuitionen för samhällsbyggnad och naturresurser 

 Behov  
• Behov av ökad kommunal rådighet över mark för att möta framtida dagvattenhanteringsbehov. 
• Behov av att kartlägga hållbara anläggningsutformningar, samt öka andelen hållbara 

dagvattenanläggningar, för att klara dagens och framtida dagvattenhantering. 
• Behov av att säkra utlopp för dagvatten inom verksamhetsområde, för att möta framtida 

havsnivåhöjningar och ökad nederbörd. 
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Som ett led i egenkontrollen har en kartläggning av alla dagvattenanläggningar gjorts. 
Enskilda anläggningar har poängsatts utifrån bedömd belastningsnivå och känsligheten hos 
recipienten. Dammar som tar emot vatten från parkeringsytor, industrier och högt 
trafikbelastade vägar får en hög poäng då de bedöms bidra med en högre belastning av 
föroreningar vilket ökar påverkan på recipienten, likaså om recipienten är känslig och ligger 
inom natur eller vattenskyddsområde. De anläggningar som fått högst poäng har fått en hög 
prioritering i arbetet med att kartlägga funktion och rening. De flesta av 
dagvattenanläggningarna är anlagda utifrån det primära behovet att kunna hantera avrinning 
och endast i en del fall för rening. 
 
 

 
 
 
3.13.5. Drift och skötsel 
Tillsyn och skötsel av in- och utloppsledningar sker regelbundet för att minimera risken för 
igensättningar och stopp i dagvattensystemet. Funktionen av dagvattendammarna kontrolleras 
två gånger om året med eventuell extra tillsyn vid skyfall. Extra åtgärder som rensning av 
sediment sker efter behov.  
 
Avledande av dagvatten från gata är kommunens ansvar. Avledning sker i huvudsak via 
dagvattenbrunnar som är påkopplade till den allmänna dagvattenanläggningen. På vissa gator 
förkommer ytavledning via längsgående svackdiken. Svackdiken har en större eller mindre 
renande effekt på avlett vatten beroende på val av utformning och inkommande 
föroreningshalt.   
 

 
  

 Behov  
• Behov av en ökad kunskap kring föroreningsmängderna i dagvatten. 
• Behov av att anpassa rening av dagvatten utefter belastning på recipient.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Behov  
• Behov av en ökad kunskap kring dagvattenanläggningarnas funktion, status och skötsel. 
• Behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen för drift och skötsel av dagvattenanläggningar mellan 

berörda aktörer.  
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 Enskild VA-försörjning  
Som en del i Laholms kommuns vision 2040 med tillhörande målområden anges att 
samhällsplaneringen ska bygga på hållbar tillväxt för en levande landsbygd. För att ge 
förutsättningar för en levande landsbygd krävs att vatten- och avloppsförsörjning kan lösas 
även utanför befintliga verksamhetsområden, utan att det får en negativ påverkan på 
människors hälsa eller miljön.  
 
VA-försörjning utanför verksamhetsområde sker genom enskilda avlopps- och 
dricksvattenanläggningar. De enskilda anläggningarna kan förse ett hushåll eller vara 
gemensamma för flera hushåll. Gemensamhetsanläggningar kan utgöras av en lokal 
anläggning för dricks- och/eller spillvatten eller ett lokalt ledningsnät med anslutningspunkt 
till den allmänna anläggningen. Vid anslutning till den allmänna anläggningen utan att 
verksamhetsområde inrättas sker anslutning via avtal. För detta har kommunfullmäktige 
antagit särskilda riktlinjer för VA utanför verksamhetsområden24. 
 
I Laholms kommun finns det cirka 4500 enskilda avlopp och det bedöms vara ungefär lika 
många fastigheter som har enskild dricksvattentäkt.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och prövning av enskilda 
avloppsanläggningar. År 2013 beslutade nämnden (då miljö- och byggnadsnämnden) om en 
plan för inventering av enskilda avlopp25. 2019 antog miljö- och byggnadsnämnden riktlinjer 
för enskilda avlopp i Laholms kommun26 som hanterar bland annat åtgärdstider, skyddsnivå 
och reningskrav.  
 

