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ORDLISTA OCH BEGREPPSFÖRKLARING
Allmän vatten- och avloppsanläggning (Allmänt VA) En VA-anläggning över vilken en kommun eller
kommunalt bolag är huvudman (ansvarar) och som har ordnats och används för att uppfylla
huvudmannens skyldighet enligt Lagen om allmänna vattentjänster. I den allmänna VA-anläggningen
ingår ledningsnät, pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska
fungera på avsett sätt. Benämns också som kommunalt VA.
Avloppsvatten Ett gemensamt namn på dagvatten, dränvatten och spillvatten.
BAM Det vanligaste bekämpningsmedlet som påträffas i mark och grundvatten är BAM, en
nedbrytningsprodukt av det tidigare vanliga ogräsmedlet diklobenil.
BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från
hushåll förutom toalettvatten.
Biodamm grund bevuxen damm för efterbehandling av avloppsvatten.
Bräddning En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att
ledningsnät, en pumpstaton eller ett reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad
VA-systemet klarar av. Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och snösmältning.
Dagvatten Tillfälligt avrinnande vatten, till exempel regnvatten och smältvatten från tak och vägar,
samt framträngande grundvatten.
Dränvatten (dräneringsvatten) Vatten som kommer från dränering av husgrunder och
utdikningsområden.
Enskild vatten- och avloppsanläggning (Enskilt VA) En VA-anläggning som inte är ansluten till det
allmänna VA-ledningsnätet. För den enskilda anläggningen ansvarar den eller de fastigheter som
nyttjar anläggningen.
Externslam dvs. slam från enskilt avlopp som samlas upp i trekammarbrunn, sluten tank, hyrtoaletter
(exv. Bajamaja), eller annan liknande inrättning.
GIS-underlag Kartbaserat underlag framtagen i ett geografiskt informationssystem (GIS).
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point eller på svenska: riskanalys och kritiska
styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger,
bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för
konsumenten.
HAV Havs- och vattenmyndigheten
Kavitet (i detta fall) hålrum i marken.
Ledningsrätt Ledningsrätt gör det möjligt för en ledningsägare att dra fram sina ledningar över
annans mark för att viktiga samhällsfunktioner som el, telefoni, bredband, fjärrvärme, vatten och
avlopp, ska bli tillgängliga för alla. Ledningsrätt bildas genom en lantmäteriförrättning enligt
ledningsrättslagen.
Recipient Sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten som är mottagare för dagvatten eller renat
spillvatten.
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Renvatten är detsamma som dricksvatten
Rejektvatten bildas vid avvattning av rötat slam.
Relikt saltvatten Havsvatten från tiden kring den senaste inlandsisens avsmältning som förekommer i
de områden som varit täckta av salt/bräckt vatten. Det salta vattnet har till följd av landhöjningen
trängt ned i sprickor i berggrunden och underlagrar nu det söta grundvattnet.
Spillvatten I regel förorenat vatten från hushåll, industri m.m. Med spillvatten likställs allt
avloppsvatten som huvudmannen bedömer skall avledas till spillvattenledning.
Tillskottsvatten Vanligtvis dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom felkopplingar
och inläckage belastar spillvattenledningar och avloppsreningsverk.
Uppströmsarbete Förebyggande arbete för att minska mängden miljöstörande ämnen som hamnar i
avloppsvattnet.
VA-försörjning Ordnande av dricksvatten och spillvatten samt vid behov dagvatten och dränvatten.
VA-huvudman Den som äger en allmän VA-anläggning.
Vattenförekomst Exempelvis en sjö, en åsträcka, ett kustvattenområde eller grundvatten som pekats
ut inom arbetet med vattenförvaltningen.
Vattenskyddsområde Ett geografiskt område avgränsat som skydd för en vattenförekomst med
betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller för en möjlig framtida
vattentäkt.
Verksamhetsområde Allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt
område (verksamhetsområde) inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas
genom en allmän VA-anläggning.
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VA-PLAN – BAKGRUND, SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER
Bakgrund
Plan- och byggenheten har tillsammans med Ljusdal Vatten AB diskuterat behovet av en långsiktig
plan för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen då en sådan saknas i dagsläget. Behovet
aktualiserades redan i översiktsplanen från år 2010 där det framgår att en plan för
dricksvattenförsörjning ska tas fram. Vattenmyndigheten rekommenderar att varje kommun
upprättar en VA-plan. Ett långsiktigt hanterande av VA-frågorna är också något som länsstyrelsen
förväntar sig av kommunerna.
Behovet av en långsiktig plan ökar i takt med ett ökat förändringsbehov i de av kommunfullmäktige
fastställda verksamhetsområdena för kommunalt vatten- och avlopp. I delar av kommunen finns
områden som saknar kommunalt vatten och avlopp, men där behovet på grund av miljökrav bedöms
öka. I exempelvis Järvsö medför en utveckling av turismen ett ökat tryck på det kommunala vattenoch avloppsnätet. På sikt verkar det därför vara nödvändigt med en utbyggnad om expansionen ska
fortskrida, vilket är en av intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Järvsö. Samtidigt finns
det på andra håll i kommunen kommunala VA-verksamhetsområden som bör ses över med anledning
av att de nyttjas av ett fåtal användare med förhållandevis höga kostnader för drift och underhåll av
VA- anläggningarna.
VA-planen ska visa hur en långsiktigt hållbar VA-försörjning ska kunna upprätthållas för befintlig och
planerad bebyggelse både inom och utanför verksamhetsområdet.
VA-planen fungerar som ett verktyg/komplement till översiktsplanen för att lättare kunna visa vilka
åtgärder i VA- anläggningen som behövs för att miljökvalitetsnormer ska kunna uppfyllas. Den lyfter
också fram vilka åtgärder som krävs för att en robust och klimatanpassad dricksvattenförsörjning
skall kunna upprätthållas.

Syfte
Syftet med VA-planen är att konkretisera kommunens arbete med VA-frågorna och tydliggöra vem
som äger frågorna och ansvarar för dess genomförande. VA-planen är en långsiktig plan där det
framgår hur VA-försörjningen inom Ljusdals kommun skall utvecklas på ett hållbart sätt.

Viktiga utgångspunkter
Utgångspunkter för arbetet har varit att VA-planen ska uppfylla följande effektmål:
a) VA-planen blir ett stöd för kommunen och dess bolag, medborgarna, tillsynsmyndigheter
med flera i vatten- och avloppsfrågor och för bebyggelseutvecklingen.
b) Planen blir vägledande för hur kommunalt och enskilt dricksvatten och avlopp ska hanteras i
framtiden.
c) VA-planen bör utgöra en handlingsplan för långsiktigt skydd för nuvarande och potentiella
framtida vattentäkter.
d) Klimatförändringar i form av ökade risker som skyfall, översvämningar och andra faktorer
som kan påverka VA-försörjningen kan hanteras.
e) Kommunen skall uppfylla gällande lagkrav och upprätthålla en långsiktig hållbar VAförsörjning i hela kommunen.
f)

Klara de åtgärder som vattenmyndigheten ålägger Ljusdal kommun i sitt åtgärdsprogram
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Projektets organisation
Arbetet med VA-planen har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter för Ljusdals kommun
och representanter för Ljusdal Vatten AB. Arbetet har drivits av Ljusdal Vatten AB för kommunens
räkning. En styrgrupp har kontinuerligt följt arbetet. Konsulter från WSP Samhällsbyggnad har varit
processledare för arbetet samt hållit samman dokumentationen.
Nedan redovisas projektets organisation

SÅ HAR PLANEN TAGITS FRAM
Arbetet med att ta fram VA-planen har följt Havs- och vattenmyndighetens vägledning om kommunal
VA-planering1. Det finns en lång rad aspekter som på olika sätt berör VA-planering. Exempel på
sådana frågor är dagvatten, klimatanpassning, hushållning med naturresurser och återföring av
växtnäring. Utgångspunkt för arbetet har varit att försöka skapa en bra process och samarbete i
kommunens vatten- och avloppsplanering (VA-planering) och att tydliggöra kopplingen mellan
planeringsprocessen och vattenförvaltningen.
VA-planens uppbyggnad kan beskrivas enligt nedanstående bild.

1

Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1
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Det första steget har varit att ta fram en VA-översikt som beskriver omvärldsfaktorer, nuläge,
förutsättningar och framtida behov. I VA-översikten har styrkor och utmaningar identifierats. Utifrån
dessa har sedan en VA-policy formulerats som ger uttryck för kommunens viljeinriktning och vilka
ställningstaganden som ska styra VA-handlingsplanen och hur prioriteringar ska göras. Nästa steg har
varit att ta fram en handlingsplan som konkretiserar VA-frågorna och anger vilka åtgärder som ska
vidtas och vem eller vilka som har ansvaret för dessa. Handlingsplanen innehåller en plan för såväl
den allmänna anläggningen som för VA-försörjningen utanför verksamhetsområdet. Till sist har en
konsekvensanalys av förslag till VA-utbyggnadsplanen genomförts. Konsekvensanalysen har gjorts
utifrån tre perspektiv; ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser.

STYRDOKUMENT
VA-planens roll och samband till andra styrdokument
En kommunal VA-plan är inte något som krävs varken i vattentjänstlagen, miljöbalken eller plan- och
bygglagen. Den saknar rättsligt bindande verkan och ska därför ses som kommunens egna styrmedel
för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.
Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i
hela kommunen, det vill säga både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VAförsörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten
innefattar spillvatten samt dagvatten, ibland även dräneringsvatten.
En VA-plan kan omfatta och antingen inbegripa eller tydligt kopplas till en rad andra styrdokument
som till exempel vattenförsörjningsplan, förnyelseplan för allmänt VA, dagvattenstrategi, VA-policy
etc. (figur 3).

Figur 3. Principiell bild som visar att en VA-plan kan innehålla ett antal strategier och styrdokument
med olika avgränsningar och benämningar. Det kan finnas både fler och färre styrdokument än de
som visas här. Källa: Havs- och vattenmyndigheten, Rapport 2014:1.
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ORGANISATION
Ljusdals kommun har inom sin organisation fördelat ansvaret för vatten- och avloppsfrågor enligt
nedan:
•

Fullmäktige: Beslutar om översiktlig planering, detaljplanering av större vikt och
fastställande av verksamhetsområden för vatten och avlopp, samt taxans konstruktion och
nivå.

•

Kommunstyrelsen: Bereder ärenden till fullmäktige såsom översiktliga planer, detaljplaner
av större vikt. Ansvarar för att VA-frågorna kommer in tidigt i planeringsprocessen och att
VA-försörjningen utgör en viktig del i kommunens övergripande planering.

•

Samhällsservicenämnden: Beslutar om detaljplaner samt ansvarar för prövning och
hantering av lov och förhandsbesked. Samhällsservicenämnden ska uppmärksamt följa den
allmänna utvecklingen i kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ som
behövs i frågor om planläggning och byggande. Prövar tillstånd till enskilda
avloppsanläggningar och är tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken över såväl privata som
kommunala avloppsanläggningar samt tillsynsmyndighet enligt Livsmedelslagen över
kommunala vattenverk och större gemensamma dricksvattenanläggningar.

•

Ljusdal Vatten AB: Är huvudman för vatten- och avloppsverksamheten och föreslår taxans
konstruktion och nivå samt beslutar om budget för investering, drift och underhåll.

•

Ljusdal Energikoncernen: Ägs av Ljusdals kommun och tillhandahåller kompetens och
personal för att utföra alla förekommande va-arbeten kopplade till den allmänna VAanläggningen.