 Enskild dricksvattenförsörjning 
Där anslutning till kommunalt ledningsnät inte finns sker dricksvattenförsörjningen genom 
enskilda vattentäkter som förser ett hushåll eller som är eller gemensamma för flera. I 
Laholms kommun finns inga vattentäkter som uppfyller definitionen på stora gemensamma 
vattentäkter, det vill säga anläggningar som producerar mer än 10 m3 dricksvatten eller 
försörjer fler än 50 personer.  Däremot finns 10 mindre gemensamma vattentäkter, vanligtvis 
dricksvattensamfälligheter, för områden med mellan 10 och 54 hushåll. Enligt 
samhällsbyggnadsnämndens återkommande kontroller är vattenkvaliteten generellt sett god. 
 
I kommunen finns i dagsläget ett 30-tal vattentäkter anslutna till kommersiell eller offentlig 
verksamhet. Av dessa är cirka 20 livsmedelsverksamheter av varierande storlek med eget 
dricksvatten och med fastställda kontrollprogram. Brunnarna är grävda eller borrade. För 
samtliga verksamheter bedöms vattenkvaliteten som god enligt samhällsbyggnadsnämndens 
återkommande kontroller. 
 
80–90 % av alla enskilda vattentäkter i kommunen är grävda brunnar. Vanligtvis är de 
anlagda i genomsläppliga jordlager och har därmed ett sämre skydd mot föroreningar än 
borrade brunnar. Grävda brunnar är också känsligare för torrperioder. Det blev tydligt 2017 
när grundvattennivån var extremt låg. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde gällande enskilda dricksvattentäkter omfattar 
information och rådgivning till privatpersoner. Fastighetsägaren eller samfälligheten är 
huvudman för vattentäkten och därmed ansvarig för anläggningens skötsel och kontroll av att 

 
24 KF 2017-04-25 § 68. 
25 Plan för inventering av enskilda avlopp, MBN 2013 §119. 
26 Riktlinjer för enskilda avlopp i Laholms kommun, MBN §143 2019 
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dricksvattnets kvalitet. Även omgivande verksamheter, till exempel jordbruket, har ansvar för 
att inte grundvatten och vattentäkter påverkas negativt.  
 
Mindre enskilda anläggningar för dricksvattenförsörjning behöver inget tillstånd eller 
anmälan. Det får till följd att samhällsbyggnadsnämnden inte för register över de enskilda 
dricksvattenbrunnarna. Kunskapen om vattenkvaliteten och kvantiteten är låg vad gäller 
enskild dricksvattenförsörjning. Det bedöms finnas ett behov av att öka kunskapen både hos 
kommunen och hos fastighetsägarna. Detta bland annat för att klargöra om det finns områden 
i kommunen med problem med den enskilda dricksvattenförsörjningen och där kommunen 
därför kan ha ett ansvar. Det är också viktigt att få in informationen för att se om 
samhällsbyggnadsnämnden i sin miljötillsyn behöver göra riktade tillsynsinsatser gällande 
verksamheter som kan påverka dricksvattenkvalitet och kvantitet i enskilda 
dricksvattenbrunnar. Att ha en bra bild av hur den enskilda dricksvattenförsörjningen i 
kommunen fungerar är också viktigt för att kunna trygga tillgången till dricksvatten av god 
kvalitet på lång sikt. 
 
Då vattenkvaliteten i enskilda dricksvattentäkter ofta kan vara bristfällig och barn är extra 
känsliga för detta erbjuds det i Laholms kommun gratis provtagning av dricksvatten från 
enskilda vattentäkter för familjer med barn under 3 år. Parametrar som ingår i provtagningen 
är nitrit, fluorid och bakterier som är de parametrar som små barn är extra känsliga för. 
 
Lantbruket är en stor näringssektor i Halland, jordbruksmarken omfattar cirka 125 000 hektar 
vilket utgör cirka 23 % av länets yta27. Tillgången till vatten för boskap och bevattning av 
grödor är central för produktionen. Kunskapen om lantbrukets användning och behov av 
vatten är låg inom kommunen även om frågan uppmärksammats mer de senaste åren på grund 
av 2018 års torka. 
 

 
 
 

 Enskild spillvattenhantering 
De flesta enskilda avlopp behandlar avloppsvatten från ett upp till fem hushåll (upp till 25pe), 
men det förekommer områden där ett antal fastigheter eller verksamheter gått ihop och byggt 
större gemensamma anläggningar över 25pe. I Laholms kommun finns 15 större enskilda 
avloppsanläggningar (26-200pe) där tre är gemensamhetsanläggningar för bostäder och övriga 
tillhör verksamheter såsom vandrarhem, camping och fritidsanläggningar. 
Samhällsbyggnadsnämnden har återkommande tillsyn på anläggningarna.  
 
4.2.1. Prövning  
Vid prövning av enskilt avlopp görs en bedömning i varje enskilt fall. Valet av teknisk 
lösning beror till stor del på de geologiska förutsättningar som finns på platsen, närheten till 
dricksvattentäkter och känslig miljö samt om det finns behov av en högre reningsgrad än 
normalt ur ett hälso- och/eller miljöskyddssynpunkt (hög skyddsnivå). För att tillämpa 

 
27 Jordbruksstatistik – sammanställning och tabeller för 2017, Jordbruksverket, 2017  

 Behov  
• Behov av en ökad och samlad kunskap kring vattenkvalitet och kvantitet i enskilda 

dricksvattenbrunnar, både hos kommunen och fastighetsägare. 
• Behov av en ökad kunskap kring lantbrukares och andra verksamhetsutövares behov av 

dricksvatten.  
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bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
har Havs och vattenmyndigheten tagit fram allmänna råd28. De allmänna råden säger vilka 
krav som i normalfallet bör ställas på en enskild avloppsanläggning. De allmänna råden är 
teknikneutrala och ställer krav på avloppsanläggningens reningsgrad. 
 
Inom 50 meter från vattendrag eller sjö där det finns risk för negativ påverkan på vattendraget 
eller sjön ställer samhällsbyggnadsnämnden generellt krav på hög skyddsnivå för miljöskydd 
vilket innebär att det krävs 90 procent rening av fosfor och BOD7. I mindre känsliga områden 
ställs krav på normal skyddsnivå för miljöskydd vilket innebär 70 procent fosforrening och 90 
procent BOD7-rening. I Laholms kommun ställs i normalfallet inga specifika krav på 
kväverening för enskilda avlopp. 
 
4.2.2. Kretslopp 
Miljöbalken ska tillämpas så att återvinning och hushållning med resurser främjas så att 
kretslopp kan uppnås. Vid all prövning ska en rimlighetsavvägning göras. I dagsläget samlas 
uttjänt filtermaterial från fosforfällor från enskilda avlopp in och återförs till åkermark. I 
övrigt finns det inget separat system för insamling av slam från enskilda avlopp i kommunen. 
Det insamlade slammet transporteras till Ängstorps avloppsreningsverk och blandas där med 
övrigt slam. Samhällsbyggnadsnämnden ställer därför generellt inget krav på 
kretsloppslösning vid anläggande av ny enskild avloppsanläggning.  
 

 
 
 
4.2.3. Tillsyn av enskilda avlopp 
Enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram för västerhavet ska kommunen: ”Säkerställa 
minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom att prioritera tillsynen och ställa krav på 
begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas.”29 
 
Sedan mitten av 1980-talet har ett kontinuerligt inventeringsarbete av enskilda avlopp pågått i 
kommunen. Det var då som regeringen förklarade Laholmsbukten med närområde som ett 
särskilt föroreningskänsligt område. Fram till cirka 2010 låg fokus i arbetet med enskilda 
avlopp i Laholms kommun på att åtgärda direktutsläpp till vattendrag, främst i slättbygden. År 
2013 beslutade miljö- och byggnadsnämnden (nu samhällsbyggnadsnämnden) om en plan för 
inventering av enskilda avlopp. Planen innebär att alla kommunens enskilda avlopp inom en 
15-årsperiod (cirka 300 enskilda avlopp per år) ska inventeras och åtgärdas. I första skedet 
inventeras enskilda avlopp anlagda innan år 2000. Idag har de fastigheter som ligger närmst 
vattendrag och sjöar i kommunen inventerats och till stor del åtgärdats. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det idag finns cirka 1400–1800 hushåll i kommunen 
som saknar en godkänd avloppsanläggning.  
 
Den tillsyn och inventering som nu genomförs har visat på att det finns ett stort behov av 
uppföljning, då flera enskilda avloppsanläggningar inte sköts och underhålls på så sätt som 

 
28 Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avlopsanläggningar för hushållsspillvatten, HVMFS 2016:17 
29 Åtgärdsprogram för västerhavet 2016–2021, kommunernas åtaganden pkt. 4 

 Behov  
• Behov av att utveckla kommunens system för kretsloppslösningar för enskilda avlopp. 
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krävs för att de ska fungera över tid. Främst bedöms mer tekniska lösningar så som 
minireningsverk och fosforfällor vara i behov av regelbunden tillsyn.  
 