FÖRVALTNING
Kommunen ska verka för att ökad samverkan i VA-frågor. Arbetet med VA-planering ska bedrivas
gemensamt av berörda kontor, enheter och bolag. En permanent arbetsgrupp behöver tillsättas som
skall förvalta VA-översikten. I samband med att kommunens översiktsplan aktualiseras skall även
VA-planens olika delar löpande uppdateras varje mandatperiod så att kommunen alltid kommer att
ha en aktuell nulägesanalys över VA-frågorna. I och med den löpande uppdateringen kan detta bli ett
verktyg för att följa upp föreslagna åtgärder i handlingsplanen. Arbetsgruppen bör även vara ansvarig
för att identifiera behovet av reviderade rutiner och gemensam information.
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ÖVERSIKT - NULÄGE
1

ALLMÄN VA-FÖRSÖRJNING

Huvudman för kommunalt VA är Ljusdal Vatten AB, som är ett dotterbolag till det kommunägda
bolaget Ljusdal Energiföretag AB. Ljusdal Vatten AB sköter drift av anläggningar och ledningsnät.
Kommunfullmäktige är dock fortfarande beslutsfattare och juridiskt ansvarig i många frågor. Det
kommunala bolaget ansvarar för 14 vatten- och 18 avloppsreningsverk med varierande storlek och
behandlingsprocesser.

1.1

Verksamhetsområden

Inom kommunen finns 17 beslutade verksamhetsområden. Ljusdals kommun är stor till ytan och de
kommunala verksamhetsområdena är lokaliserade över hela kommunen.
Av kommuninvånarna är år 2017 cirka 65% anslutna till kommunalt VA. Det finns många fritidshus i
kommunen, vilket innebär att av kommunens bebyggda fastigheter är cirka 44% anslutna till
kommunalt VA. Av de fastigheter som är anslutna, cirka 4350, är 80% av dem belägna i det tre stora
orterna Järvsö, Ljusdal och Färila, resterande anläggningar försörjer relativt få kunder.
Kommunalt VA finns i följande tätorter:
•

Ljusdal (inklusive Hybo och Tallåsen), Letsbo

•

Järvsö (inklusive Skästra och Kramsta), Nybo, Nor, Harsa, samt Lörstrand (endast
avlopp)

•

Färila (inklusive Korskrogen), Kårböle

•

Los, Hamra, Sandsjö, Tandsjöborg

•

Ramsjö, Hennan och Mellansjö

Kommunen har ledningsnät för dagvatten i orterna: Färila, Järvsö och Ljusdal.
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1.2

Dricksvatten

I Ljusdals kommun finns det 14 vattenverk av varierande storlek och med varierande reningsteknik.
Generellt är vattnet av god kvalité, vissa vattentäkter har behov av mer omfattande
reningsprocesser. Det saknas dock reservvattenlösning för många orter.
Ett utredningsarbete pågår med att ta fram reservvattenlösning för de tre största orterna, Järvsö,
Färila och Ljusdal. 2015 startade överledningsprojektet vars mål är att förse både Ljusdal samt Färila
med reservvatten. Ljusdals råvatten är av högre kvalitet och därför är det önskvärt att transportera
dricksvatten till Färila och på sikt stänga Färila vattenverk. Parallellt med överledningsprojektet har
en ny vattentäkt sökts i Färila. I efterhand har det visat sig vara en utmaning att finna en ny
reservvattentäkt i Färila och därför har det beslutats att både ordinarie vatten och nödvatten
kommer hämtas ur Borr i Ljusdal.
I Järvsö provpumpas en ny brunn för att kunna ersätta grundvattenbrunnarna som idag används i
Järvsö. Sökning efter ny vattentäkt sker på grund av en önskan om att utöka kapaciteten samt på
grund av att dagens vattentäkt innehåller bekämpningsmedelsrester. På grund av process vid rening
av bekämpningsmedelsrester är vattenverkets kapacitet begränsad. Dagens vattentäkt skulle dock
kunna användas som reservvatten om ny vattentäkt hittas.
2014 inventerades Ljusdal Vatten AB:s anläggningar för att göra en förnyelseplan2. I
inventeringsrapporten redovisades anläggningarnas behov och skick. Se tabell 1 bilaga 1.
I Sandsjö, Mellansjö, Tandsjöborg, Hamra och Kårböle finns ingen allmän service, till exempel skolor
eller vårdanläggningar, anslutna till vattenverken. Vattenverk som har en produktion om mindre än
10 m3/dag eller har färre än 50 personer anslutna är inte registrerade som livsmedelsanläggningar
hos Miljöenheten, dock ingår de i Ljusdal Vatten AB:s drift.
De kommunala vattentäkterna består till största delen av grundvattentäkter. För att säkerställa
dricksvattnets kvalitet ska det finnas vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter. I samarbete med
miljöenheten genomför Ljusdal Vatten AB en genomlysning av vattenverken.
Idag finns fastställda vattenskyddsområden för åtta kommunala vattentäkter.
Arbete med uppdatering/upprättande av vattenskyddsområden samt framtagande av HACCP3 för
alla registrerade vattenverk pågår där fokus främst ligger på tre aspekter:
•

Riskutsatta täkter med avseende på lokalisering

•

Inaktuella/ålderstigna skyddsbestämmelser och avgränsning

•

En del täkter saknar skyddsområden

1.2.1

Risk- och sårbarhetsanalys

Ljusdals kommun har tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys, ”Risk- och sårbarhetsanalys 20192022” antagen av kommunfullmäktige 2019-09-30 som bland annat behandlar skydd av
grundvattentäkter och dricksvattenförsörjning. Det pågående arbetet med nya grundvattentäkter

2

Källa- Sweco rapport

3

Hazard Analysis and Critical Control Points – Riskanalys och kritiska styrpunkter
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och vattenskyddsområden är ett led i detta arbete med att säkra och skydda tillgången på vatten i
tillräcklig mängd och av god kvalitet.

1.3

Avlopp

Ljusdal Vatten AB släpper behandlat avloppsvatten till olika sötvattenrecipienter från totalt 14
avloppsreningsanläggningar inom Ljusdal kommun. Avloppsanläggningarna varierar i storlek och
processteknisk utformning. Endast Ljusdal och Järvsö avloppsreningsverk (ARV) är tillståndspliktiga
och aktuella tillstånd finns. Flertalet av de andra reningsverken anlades utan anmälningsplikt. Få av
verken har därför specifikt ställda krav. 2017 anmälde Ljusdal Vatten AB fler av de mindre
anläggningarna till miljöenheten.
Ljusdal Vatten AB:s avloppsanläggningar har en recipient som mynnar direkt i eller inom
avrinningsområde till Ljusnan eller Voxnan. Samtliga recipienter klassas idag med god eller hög status
med avseenden på näringsämnen. 2015 genomfördes en påverkansanalys av
avloppsanläggningarna4. Syftet med denna var att beskriva anläggningarnas inverkan på
miljökvalitetsnormen i varje enskild recipient med målsättning att skapa ett underlag till prioritering
av miljöförbättrande åtgärder, se tabell 2 bilaga 2. I påverkansanalysen bedömdes endast Los
avloppsanläggning ha en betydande recipientpåverkan.
Ombyggnation av Ljusdals avloppsreningsverk har pågått under 2017-2019 för att klara
myndighetskrav och förbättrad arbetsmiljön. Efter ombyggnationen finns det möjlighet att ta emot
slam från enskilda avloppsanläggningar samt att behandla spillvatten från Färila. Färila
avloppsreningsverk har avvecklats.

1.4

Ledningsnät

Det kommunala ledningsnätet består av tre typer av ledningar; renvatten, spillvatten och dagvatten.
Ledningsnätet är i huvudsak anlagt på 50-, 60- och 70-talet men i vissa delar förekommer äldre
ledningar. Kvalité och ålder på nätet varierar mycket. En stor del av ledningsnätet är idag 40-60 år
gamla och därmed i behov av att förnyas. Det är också problem med ovidkommande vatten på
spillvattensystemet och förluster på dricksvattensystemet.
Dagvattennät finns endast i de tre huvudorterna Ljusdal, Järvsö och Färila. Ett problem i alla
verksamhetsområden för dagvatten i Ljusdals kommun är att flera delar av dagvattennäten är
sammankopplade med avloppsnätet, så kallat kombinerat system. Vid nyinstallation av spill- och
dagvattenledningar separeras systemen.
Vissa verksamhetsområden har få kunder, vilket ofta innebär att det är få anslutna till ledningsnätet,
detta kan innebära höga drift- och underhållskostnader. I tabell 3 bilaga 3 ges en sammanställning
över ledningslängder för renvatten och spillvatten, antal serviser per km ledning samt andel svinn på
dricksvattensystemet och andel ovidkommande vatten.
Ljusdal Vatten AB har köpt in utrustning för filmning av ledningsnätet. Arbetet påbörjas 2018 och
detta möjliggör att information kan samlas in i mycket större omfattning och därmed bättre
möjligheter att planera och prioritera åtgärder på ledningsnätet.
4

Påverkansanalys av utsläpp till recipient från avloppsanläggningar i Ljusdals Kommun och
prioriteringsunderlag för miljöförbättrande åtgärder.
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1.5

Slutsatser

Styrkor
•

Generellt bra vattenkvalitet (råvattentäkter), tillgång på vatten.

•

Avloppsverken - pågår arbete med uppgraderade lösningar för de tre huvudorterna

•

Generellt tåliga recipienter. Samtliga recipienter klassas idag med god eller hög status med
avseenden på näringsämnen.

Utmaningar
•

Reservvattentäkter saknas för de tre huvudorterna. Vissa vattentäkter är sårbara genom
lokalisering nära farokällor, t ex bilvägar.

•

Vissa anläggningar har behov av översyn både vad gäller process och sanering av
ovidkommande vatten.

•

Många små anläggningar som inte försörjer så många kunder, vilket innebär svårighet att
hantera verksamheten på ett resurseffektivt sätt.

•

Geografiskt spridda anläggningar

•

Specifika problem med vattenförsörjning

•

Många anläggningar är gamla och uppfyller inte dagens krav.

2

ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING

2.1

Bebyggelsegrupper

Boendet har förändrats mycket de senaste decennierna. Den tidigare uppdelningen i
permanentboende och fritidsboende luckras alltmer upp. Fritidshus används i allt högre utsträckning
året om. Människors ökade standardkrav i boendet samt myndigheters krav på lägre utsläpp av
miljö- och hälsostörande ämnen innebär bland annat att det i många mer tätbebyggda områden är
långsiktigt ohållbart att lösa VA-frågorna med enbart genom enskilda anläggningar.
I Ljusdals kommun minskar befolkningen i orterna i kommunens ytterkanter mot Dalarna och
Härjedalen och samtidigt ökar inflyttningen till områdena kring Järvsö och Ljusdal.
Vid arbetet med VA-översikten har det upptäckts vissa områden där vatten- och
avloppsförsörjningen kan komma att hotas på grund av ökande avloppsbelastning, ökat
grundvattenuttag och av att den gemensamma vattenförsörjningen inte är anpassad för
åretruntnyttjande.
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De områden i kommunen som har identifierats och utvärderats är:
Harsa

Kalvsjön

Sidnäsudden

Öjeberget Södra

Nybo

Forsnäset

Sorttjärn

Myra

Sjöbo

Skålbosjön

Lörstrand

Gunnarsbosjön

Bodasjön

Letsbo

Fågelsjö

Kåsjö

Södra Letssjön

Uvåssjön

Nore

Problematiken är inte exakt densamma för varje område men urvalet av områden baseras på risker
för negativ påverkan på människors hälsa och miljö.