 Enskild dagvattenhantering 
Varje fastighet måste hantera dagvatten som faller innanför fastighetsgränsen. Dagvatten 
klassas som ett avloppsvatten och är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. För att det ska ses 
som avloppsvatten krävs dock att det avleds inom detaljplanelagt område, och att det inte 
endast görs för någon enstaka fastighet. Det innebär att hantering av dagvatten utanför 
detaljplanelagt område inte är anmälningspliktig och kunskapen om hur denna hantering sker 
är därför begränsad. I praktiken hamnar ansvaret för att ta hand om dagvattnet utanför 
verksamhetsområden på de enskilda fastighetsägare som har behov av att leda bort vatten. 
Kommunens ansvar för planläggningen är det samma oavsett om planområdet ligger inom ett 
verksamhetsområde för dagvatten eller om det inte gör det. Kommunen ska alltså vid 
planläggning med detaljplan bland annat kunna visa att dagvattenhanteringen går att lösa. 
 
Utanför verksamhetsområde omhändertas dagvatten enskilt för varje fastighet eller genom 
mindre dagvattenledningsnät som ägs och förvaltas av till exempel driftenheten, 
vägsamfälligheter, Trafikverket eller annan förening. I första hand är omhändertagande av 
dagvatten i Laholms kommun ett problem i kustområdet, stora delar av kustområdet ligger 
idag utanför verksamhetsområde för dagvatten. LBVA saknar därför rådighet över stora delar 
av dagvattensystemen i kustområdet. Ansvaret ligger istället på enskilda fastighetsägare, 
vägföreningar och markägare.  
 
Dagvattensystemen är ofta gamla och underhållet brister. Samtidigt förtätas bebyggelsen och 
blir allt mer permanentboende. Hösten 2016 fastställde kommunfullmäktige en plan- och 
prioriteringsordning30 för utbyggnad av dagvattensystemet i kustområdet. Planen sträcker sig 
till 2025 och baseras på antagna principer för dagvattenhantering. Enligt planen ska cirka 2 
km dagvattensystem anläggas per år till en kostnad av 10 miljoner kronor. Kommunalt 
huvudmannaskap är en förutsättning för utbyggnaden, detta finns inte idag för flera områden 
varför utbyggnad inte har kunnat ske enligt planen. 
 
Utöver kustområdet kan det finnas behov av allmänt dagvattennätet i fler områden i 
kommunen men detta är inte utrett. Generellt så är kunskapen om hur den enskilda 
dagvattenhanteringen ser ut i kommunen låg och det sker i dagsläget ingen återkommande 
miljötillsyn på dagvattenanläggningar i kommunen. 
 

 
 

 Bygglovsprocessen utanför detaljplanelagt område 
Samhällsbyggnadsnämnden handlägger förhandsbesked och bygglov enligt plan- och 
bygglagen31. Enligt plan- och bygglagen 2 kapitel 5 § ska bebyggelse och byggnadsverk 

 
30 Dagvattenutbyggnad Mellbystrand och Skummeslövsstrand, KS 2016-10-11 §197. 
31 SFS PBL 2010:900 

 Behov  
• Behov av en ökad kunskap kring hur enskild dagvattenhantering sker och 

dagvattenanläggningarnas funktion.  
• Behov av att identifiera områden med enskild dagvattenhantering som bör övergå till en allmän 

dagvattenhantering. 
• Behov av kommungemensamma riktlinjer för dagvattenfrågor. 
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lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna 
att ordna vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Utanför detaljplanelagt område och 
utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp yttrar sig miljöenheten i 
ärenden om bygglov och förhandsbesked för att bedöma huruvida det är möjligt att lösa vatten 
och/eller avlopp för den nya etableringen.  
 
Samverkan sker med berörda förvaltningar vid lämplighetsprövningen av den föreslagna 
lokaliseringen i bygglovet/förhandsbeskedet. I de lägen då det inte finns möjlighet till allmän 
VA-försörjning behöver en bedömning göras om det finns möjlighet att hantera vatten och 
avlopp enskilt. I de fall osäkerhet råder om möjlighet finns eller ej behöver en utredning 
göras, vilken ska bekostas av sökanden. Miljöenheten bedömer utifrån förutsättningarna på 
platsen utredningens omfattning. 
 