Karta över enskilda dricksvattenbrunnar i kommunen
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2.2

Dricksvatten

Enligt Vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län (Rapport 2015:4) finns det inom kommunen 15
stycken allmänna/kommunala vattentäkter och ett okänt antal enskilda vattentäkter med fler än 50
personer anslutna eller med ett uttag med mer än 10 m3/dygn. Alla dessa dricksvattentäkter är
grundvatten utan konstgjord grundvattenbildning som tas från grävda eller borrade brunnar. (SGU
Vattentäktsarkivet, 2014) De allmänna och de större enskilda vattentäkterna omfattas av
dricksvattenföreskrifterna.
Vanligast är att fastigheter som saknar kommunalt VA har en egen dricksvattenbrunn, men i några
områden med tätare bebyggelse finns även gemensamma vattentäkter.
Av de 15 allmänna vattentäkterna i kommunen har totalt 9 stycken vattenskyddsområden. För två av
dessa finns beslut enligt Miljöbalken, kapitel 7. I kommunen finns ett okänt antal enskilda
vattentäkter med fler än 50 personer anslutna eller med ett uttag med mer än 10 m3/dygn, ingen av
dessa har ett vattenskyddsområde. Inga fastställda vattenskyddsområden finns på de mindre
enskilda vattentäkterna.
Det saknas kunskap om hur många mindre gemensamhetsanläggningar för dricksvatten det finns och
vilken vattenkvalitet och kvantitet dessa anläggningar har. Med mindre dricksvattentäkter menas
gemensamma anläggningar för ungefär ett par hushåll. I Vattenförsörjningsplanen för Gävleborgs
län görs en uppskattning att det kan röra sig om cirka 1200 st.
Fastighetsägaren ansvarar själv för att dricksvattnet håller rätt kvalitet. Generellt är det vanligare att
man har problem med järn, mangan och fluorid i vatten från borrade brunnar än från grävda
brunnar. Även förhöjda radonhalter är relativt frekvent i vatten från borrade brunnar. Vattnet i
grävda brunnar har däremot lågt pH-värde, är mjukt, har ledningsangripande egenskaper och har
också ett sämre skydd mot föroreningar jämfört med borrade brunnar. Ett annat problem är att
många grävda brunnar är dåligt utförda och där ytvatten, ytligt grundvatten och skadedjur kan
komma in i brunnarna.

2.3

Avlopp

I kommunen finns i dag ca 4500 enskilda avloppsanläggningar. Vanligtvis består en avloppsanläggning
av slamavskiljare med efterföljande rening genom en markbädd eller infiltrering i marklagren. På
senare tid har även minireningsverk installerats. Under åren 2017-2019 har miljöenheten genomfört
inventering av enskilda avlopp och inventeringen visar att det i genomsnitt är ca 75% av de enskilda
avloppsanläggningarna som inte uppfyller dagens reningskrav.
För undermåliga enskilda avlopp, där ett läckage av orenat spillvatten sker kontinuerligt, har
jordartsförhållanden stor betydelse för hur snabbt och hur långt som avloppsvattnet rör sig i marken.
I genomsläppliga material (sand, grus eller i morän där det finns stråk av material av grov karaktär)
kan ett läckande avlopp få stora konsekvenser för exempelvis näringstillförsel och bakteriespridning
till närliggande vattendrag. Utsläpp av avloppsvatten riskerar påverka både miljön genom
övergödning, och människors hälsa genom utsläpp av smittoämnen. Kraven på en enskild
avloppsanläggning är desamma oavsett om det gäller permanent- eller fritidsbebyggelse.
Anläggningen ska klara av belastningen när den används och kräver tillstånd eller anmälan enligt
miljöbalken, vilket görs till kommunens miljöenhet.
Fastighetsägaren ansvarar för att avlopp uppfyller miljöbalkens krav. Om anläggningen slutar att
fungera är fastighetsägaren skyldig att omgående vidta åtgärder eftersom det är förbjudet att släppa
ut orenat avloppsvatten till ett vattenområde. Ofta innebär åtgärden att ett nytt tillstånd måste
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sökas eller att åtgärden är anmälningspliktig. Därför är det viktigt att fastighetsägaren kontaktar
miljöenheten innan åtgärden utförs.
Kommunen har som förhållningssätt att alla enskilda avlopp ska uppfylla gällande regler. Vilken
ordning olika områdens avlopp ska inventeras prioriteras utifrån lokal kännedom om hur
belastningssituationen ser ut och vilka områden som har tätare permanentbebyggelse. Områdena
motsvarar i stort vattenmyndighetens klassificering av recipienternas ekologiska status.

2.4

Slutsatser

Styrkor
•

Även om de flesta enskilda avloppsanläggningarna inte uppfyller dagens krav på efterföljande
rening, är de flesta recipienterna marginellt eller endast lokalt påverkade av enskilda avlopp

Utmaningar
•

3

Kommunen saknar resurser för att arbeta med att upprätta vattenskyddsområden för de
större gemensamma dricksvattenanläggningarna

DAGVATTEN

Dagvatten är framför allt regn och smältvatten som hindras från att infiltrera i marken på grund av
hårdgjorda ytor. Enligt Miljöbalken definieras dagvatten som avloppsvatten.
Traditionellt har dagvatten hanterats genom snabb avledning via ledningar till recipienter. Detta kan
dock medföra att stora mängder föroreningar transporteras till sjöar och vattendrag. En snabb
avledning ställer dessutom stora krav på ledningssystemen. När ledningarna blir överbelastade blir
följden översvämning och bräddning.

3.1

Befintlig dagvattenhantering

I Ljusdals kommun är inte verksamhetsområden beslutade så att varje nyttighet (dricksvatten,
spillvatten och dagvatten) har ett eget verksamhetsområde, utan juridiskt ingår dagvattenhantering i
alla verksamhetsområden utom i Hamra.
Kommunalt dagvattennät finns idag i Ljusdal, Järvsö och Färila tätorter. I övriga orter omhändertas
det lokalt eller är kopplat till spillvattennätet. I Ljusdals tätort finns rening i form av
lamelloljeavskiljare och sedimenteringsbassänger innan dagvattnet rinner ut i Kyrksjön.
I Ljusdals kommun har många fastigheter sitt dagvatten anslutet till spillvattennätet. Det innebär att
pumpstationer belastas i onödan med stora ovidkommande vattenmängder och att
avloppsreningsverken tvingas att omhänderta vatten som egentligen inte behöver renas i ett
avloppsreningsverk, med ökad energi- och kemikalieförbrukning som följd.
Vid kraftiga regn klarar heller inte spillvattenledningarna av att ta hand om det stora flödet, vilket
kan få källaröversvämningar eller bräddning vid pumpstationer som följd, det vill säga att orenat
avloppsvatten förs ut i vattendragen.
Så länge det inte finns separerade verksamhetsområden är det svårt att få fastighetsägare att koppla
bort sitt dagvatten från spillvattnet, eftersom Ljusdal Vatten AB har en skyldighet att omhänderta
dagvatten.
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Det befintliga dagvattennätet består av en kombination av ledningsnät och öppna diken. Det är inte
helt definierat vad som faktiskt räknas till dagvattennätet och därmed oklart var ansvar för skötsel
ligger.

3.2

Dagvatten i planeringen

Kommunfullmäktige antog 2011-09-26 en Dagvattenstrategi för Ljusdals kommun. Den anger att
dagvatten ska avledas så att lagar och myndighetskrav efterlevs och följande ska prioriteras:
•

Minska belastningen på avloppsreningsverk för att minimera risk för bräddningar och
försämrad rening av avloppsvatten

•

Ta hand om dagvattnet inom bebyggelse och anläggningar på ett sådant sätt att påverkan på
yt- och grundvatten minimeras.

Det finns ett stort behov av att vidareutveckla dagvattenstrategin, inte minst med hänsyn till
klimatförändringarna men också vad gäller ansvars- och rollfördelningen mellan olika aktörer. Det är
också angeläget att klargöra vilka krav som kan ställas på dagvattenhanteringen främst i
detaljplanesammanhang.
Trafikintensiteten på vägar, bebyggelsetätheten, hur mycket hårdgjorda ytor som finns och hur de
förorenas exempelvis av bilparkering påverkar dagvattnets halt av föroreningar. Även snösmältning
och snöhantering påverkar dagvattnet och i sin tur vattenförekomster. I Ljusdals kommun är
dagvattnet i allmänhet inte särskilt förorenat och det finns ofta goda möjligheter att skapa utrymmen
för att omhänderta dagvatten och vid behov rena det.
Ljusdal Vatten AB har gjort en grundläggande skyfallskartering i alla orter i kommunen där det finns
VA-ledningsnät. Karteringen kan användas som ett underlag för fördjupade utredningar i befintliga
områden där problem kan förutses men också för planering av nya eller förtätade
bebyggelseområden.

3.3

Slutsatser

Styrkor
•

Dagvattnet har generellt sett inte så höga halter av föroreningar

•

Bebyggelsen är inte så tät

•

Det är relativt lätt att hitta utrymme för omhändertagande och rening av dagvatten

Utmaningar
•

Verksamhetsområden för dagvatten behöver ses över

•

Dagvattennätet är diffust (inte renodlat dagvatten)

•

Ansvarsförhållandena för dagvatten är inte tydligt definierat

•

Det finns inte tillräckliga ekonomiska resurser för att hantera framtida krav på
annorlunda avledning och omhändertagande av dagvatten

•

Lösa problem med bräddningar där dagvatten är betydelsefullt
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•

Skapa policy och handlingsplan för att kunna hantera separering av ledningsnätet
(kombinerade system för spill- och dagvatten)

•

Tidig dialog mellan förvaltningar vid förtätning av bebyggelse som påverkar
dagvattenhantering

•

Hantera konsekvenser av klimatförändringar (skyfall, översvämningar)

4

RECIPIENTER

4.1

Ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten har definierat totalt 518 ytvattenförekomster som berör Ljusdals
kommun helt eller delvis, varav 365 är vattendrag och 153 är sjöar. 414 av ytvattenförekomsterna
ingår i Ljusnan-Voxnans avrinningsområde.
Nedanstående bild ger en översikt över ekologisk status för vattenförekomster i Ljusdals kommun.
Från bilden kan utläsas ytvattenstatus för området generellt klassas som måttlig ekologisk standard.

4.2

Grundvatten

I Vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län anges att kommunen har 35 regionalt utpekade
grundvattenförekomster enligt vattendirektivet5. 26 är isälvsavlagringar och 9 är
berggrundsförekomster. Alla förekomster har god kvantitativ status. Gällande kvalitativ status finns

5

Vattenförsörjningsplan för Gävleborgs kommun, Ljusdals kommun, bilaga 8. Länsstyrelsen Gävleborg. Rapportnr: 2015:4.
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risk att vattenresurserna Grönås, Järvsö och Ljusdal-Borr inte uppnår god kemisk status till 2021
(VISS, Havs- och vattenmyndigheten, 2014).
Urbergsområdena har generellt medelhög till hög kapacitet, mellan 600 - 2000 l/h och 2000 - 6000
l/h. Flera isälvsavlagringar med goda (uttag 5-25 l/s), eller mycket goda uttagsmöjligheter (25-125 l/s)
finns i kommunen. En isälvsavlagring (Hudiksvallsåsen/Hallstaåsen) delas med Hudiksvalls kommun i
västöstlig riktning och utgör ett särfall med unikt höga uttagsmöjligheter (> 125 l/s) (SGU).
Ljusnan med biflöden rinner genom kommunen i nord-sydlig riktning och interagerar med flertalet
sand- och grusförekomster.

4.3

Hur påverkar VA-försörjningen Ljusdals recipienter?

I den recipientkontroll som utförs är provtagningspunkterna inte anpassade till läget för
avloppsverkens utsläppspunkter och därmed är det svårt att dra några slutsatser om omfattningen av
avloppsverkens recipientpåverkan.
En påverkansanalys är genomförd vilket redovisas i kapitel 1.3 Avlopp.
Vattenförekomster i Ljusdals kommun som har övergödningsproblem
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Förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021 anger inte några åtgärdsförslag för
avloppsverken. Åtgärdsförslaget6 pekar ut tre direkta åtgärder som berör VA-försörjningen i Ljusdals
kommun. De tre åtgärderna är
•

Kartlägga/utreda BAM-förorening i grundvattenförekomst, Ljusdal-Borr. Påverkan syns inte i
kommunala vattentäkten.

•

Dagvattenåtgärd för Kyrksjön (våtmark fosfordamm)

•

Åtgärdande av enskilda avlopp till normal skyddsnivå

4.4

Slutsatser

Styrkor
•

Små VA-relaterade recipientproblem

Utmaningar
•

Många små vattenförekomster, arbetskrävande att skapa en god överblick och att följa upp

•

Kunskapsunderlaget avseende övergödningsproblematiken är inte heltäckande

•

Ansvar för att genomföra åtgärder angående BAM ej utpekat i Länsstyrelsens
vattenförsörjningsplan.

5

SLAM

5.1

Nuvarande slamhantering

Slam från reningsverken avvattnas antingen i anläggningen eller på annat sätt och transporteras av
entreprenör till omhändertagande. Detta framgår av tabell 4 bilaga 4.
Slam från enskilda avloppsanläggningar (slamavskiljare) töms av Ljusdal Renhållning AB. I dagsläget
sker slambehandlingen enligt redovisningen i tabell 5 bilaga 5. Sedan 2019-06 är
slamavvattningdammarna i Bränta och Korskrogen att ersatta med slambehandling vid Ljusdals
avloppsreningsverk, men det slutliga omhändertagandet kommer tills vidare att ske hos Wallbergs
Åkeri AB i Bränta.
Det finns några fosforfällor installerade i Ljusdals kommun, men Ljusdal Renhållning AB har hittills
inte tömt eller omhändertagit någon av dessa.

5.2

Framtida slamhantering

Sedan 2019 avvattnas det mesta av slammet från reningsverken och enskilda anläggningar i
avloppsreningsverken i Ljusdal och Järvsö. Omvärldsbevakning om framtida slamhantering är ett
arbete som pågår kontinuerligt och detta inkluderar bl.a. möjligheter till utvinning av fosfor ur
slammet.

6

Bilaga 5:24 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell version daterad den 22 mars 2017.
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5.3

Slutsatser

Styrkor
•

Inom en snar framtid kommer nästan allt slam att avvattnas i avloppsreningsverken i Ljusdal
och Järvsö.

•

Komposteringen av slammet och tillverkningen av anläggningsjord innebär att slammet
nyttiggörs i viss mån.

Utmaningar
•

Nyttogöra fosfor i slammet

•

Hur ska vi hantera material från fosforfällor

6

HÅLLBARHETSARBETE

6.1

Hållbarhetsarbete

Ljusdals kommun ingick 2016 i en överenskommelse med Länsstyrelsen gällande miljömål, klimat och
energi samt klimatanpassning.7 Genom överenskommelsen har kommunen åtagit sig att genomföra
ett antal åtgärder som ska utgöra en grund där Ljusdals kommun tar ännu ett steg mot att bli en
miljökommun. Exempel är anläggande av en våtmark vid Lappmyrans deponi i samarbete med
Ljusdal Energi och att ett avloppsprojekt med åtgärdskrav på bristfälliga enskilda avlopp ska
genomföras.
Det finns behov av att utveckla hållbarhetsarbetet med avseende på vatten- och
avloppsförsörjningen. Inom Ljusdal Energikoncernen har ett hållbarhetsarbete inletts och
branschorganisationen Svenskt Vatten har också skapat ett hållbarhetsindex och därmed finns
möjlighet att mäta hur framgångsrikt hållbarhetsarbetet är.

Hållbarhetsbegreppet för VA-försörjning har följande innebörd:
•
•

•

7

Miljömässig hållbarhet - att uppfylla miljökrav, hantera näringsämnen och energi på ett
hållbart sätt och långsiktigt skydda vattnet som en resurs.
Hållbara resurser - att verksamheten kan säkerställa sina uppgifter både nu och i framtiden
genom att ledningsnät och anläggningar underhålls och förnyas och de har den status,
kapacitet och personalresurser som krävs. Ekonomin ska vara i balans.

Hållbara tjänster för brukare innebär att de kan känna sig trygga i att de får ett
hälsomässigt säkert dricksvatten med hög leveranssäkerhet och att krissituationer
hanteras.

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning. 2016.
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6.2

Slutsatser

Styrkor
•

Hållbarhetsarbetet är påbörjat

•

Ljusdal Vatten AB arbetar med långsiktig förnyelseplanering för anläggningar och ledningsnät
och motsvarande ekonomisk långtidsplanering

Utmaningar
•

Utveckla hållbarhetsarbetet framför allt utifrån Svenskt Vattens hållbarhetsindex

7

BYGGELSE OCH BEBYGGELSEUTVECKLING

7.1

Bebyggelseutveckling i tätort

Ny bebyggelse ska om möjligt förläggas inom tätorterna, eller i nära anslutning till befintlig
bebyggelse. Vid nybyggnation är det också viktigt att ta hänsyn till landskapsbilden, att inte ta
grönområden i anspråk och att inte skapa alltför stora parkeringsytor. Vid några sjöar och vattendrag
kan dock strandskyddet upphävas, så att ny bebyggelse kan uppföras i attraktiva strandnära lägen.
Ny bebyggelse prövas olika av kommunen beroende på om platsen är belägen inom eller utanför
område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse. Huvuddelen av Ljusdals tätort är
detaljplanerad. Tätort definieras som bebyggelse med minst 200 innevånare, max 200 meter mellan
husen och med maximalt 50 procent fritidshus. Tätortsindelning beräknas av SCB(Statistiska
centralbyrån). Sammanhållen bebyggelse avgränsas av kommunen och är ett begrepp enligt planoch bygglagen som avser bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en
väg, gata eller parkmark.
Detaljplaner anger markanvändning och reglerar bebyggelse. Plan- och bygglagen anger i vilka
situationer en detaljplan ska upprättas innan bygglov får ges men kommunen bestämmer när och var
en detaljplan ska göras.

7.2

Bebyggelseutveckling på landsbygden

2017 antogs kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen gällande landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS) .Enligt planen finns 43 utpekade områden runt om i kommunen som bedömts
lämpliga för en genomtänkt utbyggnad i attraktiva, strandnära lägen.

7.3

Slutsatser

Styrkor
•

LIS-plan finns

Utmaningar
•

Landsbygdsutveckling i strandnära områden

•

Samordning mellan olika aktörer

•

Kapacitet i VA-anläggning kan begränsa utbyggnad
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8

FAKTORER SOM STYR VA-PLANERINGEN

8.1

Lagar och regler

Vattenförsörjning och avloppshantering berörs av många olika lagar och regler. De viktigaste beskrivs
nedan:

EU:s ramdirektiv för vatten
Anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Fem
vattenmyndigheter ansvarar för genomförandet av vattendirektivet i Sverige och kartlägger vattnets
status, tar fram miljökvalitetsnormer för vatten och åtgärdsprogram för att förbättra vattenstatusen.
De åtgärder som kommunerna ska genomföra är bl.a. VA-planering, skydd av vattentäkter, tillsyn av
enskilda avlopp och detaljplanering och bygglov med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, vattenförekomster och
miljökvalitetsnormer
I arbetet med vattenförvaltningen har sjöar, vattendrag, kustområden och grundvattenförekomster
definierats som olika vattenförekomster. Alla sjöar, vattendrag osv är inte vattenförekomster utan
det är kopplat till storlek och avgörs av vattenmyndigheterna som i sin tur tolkar definitionen av
vattenförekomst i EUs vattendirektiv. Vattenförekomsternas nuvarande status (ekologisk och
kemisk), d.v.s. dess miljötillstånd, har därefter bedömts enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig,
otillfredsställande och dålig status. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla
vattenförekomster ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god ekologisk samt kemisk status år 2015.
På de platser där detta ansetts tekniskt omöjligt har tidsfrist införts till år 2021 och längst till år 2027.
Statusen på vattenförekomsterna och deras miljökvalitetsnormer bedöms och klassificeras enligt
Havs- och Vattenmyndigheten föreskrifter för klassificering och bedömning avseende ytvatten.
Miljökvalitetsnormer och bedömning av status av grundvatten genomförs enligt SGUs föreskrifter.

Miljöbalken
Miljöbalken reglerar allt utsläpp av avloppsvatten, med utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling.
Lagen anger att avloppsvatten ska renas och tas om hand så att inte olägenheter för människors
hälsa eller miljön uppstår. Resurshushållning är också en viktig princip i miljöbalken, vilket bl.a.
innebär kretslopp av näringsämnen från avlopp. Alla vattentäkter omfattas även av miljöbalken. Om
en vattentäkt har förorenats av omkringliggande verksamhet kan tillsynsmyndigheten ställa krav på
att orsaken till problemen ska åtgärdas. Hänsyn ska tas utifrån artskyddsförordningen till skyddade
arter som påverkas av nybyggnation eller annan omfattande verksamhet i samband med VA-arbete.

Plan- och bygglagen (PBL)
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planering av mark och vatten och om byggande.
Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade.
Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. möjligheter till
god vattenförsörjning och avloppshantering. Vid anläggande av nya VA-system skall hänsyn tas till
miljökvalitetsnormer (MKN) för närliggande vattenförekomster. Kommunen är skyldig att planera
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bebyggelsen så att detta uppnås, bl.a. genom detaljplaner. Kommunen beslutar också om bygglov i
enlighet med plan- och bygglagen.

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ansvara för vatten- och
avloppsförsörjningen om denna av hälso- eller miljöskäl behöver lösas i ett större sammanhang. I
dessa områden upprättar den kommunala VA-huvudmannens verksamhetsområden. Lagen reglerar
också förhållandet mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen, och ansvarsfördelningen dem
emellan.

Dricksvattenföreskrifter
Livsmedelsverkets författningssamling redovisar via dricksvattenföreskrifterna krav på bl.a.
beredning, distribution, egenkontroll, provtagningsregler, åtgärder vid kvalitetsförsämring och
kvalitativa gränsvärden för dricksvatten från vattenverk som levererar mer än 10 m3/dag eller som
försörjer fler än 50 personer. Levereras dricksvattnet som en del av en kommersiell eller offentlig
verksamhet gäller dock dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.

Anläggningslagen
Anläggningslagen gäller för gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp, dvs. anläggningar för
flera hushåll, som inte ägs och drivs av den kommunala VA-huvudmannen. Anläggningslagen anger
under vilka förutsättningar det går att bilda en gemensamhetsanläggning och hur processen ska gå
till.

8.2

Ansvar för VA-försörjningen

Ansvaret för VA-försörjningen är en fråga som berör flera av kommunens olika nämnder, enheter och
kommunala bolag liksom fastighetsägare i kommunen. Texten nedan ger en kortfattad beskrivning
hur detta ansvar är fördelat.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är beslutsfattare vid antagande av kommunens översiktsplaner, VAverksamhetsområden och taxebestämmelser. VA-planen fastställs av Kommunfullmäktige.

Samhällsserviceförvaltningen
Samhällsserviceförvaltningen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen samt
kommunens uppgifter inom plan- och byggverksamhet, och utövar tillsyn och kontroll enligt planoch bygglagen (PBL). Samhällsserviceförvaltningen säkerställer att Översiktsplan och VA-plan är
samordnade.
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Samhällsserviceförvaltningen har även ansvar för tillstånd, prövning och tillsyn av enskilda avlopp
enligt Miljöbalken (MB) så att de uppfyller gällande krav, samt de vattentäkter som omfattas av
Livsmedelslagens bestämmelser. Tillsyn utförs även på allmänna anläggningar som finns i
kommunen. Samhällsserviceförvaltningen har också ansvar för tillsynen på miljöfarliga verksamheter
som är anslutna till allmän VA-anläggning, med undantag för vissa verksamheter där Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet. Verksamheten bedrivs inom Miljöenheten.
Den del av verksamheten som utgörs av myndighetsutövning enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen
är självständig och lyder inte under Kommunfullmäktige. Nämnden fattar egna beslut om hur
verksamheten bedrivs. Under arbetets gång har ställningstaganden i VA-planen förankrats med
miljöenheten för att säkerställa samsyn i de frågor som berör nämndens verksamhet.
Samhällsserviceförvaltningen är ansvarig för Plan- och bygg, Miljöenheten, Räddningstjänsten samt
Gata/Parkenheten som tillsammans med VA-bolaget har ett ansvar för VA-försörjningen.
Plan och bygg ansvarar för detaljplaner, bygglov och mark- och exploateringsfrågor. Enheten arbetar
även med översiktsplanering med dess tillägg och fördjupningar.
Miljöenheten ansvarar för vattenskyddsområden, avloppsanläggningar/dricksvattenanläggningar och
inventering av enskilda avlopp.
Räddningstjänsten ansvarar för utryckning i nöd och beredskap för att hindra och begränsa skador.
Gata/Parkenheten ansvarar för anläggande, drift och underhåll av allmänna gator och andra
allmänna ytor som torg och parkmark. I ansvaret ingår anläggningar för uppsamling av dagvatten
(brunnar och tillhörande ledning) fram till allmän dagvattenledning.
Den som ansvarar för allmän platsmark är skyldig att erlägga avgift enligt gällande VA-taxa.