 Avtalsanslutningar  
Kommunen är bara skyldig att ordna vattentjänster inom ett fastställt geografiskt område, så 
kallat verksamhetsområde. Verksamhetsområdets utbredning följer ofta detaljplangränser. 
Enligt lag om allmänna vattentjänster ska kommunen svara för VA-försörjning inom 
sammanhängande bebyggelseområden om det behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön. Även fastigheter utanför verksamhetsområdet kan anslutas till den 
allmänna VA-anläggningen. Fastigheten får då en förbindelsepunkt vid huvudmannens 
ledning och fastighetsägaren betalar själv för att dra ledningar till förbindelsepunkten. 
Avgiften för inkoppling måste minst täcka huvudmannens kostnader, eftersom all verksamhet 
utanför verksamhetsområdet inte får belasta VA-kollektivet ekonomiskt. För anslutningar 
utanför verksamhetsområde finns framtaget särskilda riktlinjer hur anslutning får ske samt vad 
kostnaden är i kommunfullmäktiges Riktlinjer för VA utanför verksamhetsområden. 
 
 

 
 

 Bebyggelse med behov av allmän VA-försörjning 
Behovet av allmän VA-försörjning utanför befintliga verksamhetsområden regleras i 6 § Lag 
om allmänna vattentjänster32. Denna lägger ett ansvar på kommunen att lösa VA-
försörjningen för ett område om det behövs för skydd av hälsa och miljö. Bestämmelsen anger 
att det måste föreligga eller förväntas uppstå ett miljömässigt eller hälsomässigt behov av att 
lösa VA-försörjningen i ett större sammanhang för att kommunens skyldighet ska inträda. Det 
räcker således inte med att fastigheterna utgör ett större sammanhang, det kan till exempel 
mycket väl finnas goda möjligheter för att lösa avloppsfrågan med lokala lösningar och god 
tillgång till dricksvatten.  
 
I förarbetena till vattentjänstlagen kan inte utläsas några särskilda krav på en olägenhets 
omfattning, eller på att den allmänna VA-anläggningen påtagligt ska minska dessa. Ett 
avgörande i VA-nämnden och mark- och miljööverdomstolen33 visar även att det inte krävdes 
att hälsomässiga olägenheter skulle ha uppstått, utan det räckte med att det fanns en risk. 
 

 
32 SFS LAV 2006:412 
33 Mark- och miljööverdomstolen, 2012-03-16, mål nr M 2403–11 

 Behov  
• Behov av att uppdatera kommunfullmäktiges Riktlinjer för VA utanför verksamhetsområden. 
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Skyddet för miljön avser framför allt den näringsämnespåverkan utsläpp av renat 
avloppsvatten kan medföra på recipienten (vattenkemi och ekologi). Enligt förarbeten ska 
olägenheten för miljön vara påtaglig och det förväntas att den allmänna VA-anläggningen 
förhindrar eller väsentligt minskar dessa.  
 
I förarbeten framgår att ett större sammanhang kan vara ett minimum av 20–30 anslutna 
fastigheter. Men här anges också att det bör kunna minskas, om bebyggelsen ligger så samlad 
att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande. I de avgöranden som finns i frågan har 
även hänsyn tagits till mindre bebyggelsegrupper där det finns ett planmässigt samband med 
bebyggelse som redan ingår i ett verksamhetsområde. Kommunen kan därför bli skyldig att 
ordna VA-försörjning även för ett mindre antal fastigheter.  
 
Utöver 6 § i vattentjänstlagen är kommunerna skyldiga att vidta åtgärder enligt 
Vattenmyndigheten Västerhavets åtgärdsprogram för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna uppnås34. Miljökvalitetsnormerna och recipienternas status utgör också ett viktigt 
underlag för att bedöma recipientens övergödningskänslighet vid analys av miljörekvisitet i 6 
§ vattentjänstlagen.  
 
Laholms kommun har, liksom många andra kommuner, upplevt en ökad trend av 
permanentboende i fritidshusområden och med detta önskemål om förbättrad VA-standard. 
Fortfarande finns flera mindre orter i kommunen med relativ tät bebyggelse och med 
begränsade möjligheter att på ett godkänt sätt ta hand om avloppsvattnet. Efterhand som 
kraven på godkänd avloppshantering skärpts har problematiken tydliggjorts. 
 
I kommunens spillvattenplan35 har 14 så kallade riskområden identifierats där behov av 
anslutning till kommunalt VA kan finnas, se figur 14 nedan. Områdena omfattar minst 10 
bostadsbyggnader och avståndet mellan två bostäder är högst 100 m. Behovet av anslutning 
till kommunalt VA har kategoriserats i 3 grupper med hänsyn till ekonomi, avstånd till 
vattentäkter, geohydrologiska förhållandena, recipienters känslighet, grad av 
permanentboende, exploateringsintresse med mera. 
 
Kategori 1 omfattar 6 områden där behovet av kommunal VA-anslutning bedöms som störst. 
Orsaken kan vara upplevda problem bland boende, recipients status eller att anslutningen 
bedöms som ekonomiskt rimligt. 
 
Kategori 2 omfattar 5 områden där anslutning kan bli aktuellt med hänsyn till områdenas 
fortsatta utveckling, till exempel utbyggnad av området. 
 
Kategori 3 bedöms inte vara aktuella för VA-anslutning i dagsläget. Orsaken kan vara 
vikande befolkningsutveckling eller orimligt stor kostnad för anslutning till den allmänna 
spillvattenanläggningen. 
 

 
34 SFS 1998:808 MB 5 kap. 3 och 8 §§ 
35 Spillvattenplan Laholms kommun, LBVA 2016 §5. 
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Figur 12, Kategorisering/prioritering av 14 riskområden i Laholms kommun enligt kommunens spillvattenplan.  

 
Kommunstyrelsen gav i september 2016 LBVA i uppdrag att påbörja planeringen för 
utbyggnad av en allmän VA-anläggning för vattenförsörjning och spillvattenhantering i 
Edenberga-Gråberg. Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att fastigheter i Mellby 
by ska ingå i verksamhetsområde för den allmänna spillvatten- och dricksvattenanläggningen. 
Projektering för utbyggnad av det allmänna spillvattennätet i området pågår. 
 

 
 
 
 
 
  

 Behov  
• Behov av rutiner och tidsplan för åtgärdandet av riskområden kopplade till spillvattenhanteringen. 
• Behov av att identifiera nya riskområden (eventuella LAV §6-områden) som ska anslutas till det 

allmänna spillvattennätet.  
• Behov av riktlinjer för att hantera enskilda avlopp som väntar på anslutning till allmänna 

spillvattennätet.   
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 Brandvattenförsörjning och släckvatten  
Åtgärder för brandvattenförsörjning och släckvatten finns i bilaga 1:1 allmän VA-försörjning. 
Vatten är ett av de släckmedel som används mest vid släckning av bränder. För att ha 
tillräcklig tillgång behöver det planeras hur räddningstjänsten får tag på vattnet. Efter en 
insats kan det bli att det finns vatten kvar på marken/runt det som brunnit, därför delas vattnet 
som använts vid en insats i två delar. 

• Brandvatten, vatten för släckning – vattnet som är innan det använts. 
• Släckvatten – det vatten som eventuellt finns kvar efter en insats. När kontaminerat 

släckvatten uppkommer, innebär det att vattnet behöver tas hand om. 
 

 Brandvatten 
Enligt lagen om skydd mot olyckor36 är kommunen ansvarig för räddningstjänst inom sitt 
geografiska område. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser 
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. En förutsättning för en 
effektiv räddningsinsats innebär en god tillgång till brandvatten. En vanlig lösning till detta är 
att använda brandposter som är kopplade på det befintliga dricksvattennätet.  
 
Laholms kommun har ett handlingsprogram för skydd mot olyckor37 och räddningstjänsten 
har ett utförligt dokument kring brandvattenförsörjning38. I de båda dokumenten beskrivs hur 
kommunen ska dimensionera brandvattenförsörjningen. Dessa dokument bygger på Svenskt 
Vattens publikationer, där den senaste är VAV P11439. Mängden vatten som behövs 
presenteras i Figur 15 och baseras på typ av bebyggelse som finns, enligt VAV P114. 
 