Ljusdal Vatten AB
Ljusdal Vatten AB ansvarar för kommunalt VA i kommunen. VA-verksamheten bedrivs från och med
2011 i bolagsform i Ljusdal Energikoncernen, dock är fortfarande Kommunfullmäktige beslutsfattare
och juridiskt ansvarig i många frågor. Huvudmannen har ansvaret för att VA-utbyggnad sker i ett
område efter det att beslut har fattats om att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Ljusdal Vatten AB ansvarar även för driften av den allmänna VA-anläggningen, samt har rätt att ta ut
avgifter av anslutna fastigheter enligt gällande VA-taxa.
Förhållandet mellan VA-huvudman och abonnent regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
samt i kommunens Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna VA-anläggningen (ABVA).

Ljusdal Renhållning AB
Renhållningens verksamhet bedrivs från och med 2011 som ett dotterbolag inom Ljusdal
Energikoncern. Det slam som bildas i enskilda avloppsanläggningar liksom latrin klassas som
hushållsavfall, vilket kommunen har skyldighet att samla in och säkerställa att det behandlas på ett
miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Ljusdal Renhållning AB´s verksamhet sköts till största delen i egen
regi. Kommunen har en avfallsplan som beskriver hur verksamheten bedrivs och utvecklas.

28

8.3

Fastighetsägare

Inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning har respektive fastighetsägare ansvar för de
anläggningar som krävs för att fastigheten ska kunna kopplas samman med den allmänna VAanläggningen. Fastighetsägare är också skyldig att erlägga avgift i enlighet med gällande VA-taxa.
Ansvarsgränsen utgörs av den s.k. förbindelsepunkten som normalt är belägen omedelbart utanför
fastighetsgränsen.
Fastigheter som är belägna utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning ansvarar för att
ordna VA-försörjning på egen hand, med en s.k. enskild anläggning. Det är fastighetsägarens ansvar
att se till att anläggningen uppfyller gällande myndighetskrav. För enskild avloppsanläggning ska
anmälan eller ansökan ske till Miljöenheten.
När kommunen är fastighetsägare har kommunen samma ansvar och skyldigheter som övriga
fastighetsägare.
Grupper av fastighetsägare kan skapa gemensamma VA-lösningar i form av
gemensamhetsanläggningar som normalt förvaltas av en samfällighetsförening. Ansvaret för en
fungerande VA-anläggning ligger då hos föreningen, och varje enskild fastighetsägare omfattas av de
skyldigheter som följer av föreningens stadgar. Även dessa gemensamma anläggningar betecknas
som enskilda anläggningar (till skillnad från allmänna anläggningar).

8.4

Samordning

För att klara av att leverera långsiktigt hållbara vattentjänster krävs ett nära samarbete mellan VAhuvudmannen och kommunens övriga förvaltningar. Det är viktigt att VA-planeringen inte blir VAhuvudmannens eget ansvar utan ett gemensamt projekt för kommunen som helhet. Det är en fördel
om det finns ett tydligt politiskt mandat för VA-planeringen och att planenheten i kommunen har en
ledande roll. Idag finns det inte ett tydligt utpekat mandat inom kommunen, det saknas en
samordnande funktion för VA-frågor med koppling till miljö, bygglov och planarbete. VA-planering
fyller många syften i kommunen, utöver vad som är VA-huvudmannens ansvar. Den bidrar till att
kommunen fullgör sin skyldighet enligt Åtgärdsprogrammet inom svensk vattenförvaltning:
”Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna utveckla vatten- och avloppsvattenplaner”.
Utöver en samordnande roll mellan kommunen och VA-huvudmannen behöver också kommunen en
kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen och HAV.
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9

VA-POLICY

POLICY FÖR VATTEN och AVLOPPSFÖRSÖRJNING - LJUSDALS KOMMUN
VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för VA-planarbetet
både inom och utom verksamhetsområden för allmän VA-försörjning. Det övergripande målet är att
uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning såväl i kommunens tätorter som för glesare bebyggelse.
VA-försörjningen ska säkerställa invånarnas krav på god och säker dricksvattenförsörjning samt bidra
till att sjöar och vattendrag når god ekologisk status.
VA-åtgärder är kostsamma i anläggningsskedet för den enskilde fastighetsägaren oavsett om det
handlar om anläggningsavgift för anslutning till allmän VA-försörjning eller anläggande av enskild VAlösning. Åtgärderna har långa livslängder, och felaktiga beslut kan få betydande ekonomiska och
utvecklingsmässiga konsekvenser över lång tid vilket kräver att VA-åtgärder genomförs efter en
omsorgsfull bedömning och prioritering av vad som krävs idag och vad som planeras i framtiden.

Övergripande
Kommunen ska uppfylla gällande lagkrav och upprätthålla en långsiktigt hållbar VA-försörjning i hela
kommunen.
Kommunen ska verka för ökat förvaltningsövergripande samarbete i VA-frågor. Arbetet med VAplanering ska kontinuerligt bedrivas genom en arbetsgrupp med representanter från berörda
enheter och bolag. Ansvar för detta tas av kommunfullmäktige.
VA-planen ska vara integrerad i kommunens långsiktiga samhällsplanering genom att vara
samordnad med relevanta planer, som exempelvis:





Översiktsplanen och LIS-plan
Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, energi och klimatanpassning
Avfallsplan
Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska säkerställa att VA-försörjningen anpassas till kommande klimatförändringar i form av
ökade risker som skyfall, översvämningar och andra faktorer som kan påverka.

Verksamhetsområde för allmän VA-försörjning
Verksamhetsområden för allmän VA-försörjning ska inrättas/upphävas med hänsyn till behov av
detta ur hälso- eller miljösynpunkt.
VA-utbyggnaden ska följa prioriteringen i handlingsplanen för utbyggnad av kommunalt VA, där
prioriteringen ska utgå från följande parametrar:





bebyggelsestorlek och –täthet
påverkan på yt- och grundvatten
förväntad samhällsutveckling
genomförbarhet
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Den allmänna Va-anläggningens funktion och skick ska upprätthållas och optimeras genom ett
långsiktigt planerings- och förnyelsearbete, för att säkra att befintliga och planerade anläggningar
uppfyller krav på kapacitet och leveranssäkerhet.
Som en del av kommunens VA-beredskap skall det etableras reservvattenförsörjning för tätorterna
Ljusdal, Färila och Järvsö. Det ska även utarbetas ett långsiktigt skydd mot förorening av yt- och
grundvatten.

Enskild VA-försörjning
Kommunen ska säkra en långsiktigt hållbar vattenförsörjning även utanför verksamhetsområdet
genom tillsyn och information till enskilda fastighetsägare.
Vid tillsyn över enskilda avlopp ska tillsynsmyndigheten prioritera de områden där allmän VA inte kan
förväntas inom rimlig tid samt där åtgärder kan förväntas ge störst effekt ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt.
Kommunen ska tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information om regler för hur enskild VAförsörjning ska vara anordnad.
Förutsättningar för den enskilda VA-försörjningen ska säkerställas i planprocessen.

Dagvatten
Dagvattenstrategin och -policyn ska styra arbetet med dagvattenfrågor i kommunen. Den ska bland
annat belysa hanteringen av:





klimatförändringar
ansvarsfördelning och samordning
förutsättningar i planprocessen
kostnadsfördelning

Genom strategiskt arbete med sanering av kombinerade system för dag- och spillvatten ska
belastningen på avloppsreningsverk minska, för att således minimera risk för bräddningar och
försämrad rening av avloppsvatten.
Dagvattnet inom bebyggelse och anläggningar ska hanteras på ett sådant sätt att påverkan på yt- och
grundvatten minimeras.
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DEL 1: ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN
10

ÅTGÄRDSPLAN FÖR BEFINTLIG VA-ANLÄGGNING

I denna del beskrivs hur de allmänna VA-anläggningarna, det vill säga de som ligger inom det
befintliga verksamhetsområdet för allmänt VA, ska utvecklas och förbättras framöver.
Stora delar av Ljusdal Vatten AB:s anläggningar kommer över nästa decennium behöva repareras,
uppgraderas eller byggas nytt oavsett om samma verksamhetsområden ska upprätthållas eller nya
tillkomma. I planen för de allmänna VA-anläggningarna redovisas planeringen för drift, underhåll och
förnyelse. Ljusdal Vatten AB har tagit fram en förnyelseplan där bland annat förnyelsetakten för de
allmänna VA-anläggningarna regleras.
Åtgärder som ingår i förnyelseplanen, och som inte bedömts vara rena driftinsatser har inkluderats i
handlingsplanen. Utöver det har nya åtgärder som identifierats i arbetet med VA-planen inkluderats.
Åtgärderna står i en bruttolista utan inbördes prioritering eller tidsangivning. Mer detaljerad
planering samt prioritering sker i samband med Ljusdal Vatten AB:s årliga mål och budgetprocess.

10.1

Allmän VA-försörjning

I Ljusdal kommuns VA-policy framgår att det övergripande målet för VA-verksamheten är att uppnå
en långsiktigt hållbar VA-försörjning såväl i kommunens tätorter som för glesare bebyggelse. VAförsörjningen ska säkerställa invånarnas krav på god och säker dricksvattenförsörjning samt bidra till
att sjöar och vattendrag når god ekologisk status.
Styrelsen i Ljusdal Energikoncern har dessutom fastställt följande ledstjärnor för verksamheten, vilka
är kopplade till verksamhetsplanen:

Effektivt

Ansvarsfullt

10.2

Resurser

10.2.1

Personal

Attraktivt

Det pågår ett tydligt generationsskifte inom VA-sektorn och det är en stor utmaning att kunna
rekrytera specialistkompetens som kan hantera den framtida tekniska och juridiska utvecklingen. En
liten kommun med begränsad ”verksamhetsvolym” kan ha svårt att attrahera strategisk VAkompetens.
Det är viktigt att samverka både internt och externt för att hämta kunskap och erfarenheter.
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10.2.2

Drift- och underhållssystem

Det krävs samarbete inom kommunkoncernen för att lösa infrastrukturfrågor och samhällsservice i
glesbygden på ett bra sätt. Modern, anpassad teknik och nya driftsformer blir viktiga så att inte
driftkostnaderna blir orimliga. Teknikutveckling är att förvänta främst inom driftövervakning, vilket
bör kunna medföra effektivare drift men implementering kräver stora resurser så det är svårt att se
ekonomiska vinster under kommande tioårsperiod. Fördelarna är inledningsvis främst av annan
karaktär såsom säkerhet och kvalitet.
Ett underhållssystem gällande produktionsanläggningar håller på att byggas upp, dels för att
åstadkomma ett förebyggande underhåll vid verk och anläggningar, dels för att dokumentera
anläggningsinformation, arbetsrutiner, driftstörningar, arbetsmiljöfrågor och annat. Systemet medför
dessutom att arbetsorder kan hanteras på ett effektivt sätt. Större delen av ledningsnätet är redan
digitaliserat.

10.3

Verksamhetsområden

Det bedöms att den minskade befolkningsmängden i Ljusdal kommun kommer att synas tydligast i
glesbygden då det finns en tydlig trend som visar att allt färre bor där samtidigt som
genomsnittsåldern ökar. Allt eftersom genomsnittsåldern ökar kommer även ett annat VA-behov
finnas vilket även den ökade andelen fritidshusboende har. Både hög genomsnittsålder och
fritidshusboende har en lägre genomsnittlig vattenanvändning. Dock finns det områden som skiljer
sig från detta scenario, framfor allt i Järvsö och Harsa där användningen av fritidshusen har ökat i
omfattning med flera och längre säsonger. Orten kan också expandera befolkningsmässigt. Ett samlat
planeringsunderlag för utveckling av turism och fritidsboende bör utarbetas.
Vid utredning av verksamhetsområden bör behov och konsekvenser för verk och ledningsnät
utredas.
De stora besluten om verksamhetsområden togs i mitten av 80-talet. Inom kommunen finns idag 17
beslutade verksamhetsområden varav 15 som behöver hanteras (Hamra redan uppdaterat).
Befolkningsprognosen gjord av Statisticon 2014 antyder att befolkningsmängden i kommunen
kommer sjunka med 227 personer till 2023. Detta skulle vara en minskning med cirka 1% av totala
befolkningen i Ljusdal kommun (Statisticon AB, 2014).
Befolkningsutvecklingen leder till att verksamhetsområden behöver uppdateras genom revidering av
befintliga områden och tillägg av nya områden, eventuellt upprätta separata verksamhetsområden
för spill-, ren- respektive dagvatten.
Uppdateringen styrs av behovet av kommunalt vatten och avlopp samt påverkas av
utbyggnadsplanen.