Figur 13, Mängd vatten som behövs beroende på typ av bebyggelse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
36 SFS Lagen om skydd mot olyckor 2003:778 
37 Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Laholms kommun 2020–2023 
38 Brandvattenförsörjning, Laholms kommun 
39 –Distribution av dricksvatten -VAV P114  

Typ av bebyggelse Behov av vatten [l/min]  Behov av vatten [l/s] 
Bostadshus med högst fyra lägenheter och högst tre våningar 600 10 
Övriga bostadshus med högst tre våningar 600 10 
Bostadshus med högst åtta våningar 1200 20 
Bostadshus med mer än åtta våningar eller vårdinrättningar där 
människor behöver hjälp med att lämna byggnaden 1200 20 

Verksamheter med låg brandbelastning (ex. betongindustri) 600 10 
Verksamheter med normal brandbelastning (ex. kontor, skolor, 
hotell, sjukhus, metallindustri) 1200 20 

Verksamheter med hög brandbelastning (ex. köpcentra, varuhus, 
bilverkstäder) 2400 40 

Verksamheter med exceptionell brandbelastning (ex. lager, 
oljehantering, bussgarage) 

I samråd med 
räddningstjänsten 

I samråd med 
räddningstjänsten 
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5.1.1. Dimensionering  
Behovet av brandvatten bestäms enligt tabellen ovan och kan tillgodoses genom några olika 
lösningar som listas i tabellen nedan. 
 

 
Figur 14, Olika sätt som brandvattenförsörjningen kan ordnas på. 
 

Möjlighet och planering av brandvattenförsörjningen sker i detaljplanearbetet. I Laholms 
kommun beskrivs detta i planbeskrivningen. Nedanstående bild visar hur ansvarsfördelningen 
är upprättad mellan räddningstjänsten, byggnadsenheten och LBVA. 
 

 
Figur 15, Ansvarsfördelning för dimensionering av brandvatten i detaljplaneprocessen. 

 
5.1.2. Driftläge 
När brandvattenförsörjningen är dimensionerad och omsatt till drift finns flera aktörer som 
delar på uppdraget. Nedan visas hur ansvarsfördelningen ser ut i driftstadiet för LBVA, 
räddningstjänsten och driftenheten. 
 
LBVA arbetar i dagsläget med att uppdatera kartdatabas med avseende på prioritering av 
brandposter som gjordes 2020 av räddningstjänsten. LBVA arbetar också med att ta fram en 
arbetsbeskrivning för hur och när räddningstjänsten skall utföra kontroller och underhåll över 
prioriterade brandposter. Idag saknas ansvarsfördelning kopplat till krigsbranddammar i 
Laholms kommun, samt branddammar placerade i Mellbystrand och Skummeslöv. 
 

Laholms kommun
Räddningstjänsten

Bedömmer behovet av brandvatten i 
detaljplanen

Meddelar planavdelningen hur mycket 
vatten Rtj kan bidra med

Sammarbetar med LBVA kring lämplig 
placering

Byggnadsenheten

Lyfter frågan kring brandvatten i 
planarbetet

Ser till att brandvattenfrågan lämnas 
över i överlämningsmöte till projektering

LBVA

Bedömmer brandposters kapacitet i 
planområdet

Ser till att ev. kostnad för brandposter 
kommer med i exploateringsavtal

Sammarbetar med Rtj kring placering av 
brandposter

Anordning Beskrivning 

Brandposter Brandposter placeras utifrån VAV P114. Grunden är 150 meter mellan brandposter, där 
brandposter är ett behov. 

Tank- och släckbilar 

Tank- och släckbilar kan används som en del i att få vatten till en brandplats. För radhus 
och verksamheter i tabell ovan, behövs minst en brandpost innan tank- och släckbilar 
kan räknas in (pga. robusthet). Andra förutsättningar är att räddningstjänsten har fordon 
och personal, samt att det finns bra tankställen. 
Ett bra tankställe kan vara en brandpost som levererar minst 900 l/min eller ett öppet 
vattentag där en motorspruta kan användas.  
Avståndet till tankstället bör inte överstiga 2 km. 

Öppet vattentag med 
motorspruta 

Öppna vattentag kan tillsammans med en motorspruta från räddningstjänsten, leverera 
vatten till en brandplats inom 300 meter från vattentaget. 

Vatten genom andra lösningar 
specifika för särskilda 
byggnader eller anläggningar.  

I exploateringsskedet kan exploatören och räddningstjänsten tillsammans ta fram en 
anpassad lösning för det specifika området. 
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Figur 16, Ansvarsfördelning för brandvattenförsörjning i Laholms kommun. 