Aktivitet

Kommentar

Se över och uppdatera VO (Verksamhetsområden).

Stora besluten om verksamhetsområden togs i
mitten av 80-talet. 15 som ska hanteras i
dagsläget, inkluderar även inskränkningar.
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Hamra VO är uppdaterat.

Utreda möjligheter till avveckling av
verksamhetsområden.

SVU-projekt startat för att utreda hantering av
inskränkning av VO.

För Mellansjö finns en teknisk utredning, men
ingen juridisk utredning. Generell bedömning är
att det är enklare med annan lösning för
avloppsvatten men svårare att lämna över
renvattenanläggning. Förslag att utreda
möjlighet att bygga enskilda
avloppsanläggningar i allmän regi och sedan ha
processen igång fram till beslut.
Hantera eventuella detaljplaner som styr allmän VA i
potentiella inskränkningsområden.

Detaljplan finns för Mellansjö från 1955.
Tillhörande VA-utredning är inaktuell.

Ingen detaljplan i Hovra eller Sandsjö.

Utreda behov för allmänt VA i Hybo.

Det finns en del områden med obebyggda
tomter som har framdragna ledningar. Det
behöver ses över hur det ska hanteras.

Ta fram riktlinjer för dagvattenhantering i
planprocessen.

Det finns ett behov för att utarbeta en
uppdaterad dagvattenstrategi, där fördelningen
av ansvar och kostnader förtydligas.

10.4

Dricksvattenproduktion

I områden med en positiv bebyggelseutveckling, Järvsö, Ljusdal och Harsa, finns idag utmaningar
gällande vattenförsörjningen, med avseende på kvantitet, kvalitet och reservvattenförsörjning.
Det är konstaterat att Järvsö vattentäkt innehåller högre halter av BAM än vad som är tjänligt. Rening
sker med kolfilter i vattenverket. I tillägg är det ökande halter av järn och mangan i råvattnet, vilket
på sikt kräver en ombyggnad av nuvarande vattenverk om det ska fortsätta att användas.
Utmaningarna med nuvarande lösning för dricksvattenproduktionen har medfört att
provpumpningar för en eventuell ny vattentäkt påbörjats, med lovande resultat.
Råvattnet från nuvarande vattentäkt i Ljusdal innehåller relativt höga halter av järn och mangan, och
det finns ett behov för att hitta en ny vattentäkt till vattenförsörjningen. Den nuvarande
vattentäkten kan då användas som reservvattentäkt, alternativt kan ett blandvatten med vatten från
vattentäkten Ljusnan användas.
Generellt kan det konstateras att det finns ett allmänt upprustningsbehov vad gäller byggnader till
dricksvattenproduktionen. Ljusdal Vatten AB har en pågående dialog med samhällsservicenämnden
om detta.
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Aktivitet

Kommentar

Utreda behov av nya vattenverk för Ljusdal och Järvsö.

Det behöver tas ställning till om nuvarande
vattenverk ska byggas om eller om det
eventuellt behövs helt nya verk.

Ta fram plan för nödvattenförsörjning.

Inom detta område behövs ett samarbete med
Räddningstjänsten, då de har större kunskap om
behovet.

Upprustning av byggnader i verksamheten.

Det finns ett allmänt upprustningsbehov vad
gäller byggnader.

Kvalitetsförbättringar i Letsbo vattentäkt.

I Letsbo är det konstaterat problem med
ytvattnet som används till
dricksvattenproduktionen. Råvattnet hämtas ur
en ytlig brunn och det är svårt att borra i
området, då berggrunden bland annat
innehåller höga halter av radioaktiva ämnen.

Vattenförsörjning i Ljusdal och Färila.

Uttagsområdet i båda orterna är för litet. Det är
problem med både mängder och sårbarhet.

Utreda ny vattentäkt för Järvsö.

Utredningsarbete pågår, provpumpning av två
potentiella vattentäkter pågår.

Översyn av vattenskyddsområden.

Förslag är framtaget. Dialog med länsstyrelsen
har förts.

Reservvattenlösning för Ljusdal, Färila och Järvsö
tätort.

Arbete sker i samband med arbete gällande
huvudvattenförsörjning för orterna

10.5

Avloppsvattenrening

Även på avloppsreningssidan visar en utredning att det finns ett allmänt upprustningsbehov vad
gäller anläggningar. Det pågår vidare utredningar på de större och mellanstora verken, men beslut är
inte fattade om genomförande och inbördes prioritering av åtgärder. För en del av anläggningarna
omfattar detta åtgärder som måste genomföras eftersom de inte uppfyller Miljöbalkens krav på
rening. Ett utarbetat förslag kommer att behöva förhandlas och förankras med miljöavdelningen i
Ljusdal kommun.
Överledningsprojektet, med uppgradering av avloppsreningsverket i Ljusdal samt etablering av
överföringsledning mellan Färila och Ljusdal, har pågått under 2017-2019. Detta medför att
existerande avloppsreningsverk i Färila kan rivas och att avloppsvattnet från Färila överförs till
Ljusdals avloppsreningsverk för rening.
På mindre orter kräver utbyggnad av stugbyar åtgärder. I Harsa är det genomfört en förstudie om
hantering av avloppsvattnet. I Hennan och Los pågår det utredningar och vägval om ombyggnationer
av avloppsreningsverken utifrån problem med arbetsmiljö och processer.
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I flera av kommunens verksamhetsområden är det konstaterat ett relativt högt inläckage/tillförsel av
ovidkommande vatten till spillvattenledningsnätet, som leds vidare till avloppsreningsverken. För att
få en effektivare resursanvändning i pumpstationer och reningsverk är det önskvärd att se över och
arbeta vidare med åtgärder för detta.
Det pågår utredningar om hantering av slam från avloppsreningsverken samt externslam. Målet för
utredningen är bland annat att undersöka möjlighet för nyttiggörande av näringsämnen i slammet.

Aktivitet

Kommentar

Ta fram en genomförandeplan för åtgärder utifrån
identifierade upprustningsbehov för
avloppsanläggningarna.

Behov av prioriteringsordning. Säkerställa
tillräcklig framförhållning för
bebyggelseplanering. Beror på
utbyggnadsområden som fastställs i VA-plan.

Slutföra projekt framtida slamhantering.
Slutföra projekt om framtida anläggningar i Los, Harsa
och Hennan.
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10.6

Ledningsnät

Det kommunala ledningsnätet består av tre typer av ledningar; renvatten, spillvatten och dagvatten.
Ledningsnätet är i huvudsak anlagt på 50-, 60- och 70-talet men i vissa delar av kommunen
förekommer ännu äldre ledningar. Kvalité och ålder på nätet varierar mycket. En stor del av
ledningsnätet är idag 40-60 år gammalt och därmed i behov av att förnyas. Det är också problem
med ovidkommande vatten på spillvattensystemet samt förluster på dricksvattensystemet.

Aktivitet

Kommentar

Utveckla och uppdatera befintlig förnyelseplan för
pumpstationer.

Upprätthålla säker och jämn drift.

Säkerställa nätets funktion. Ta fram underlag för att
bedöma förnyelsebehovet för ledningsnätet och
vidareutveckla förnyelseplan.

Bygga kunskap och hantera akuta åtgärder.
Ljusdal Vatten AB har köpt en filmbuss,
rekryterat personal och skaffat en
programvara för ändamålet. Målet är att få
underlag för att kunna göra en strategisk plan.

Kombinerade system för dag- och spillvattenledning ska
saneras.

Optimera verken, minska bräddningar få en
tydligare dagvattenhantering. Dagvattennätet
ägs till stor del av VA men kräver samråd med
gata/parkavdelningen. Åtgärder ska in i
förnyelseplan och prioriteras där.

Minska miljöpåverkan som sker via bräddning,
minska energianvändning och kostnader

Konsekvenser för dagvattensystemet utreds.
Utreda dagvattennätets kapacitet och alternativa
dagvattenlösningar.

Hänsyn till klimatförändringar och konflikt
med förtätning av bebyggelse.

Utveckla plan för att komma till rätta med tillförsel av
ovidkommande vatten.
Risk- och sårbarhetsanalys för ledningsnätet.
Utreda formen för övertagandet av enskilt ledningsnät
vid utvidgning av verksamhetsområden.

10.7

Det är viktigt att detta sker på likartat och
transparent sätt i samtliga fall.

Ekonomi

VA-verksamheten står inför stora utmaningar med att reinvestera i ledningsnät och anläggningar.
Man kan också förvänta sig ökade krav från samhället och myndigheter, inte minst ur miljösynpunkt.
Samtidigt brottas man med en problematik som innebär vikande kundunderlag i vissa områden av
kommunen och behov av utbyggnad av de allmänna VA-anläggningarna i andra delar. Sammantaget
innebär detta svårigheter med att upprätthålla en god ekonomi i bolaget och samtidigt ha en
realistisk taxeutveckling.

37

Den nya organisationen i Ljusdal Energikoncern med samordning och bättre resursutnyttjande såväl
för drift och underhåll som för projektering, beredning och anläggande av ledningsnät skapar
effektivitetsvinster.
När VA-planen väl beslutats i kommunfullmäktige finns ett grundläggande dokument från ägaren
som ger tydliga ramar för den framtida långsiktiga verksamhets- och investeringsplaneringen i Ljusdal
Vatten AB. Det skapar därmed också förutsättningar för en långsiktigt planerad hållbar
taxeutveckling.
Aktivitet

Kommentar

Utreda möjligheter till särtaxa inom kommunen.
Ta fram underlag för debitering för allmän platsmark.

Rättvis fördelning av kostnader avseende
Trafikverket och gata/parkavdelningen

Upprätta rutiner för långsiktig VA-ekonomisk planering.

Planera för framtida investeringar för en jämn
utveckling av VA-taxan

11

GENOMFÖRANDE, UPPFÖLJNING OCH REVIDERING

Genomförandet är beroende av flera aktörer till exempel olika enheter inom
Samhällsserviceförvaltningen, men också av faktorer som ekonomi, exploateringstryck och hälso- och
riskfaktorer.
Det är viktigt att VA-frågorna beaktas både i den strategiska planeringen och i den fysiska
planeringen. Då Samhällsserviceförvaltningen ansvarar för det praktiska planeringsarbetet är det de
som skapar förutsättningar för att VA-frågor beaktas.
Genomförandet av åtgärder sker i den takt som är möjlig i organisationen. Ljusdal Vatten AB
genomför årligen en verksamhetsplanering för att prioritera vilka åtgärder som ska genomföras
under det kommande året. Det finns dessutom en långsiktig verksamhets- och investeringsplanering.
För att planeringen ska optimeras tas även hänsyn till efterföljande år.
För varje projekt eller åtgärd utses en ansvarig person samt en tidsaspekt. Ljusdal Vatten AB följer
sedan upp verksamhetsplanen kontinuerligt under året, såväl tekniskt som i det ekonomiska utfallet.
Plan för allmän anläggning kommer att revideras när VA-planen revideras.

12

KONSEKVENSER AV VA-PLANENS GENOMFÖRANDE

Nedan beskrivs vilka konsekvenser planen för den allmänna anläggningen bedöms få för miljön och
ur sociala och ekonomiska aspekter.
Miljökonsekvenser
-

Minskad bräddning ger mindre utsläpp av föroreningar och näringsämnen

-

Minskat tillskottsvatten sparar energi vid rening och transport

-

Minskat antal läckor minskar slöseri av renvatten
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-

Upprustning av pumpar och annan mekanisk utrustning minskar energiförbrukningen och
bidrar därmed till hushållning med naturresurser.

-

Förbättrad dagvattenhantering minskar föroreningsbelastningen på recipienter

Sociala konsekvenser
-

Kvalitetsförstärkningar ger förbättrad vattenleverans

-

Förbättrad ekonomisk styrning bidrar till ökad förutsägbarhet vad gäller kostnader för
fastighetsägarna.

-

Minskad översvämningsrisk och hållbar dagvattenhantering förbättrar tätortsmiljön för
invånarna

Ekonomiska konsekvenser
-

Investeringar i den allmänna anläggningen kommer sannolikt att påverka brukningstaxan

-

Med en långsiktig ekonomisk planering minskar risk för höga oförutsedda kostnader i ett
senare skede

-

Ökad kunskap om risker gör att oförutsedda kostnader kan förebyggas

Konsekvenser för Ljusdal Vatten AB
-

Planerade åtgärder medför att det kan behövas tillföras personalresurser

-

Flera av åtgärderna bidrar till en bättre arbetsmiljö

Konsekvenser för kommunens arbete
-

Ökad kunskap om den allmänna anläggningen och en bra samordning mellan berörda
förvaltningar och bättre kunskap om kommunens framtida utveckling ger förutsättningar för
att bedriva en mer effektiv verksamhet
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DEL 2: VA-UTBYGGNADSPLAN
13

VA-UTBYGGNADSPLAN

I denna delplan beskrivs behovsbedömningen för kommunalt VA. Därefter följer en beskrivning av de
olika utbyggnadsområdena. Planen avslutas med en konsekvensbeskrivning för berörda aktörer.
Behovsanalysen bygger på de förhållanden som var kända under 2017.
Denna del av VA-planen beskriver områden utanför nuvarande verksamhetsområden som kan vara
aktuella att byggas ut med allmänt VA. De områden som kommer att byggas ut baseras främst på
skyldigheten enligt § 6 i LAV, Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).
Enligt § 6 är det kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, om det behövs med hänsyn till skyddet
för människors hälsa eller miljön. Kommunen ska dels bestämma ett verksamhetsområde där
vattentjänsterna behövs och dels ordna så att behovet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning.
Beslutet fattas av kommunfullmäktige.
Enligt praxis behövs en något så när samlad bebyggelse av 20-30 fastigheter som underlag för en
allmän VA-anläggning. Det finns dock exempel på när betydligt mindre bebyggelsegrupper anses ha
behov av allmänt VA, till exempel med hänsyn till miljön.

13.1

Behovsanalys

För att klarlägga kommunens skyldighet att utöka verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning har
behovet av allmänna vattentjänster analyserats. Inledningsvis identifierades vilka bebyggelsegrupper
i kommunen som är över viss storlek med viss minsta bebyggelsetäthet. Totalt identifierades 20
bebyggelsegrupper.

Översiktskarta
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En systematisk jämförelse av förhållandena i de aktuella bebyggelsegrupperna har därefter gjorts
genom att ett antal parametrar av betydelse har identifierats och värderats. Parametrarna har i sin
tur grupperats som miljöfaktorer, hälsofaktorer eller samhällsfaktorer. Gruppering har sedan skett i
bebyggelse med stort, måttligt eller mindre behov av allmänna vattentjänster.
Stort behov: Bodasjön A, Myra, Harsa, Bodasjön B, Uvåssjön, Södra Letssjön.
Måttligt behov: Lörstrand, Sjöbo, Letsbo ,Sorttjärn, Sidnäsudden, Forsnäset, Kalvsjön, Skålbosjön,
Kåsjö.
Mindre behov: Nybo, Nore, Fågelsjö, Öjeberget Södra, Gunnarsbosjön.

Utöver faktorer som miljö-, hälso-, och samhällsfaktorer har även praktiska aspekter bedömts utifrån
hur enkelt en VA-försörjning kan ordnas med avseende på avstånd till redan befintligt VA-system.
Väger man in denna parameter ändras inte det tidigare utfallet på gruppnivå när det gäller vilka
områden som i första hand är aktuella för VA-utbyggnad. Däremot kan de praktiska aspekterna ge en
viss påverkan på den inbördes ordningen inom respektive grupp. För Fågelsjö innebär det långa
avståndet till befintligt VA att genomförbarheten försvåras/fördyras på ett sådant sätt att området
hamnar i den sista gruppen. Det betyder inte att behovet av allmän VA är lägre, men att utbyggnaden
sannolikt är mindre kostnadseffektiv eller att en områdeslokal lösning är mer ändamålsenlig.

13.2

Utbyggnadsområden

Generellt gäller att utbyggnad till de aktuella områdena skall ske med ren- och spillvatten om inget
annat anges i beskrivningar nedan för respektive område.
De kartor som redovisas är inte det slutgiltiga verksamhetsområdet. Förslag till verksamhetsområde
tas fram efter VA-utredning för respektive område.

13.2.1

Pågående utbyggnad

Under 2017 påbörjades utbygganden av området Harsaklacken i Harsa efter beslut om nytt
verksamhetsområde i Kommunfullmäktige. Området har tidigare haft enskild VA-lösning.
Även utbyggnad av kommunalt ren- och spillvatten påbörjades 2017 till Öjebergets norra
bebyggelseområde, vilket har varit anslutet som samfällighet till kommunalt VA. Verksamhetsområde
beslutades 2017-03-27. Utbyggnaden är uppdelad i två etapper, där etapp ett är påbörjad.

13.2.2

Planerad utbyggnad

I Harsa finns möjlighet till fortsatt utbyggnad till Svemarksbyns och Harsavallens område.
Svemarksbyn är idag ansluten som en förening, medan Harsavallen har enskilda anläggningar. Innan
utbyggnad av kommunalt ledningsnät till dessa områden kan ske finns behov av inventering och
utredning, samt uppgradering och ombyggnad av avloppsreningsverk och vattenverk för att kunna
möta behov av ökade mängder vatten.
Utbygganden av kommunalt VA till Öjebergets norra bebyggelseområde har slutförts under 2018,
både vad avser etapp ett och två.
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Prioriterade områden, ca 2019‐ 2027
Övergripande gemensamt för dessa områden är att bebyggelsen utvecklas från fritidshus med
sällananvändning till långvarig användning eller permanent användning av fastigheterna. Flera av
områdena ligger också belägna vid en sjö som riskerar att påverkas av näringsämnen när användning
av fastigheterna ökar.
Områdena redovisas i bilaga 6.

Utbyggnad på längre sikt, ca 2028 – 2035
I denna grupp ingår områden som arbetsgruppen identifierat som områden som eventuellt kommer
att ha ett behov av allmän VA-försörjning i framtiden. Dock måste ytterligare utredningar
genomföras innan behov, områdets utbredning och inbördes prioritering kan fastställas.
Områdena redovisas i bilaga 6.

Utredningsområden
I denna grupp ingår områden där det sannolikt inte föreligger något behov av allmän VA-försörjning i
nuläget. Det kommer att krävas ytterligare utredningar för att fastställa om det finns behov av allmän
VA-lösning.
Områdena redovisas i bilaga 6.

13.3

Genomförande av VA-utbyggnaden

Inför VA-utbyggnaden fattar kommunfullmäktige beslut om verksamhetsområde för allmänt VA.
Kommunen är skyldig att fatta beslut om utbyggnad av allmän VA-försörjning för bebyggelse som har
behov av detta. Detta sker genom beslut om inrättande av verksamhetsområde för allmän VA.
Skyldigheten för en kommun att inrätta ett verksamhetsområde inträder när det är påkallat ur miljöeller hälsoskyddsskäl och när det omfattar en gruppering av byggnader och bostäder. Vilka
fastigheter som har behov av att ingå i verksamhetsområdet, och om området har behov av samtliga
vattentjänster (det vill säga dricksvatten, spillvatten och dagvatten) utreds mer noggrant inför
beslutet.
När ett beslut om verksamhetsområde fattas medför det att gällande detaljplaner i området bör ses
över. Detaljplanebestämmelser gällande VA måste anpassas till nya förutsättningar och tillfälle ges
att generellt anpassa bestämmelser till dagens behov och krav.
Arbete med utbyggnad av kommunalt VA måste delas upp i flera faser:
1.

Inventering

2.

VA-utredning

3.

Projektering

4.

Utbyggnad

Ett rimligt tidsintervall från start till färdig utbyggnad antas vara fyra år. Med de resurser som finns i
VA-verksamheten i nuläget görs bedömningen att enbart ett område kan byggas ut per år.
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Bedömning görs därmed att enbart ett område kan startas per år, däremot är det möjligt att olika
faser pågår parallellt.

13.4

Betydelse för fastighetsägarna

VA-utbyggnaden finansieras av anläggningsavgifter som fastighetsägare inom ett utbyggnadsområde
måste betala. Alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet betalar en avgift enligt kommunens
taxa. Om ett visst utbyggnadsområde är väsentligt dyrare att ansluta än övriga områden i kommunen
kan det vara aktuellt med särtaxa, som då innebär högre avgifter för fastighetsägarna i just det
området. Storleken på både anläggnings- och brukningsavgift beslutas i kommunfullmäktige.

13.5

Förutsättningar för VA-utbyggnad

Prioriteringen och tidplanen för denna utbyggnadsplan är beroende av en mängd faktorer, bland
annat tiden för planläggning och genomförande. VA-utbyggnadsplanen utgår från befintliga
personalresurser i stor utsträckning, men det kan behövas ytterligare resurser för att genomföra
föreslagen tidplan.
I Ljusdals kommun finns en LIS-plan8, som ett tillägg till översiktsplanen. Översiktsplaner är inte
juridiskt bindande men ett viktigt vägledande och rådgivande dokument. LIS-planen visar
kommunens intentioner och vilja vad gäller landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Vid vissa tillfällen kan också omprioriteringar bli nödvändiga på grund av att förutsättningarna
förändrats. Till exempel har regeringen tillsatt en särskild utredare för att se över kommunens
skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § LAV, Lagen om allmänna vattentjänster(2006:412).
Utredaren förväntas lämna sitt betänkande till regeringen våren 2018.
Huvuddelen av VA-utbyggnadsplanen finansieras av avgifter. För att kunna genomföra VA-planen på
ett bra sätt krävs också finansiering från skattekollektivet i form av underlagsutredningar och
framtagande av rutiner och liknande.

13.6

Konsekvenser av VA-utbyggnadsplanen

Syftet med analysen är att ge en samlad bild av förväntade effekter av utbyggnadsplanen.
Konsekvensanalysen gäller effekter kopplat till inrättande av verksamhetsområde för allmänt VA. I
konsekvensanalysen ställs två alternativa scenarier mot varandra och förväntade effekter diskuteras
med avseende på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser.
Det ena scenariot, ”Jämförelsealternativet”, är en beskrivning av dagens situation och vilken
utveckling som sker om inte utbyggnadsplanen införs. Jämförelsealternativet innebär inte ett
nollalternativ, vilket skulle innebära att ingen utbyggnad skulle ske.
Det andra scenariot beskriver en utveckling där utbyggnadsplanen antas, ”VA-utbyggnadsplan”.
Beskrivning av de alternativa scenarierna ”Jämförelsealternativet” innebär att ett tydligt
8

LIS- plan för Ljusdals kommun, ”Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen”.