 
 

 Släckvatten 
Släckvatten är det vatten som har använts vid en släckinsats och som inte förångats av värmen 
från branden. Om släckvattnet är kontaminerat, och ska tas hand om, beror på vad som 
brinner och vart det brinner.  
 
Miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor säger att miljön ska skyddas vid ett 
olyckstillfälle. Det finns flera aktörer som delar på uppdraget för att minska spridningen av 
kontaminerat släckvatten. Nedan visas hur ansvarsfördelningen ser ut vid en händelse med 
kontaminerat släckvatten för LBVA, räddningstjänsten och miljöenheten. 
 

 
Figur 17, ansvarsfördelning för hantering av kontaminerat släckvatten vid en händelse i Laholms kommun. 

Laholms kommun

Räddningstjänsten

Kunna transportera tillräckligt med 
vatten till en brandplats.
900 l/min i Laholms stad

600 l/min i övriga tätorter

Kunna ta ut 
vatten ur 
brandpost

Kontrollera 
privata 

brandposter

Kunna lägga ut 
slang mellan en 
brandpost och 
släck/tankbil.

Underrätta LBVA  
vid uttag från 

brandpost

Kunna ta vatten 
300 meter från 
öppet vattentag

Inventera 
lämpliga 
vattentag

Kontroll, tömning 
av prioriterade 

brandposter

Driftenheten

Hänsyn till 
brandposter vid 
snöröjning och 

skötsel av 
allmänna ytor

LBVA

Ajourhålla 
kartdatabas

Sköta markering 
och utmärkning

Utbilda, 
informera kring 

kontroll, tömning 
av brandposter

Anlägga och 
underhålla 

brandposter

Underrätta om 
planerade och 

akuta 
förändringar

Laholms kommun

Räddningstjänsten

Göra en bedömning om 
släckvatten ska samlas upp

Kunna begränsa spridning av 
kontaminerat släckvatten

Ta hjälp av experter

Meddela miljöenheten om 
händelsen

Meddela Länsstyrelsen om 
miljöskada inträffat

Meddela andra berörda 
aktörer

Miljöenheten

Göra en bedömning om 
släckvatten ska samlas upp

Stötta räddningstjänsten med 
lämpliga åtgärder

LBVA

Stötta med kunskap om hur 
släckvattnet kan spridas

Stötta räddningstjänsten med 
lämpliga åtgärder

 Behov  
• Behov av ansvarsfördelning kopplat till krigsbranddammar i Laholms kommun, samt 

branddammar placerade i Mellbystrand och Skummeslöv.  
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Erfarenheten är att kommunen har ett väl fungerande samarbete mellan berörda aktörer när 
det föreligger en risk för en betydande miljöskada. I dagsläget samlas sällan släckvattnet upp 
eller omhändertas för destruktion. Det rinner i de flesta fallen ut på marken, ytledes till 
recipienten eller ner i spill och dagvattensystemet.  
 
I Laholm finns ingen anläggning där kontaminerat släckvatten kan tas omhand och renas, utan 
det behöver istället köras till anläggning på annan ort för sanering. Inför en sanering är det 
viktigt att klargöra vem som är ansvarig för händelsen (skadevållande) och att ta reda på vem 
som företräder denne. I första hand är det den aktören som står för saneringskostnaderna. Det 
saknas tydliga riktlinjer för omhändertagande av släckvatten vid olika objektstyper och 
händelser kopplat till geografisk placering. 
 

 
 
 

 Tillsyn av släckvatten 
Släckvatten är en fråga vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken och ska 
vara en del av verksamheternas egenkontroll. Egenkontrollen enligt miljöbalken syftar bland 
annat till att verksamheterna ska ha rutiner för kontroll men också att de systematiskt 
undersöker och bedömer risker. Verksamheter behöver utifrån detta ha kunskap om hur de 
kan ta omhand släckvatten utan att de når recipient eller avloppsreningsverk.  
Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som har nyare tillstånd från länsstyrelsen har ofta 
villkor som reglerar hur släckvatten ska hanteras. Vid miljötillsynen kontrolleras att villkoren 
följs. 
 
 
 
 
 
 
 

 Behov  
• Behov av plan för hur släckvatten tas om hand, beroende på plats och typ av brand.  
• Behov av översyn av texter och mallar i detaljplanearbete med avseende på släckvatten. 
• Behov av att hantera släckvattenfrågan utifrån större områden snarare än enskilda 

verksamheter/byggnader.  
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