Antagen av kommunfullmäktige 2017-04-24 § 136 .Lagakraftvunnen 2017-05-24
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(formaliserat) arbetssätt för att göra urval och prioritering av VA-utbyggnad baserat på en tolkning av
§6 LAV, Lagen om allmänna vattentjänster, saknas. Det innebär ändå att utökning av
verksamhetsområde görs även i jämförelsealternativet, men att en övergripande plan och ett
strukturerat arbetssätt för detta saknas.
”VA-utbyggnadsplan” innebär att det har gjorts en bedömning av vilka §6-områden som finns i
kommunen och hur de ska byggas ut på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
Anläggningsavgifternas syfte är att finansiera VA-anläggningen för tillkommande fastigheter inom
utökat (eller befintligt) verksamhetsområde för allmänt VA vid anslutningstillfället.
Anläggningsavgifterna är ett sätt att fördela kostnaderna enligt vattentjänstlagens krav på rättvisa
och skälighet samt kommunallagens likställighetsprincip. Utgångspunkten för anläggningsavgiften är
att den ska täcka utbyggnad av ledningar inom området, samt fastighetens del i övriga anläggningar
som förser den med vatten och avlopp, såsom överföringsledningar. Utbyggnadskostnaden för den
enskilda fastighetsägaren har därför inte tagits hänsyn till i konsekvensanalysen, då det är en
konsekvens av uppfyllande av § 6 i vattentjänstlagen vilket är en utgångspunkt för båda
scenariobeskrivningarna.
De identifierade effekter som skiljer de olika alternativen åt presenteras i tabellform (Tabell 7, Tabell
8 och Tabell 9).
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13.6.1

Tabell 7. Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska
konsekvenser för Jämförelsealternativet
VA-kollektivet

Fastighetsägare

●

Oplanerade utbyggnader är
kostsamma och resurskrävande

●

Ej optimala anslutningspunkter
vid VO:s gräns

●

●

Övriga kommunen

VA-utbyggnadsplan

Dåliga anläggningar, kan
innebära föreläggande som
innebär investeringar för
enskilda fastighetsägare.
Anläggningar som blir onyttiga
när det blir föreläggande om
allmänt VA enligt § 6.

Osäkerheter om boendet och
prisutveckling för den enskilde.

●

Risk för föreläggande för
avsaknad av hantering av § 6områden

●

Resurser för tillsynsarbete
används mindre effektivt.
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●

Samordningsvinster både genom
samarbete med andra förvaltningar
och inom VA-verksamheten.

●

Ger bättre förutsättningar att
beräkna framtida avgiftsnivåer

●

Det blir tydligare när i tiden kostnad
för anläggningsavgift uppkommer,
vilket medför möjlighet att planera

●

Med en klok plan blir anslutningen
mer kostnadseffektiv

●

Tydligare bild över
kostnadsutveckling för
anslutningsavgifter.

●

Tydligare besked om vad man kan
göra på fastigheten vilket påverkar
boendet, prisökning mm.

●

Längre framförhållning i
huvudsystemets kapacitet, vilket ger
möjlighet till expansion och
utveckling.

●

Tillsyn kan prioriteras mer effektivt
innebärande att kommunens
resurser räcker längre.

●

Planeringsvinster i övrig planering

13.6.2

Tabell 8. Miljökonsekvenser

Miljökonsekvenser
Allmänt

Miljökvalitetsnormer

Jämförelsealternativet
●

●

Planering av renovering av
anläggningar (ARV mm) kan inte
upprätthållas om andra verk
måste prioriteras upp p g a
utbyggnad.

Kommer att bli bättre än idag
då inrättande av
verksamhetsområden kommer
att ske även utan ett
formaliserat arbetssätt, men
det är fortsatt högre belastning
på lokal recipient.
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VA-utbyggnadsplan
●

Bättre helhetssyn för att
uppnå
miljökvalitetsnormerna

●

Miljöaspekter viktas högre
i förhållande till andra
aspekter vid utveckling av
kommunen.

●

Kommunens resurser för
miljötillsyn kan användas
mer effektivt vilket bidrar
till mer miljönytta inom
andra tillsynsområden.

●

Positiva effekten blir mer
förutsägbar eftersom det
finns en tidsplan, troligen
lite bättre eftersom det är
en centraliserad lösning

13.6.3

Tabell 9. Sociala konsekvenser

Sociala konsekvenser
Sociala sammanhang

Jämförelsealternativ

●

Inga klara besked kan ges till
fastighetsägare eller
exploatörer

En attraktiv kommun

Arbetsmiljö

●

Handläggare har svårt att
planera sitt arbete och det blir
även svårt att prioritera.

●

Försvårar samarbete mellan
handläggare och förvaltningar.
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VA-utbyggnadsplan

●

Gemensam målbild inom
kommunen ger tydligare
info till invånare

●

Kommunal planering ger
förtroende

●

VA-investering kan skapa
oro och slitningar, medan
en plan ger trygghet

●

Bebyggelsen ändrar
karaktär men ger också
möjligheter till utveckling
av kommunen, enligt
kommunens översiktsplan.
Medveten hantering av
dagvatten, möjliggör
bättre hantering av
översvämningar till följd
av påverkan av dagens och
ett framtida klimat.

●

Bidrar till bättre
arbetsmiljö för
kommunens handläggare
då det blir enklare att ge
tydliga besked till invånare

●

Effektivare arbetssätt och
ökat samarbete mellan
förvaltningarna.

DEL 3: ENSKILT AVLOPP
14

PLAN FÖR ENSKILT VA

I denna delplan beskrivs hur vatten och avlopp ska hanteras för de fastigheter som även i framtiden
kommer att ha enskild VA-försörjning.
För fastigheter i stora delar av kommunens landsbygd är enskild VA-försörjning den mest lämpliga
lösningen. Alternativt ligger fastigheten i ett område som bör få kommunalt VA, men där det
kommer att dröja mer än 10 år till att de tidigast kan få kommunalt VA. Där ansvarar fastighetsägarna
själva för att ordna väl fungerande enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Många enskilda
avloppsanläggningar uppfyller dock inte dagens reningskrav.
Ljusdals kommuns miljöenhet har tagit fram riktlinjer för enskilda avlopp i en skrift som finns med
som bilaga 7 i rapporten samt på kommunens hemsida.

14.1

Enskilt dricksvatten

Kommunens och miljöenhetens kunskap om kaviteten på grundvattenreservoarer i kommunen är
mycket begränsad. I dag krävs ingen kontakt med miljöenheten inför anläggandet av en enskild
vattentäkt om uttaget är mindre än tio kubikmeter vatten per dag eller försörjer färre än 50
personer.
Det finns ett behov av att upprätta vattenskyddsområden för enskilda vattentäkter som uppfyller
livsmedelverkets krav av anmälan, dvs enskilda gemensamhetsanläggningar som har ett uttag över
tio kubikmeter vatten per dag eller försörjer mer än 50 personer. I dag saknar kommunen resurser
för ett sådant arbete.

14.2

Tillsyn av enskilt avlopp

Miljöenheten har under 2017 påbörjat inventering av enskilda avloppsanläggningar.
Inventeringsprojektet kommer att löpa under många år eftersom det i dagsläget finns 4500 enskilda
avlopp i kommunen.
En utvärdering av hittills genomförda inventeringar visar att det är i genomsnitt 75% av de
inventerade enskilda avloppen som inte uppfyller dagens lagkrav på efterföljande rening. Resultatet
av utvärderingen ger en översiktlig bild statusen för enskilda avlopp i kommunen.

14.3

I väntan på VA

I väntan på VA-utbyggnad kommer inventeringsprojektet för enskilda avlopp att fokuseras på de
områden där recipienten visar tydliga tecken på övergödning och att enskilda avlopp är en
bidragande orsak till övergödning. Därefter kommer kommunen att delas upp i områden varefter
miljöenheten bedömer var behovet är störst.

14.4

Information och stöd till fastighetsägare

Miljöenheten finns tillgängliga för rådgivning och information till fastighetsägare. Dessutom finns
information samt riktlinjer för enskilt avlopp tillgänglig på kommunens hemsida. Alla fastighetsägare
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som omfattas av inventering under respektive år får information om projektet samt hur man går
tillväga för att ansöka om en avloppsanläggning.

14.5

Nya områdesvisa VA-utredningar

Kommunen har ett stort planeringsansvar för att säkerställa att områdena har en god egen VAförsörjning och inte riskerar att utvecklas till ett kommunalt ansvarsområde på grund av miljö- och
hälsoskyddsskäl. I ett tidigt skede av utbyggnaden av kommunalt VA i ett område bör man se över
hur den kommande byggelsen ska utvecklas i det aktuella området. Detta kan göras i form av
förhandsbesked/bygglov eller i detaljplaneprocessen, beroende på omfattningen av det aktuella
området. Rutiner för handläggning av bygglov/förhandsbesked finns. Samråd med miljöenheten hålls
för att kontrollera förutsättningarna för enskilt VA.
En primär fråga i översiktsplanering och detaljplanering är att tillgodose behovet av vatten och
avlopp. Bebyggelsetrycket och utvecklingspotentialen i ett område påverkar också VA-utbyggnaden,
därmed är det viktigt att i ett tidigt skede lyfta frågan både i bygglovs- och detaljplaneprocessen. En
förutsättning för att få beviljat bygglov är att vatten- och avloppsfrågan går att lösa, därmed ska det
finnas goda förutsättningar att kunna hantera avloppsvatten och dricksvattenförsörjningen
långsiktigt. Detta gäller även i områden i väntan på utbyggnad av kommunalt VA.
Finns det skäl att göra en VA-utredning så bör det finnas riktlinjer för vad dessa ska innehålla och att
kvalitet samt kvantitet ska tillgodose fastigheternas behov. I en VA-utredning ska vissa kritiska
parametrar presenteras, exempelvis avståndet mellan fastigheterna, storleken på byggnaderna och
andra speciella förutsättningar.
Det är viktigt att möjligheten till en god VA-försörjning utreds i ett tidigt skede i en
detaljplaneprocess och innan nybyggnation tillåts. I samband med prövningen av markens lämplighet
ska man ha kännedom om grundvattnets mängd och en presenterad lösning på lämpliga åtgärder för
rening. Redan i planbeskedet bör VA-frågorna lyftas och i bästa fall peka på en färdig lösning.

14.6

Övrig bebyggelse med enskilt VA

För övrig bebyggelse i kommunen hanteras de enskilda avloppslösningarna inom Miljökontorets
ordinarie tillsynsverksamhet.

14.7

I väntan på allmänt VA

Utgångspunkten är att kommunen ska vara restriktiv med att tillåta nybyggnation i de områden där
kommunalt VA blir aktuellt inom tre år. I särskilda fall kan det dock anses nödvändigt att tillåta
nybyggnation i vilket fall. Sökande ska i sådana informeras om kommande VA- planer och
konsekvenserna, till exempel anslutningsavgifter, tvångsanslutning och vilka förutsättningar som
finns. Områden som är prioriterade längre fram än tre år, hanteras enligt normal handläggning.
Om området är utpekat i VA-planen ska Ljusdal Vatten kontaktas, för att klarlägga
prioriteringsordningen.
Förändringar i prioriteringsordningen ska meddelas till SSF, Samhällsserviceförvaltningen.

14.8

Dagvatten

Normalt sett är dagvatten i gles bebyggelse sällan något problem. I områden med stark omvandling
eller förtätning kan problem uppkomma till följd av förändrade avrinningsförhållanden och
bortglömd kunskap om ursprunglig funktion. Exempelvis vid avstyckningar, asfaltering, igenfyllning,
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placering av snöupplag eller bristfälligt underhåll av diken kan påverkan av vattenförekomster
förekomma.

14.9

Genomförandehandlingsplan med åtgärder

Nedan beskrivs kommunens arbete med enskilda VA-lösningar.

Aktivitet

Motiv

Ta fram plan för att öka kunskapen om enskild
dricksvattenförsörjning i kommunen.

Säkerställa god enskild vattenförsörjning.

Ta fram mål och beskriva resurser för tillsyn och
åtgärdstakt för enskilda avlopp

Säkerställa en långsiktigt hållbar åtgärdstakt.

Precisera innehåll och ambitionsnivå för VAutredningar

Möjliggöra ett metodiskt arbetssätt och effektiv
planering.

Identifiera och prioritera vilka bebyggelsegrupper
som ska utredas

Möjliggöra ett metodiskt arbetssätt och effektiv
planering.

Utreda kommunens ambitionsnivå vad gäller
kretsloppslösningar.

Möjliggöra återföring av näring.

Se över och uppdatera informationsmaterial om
dagvattenfunktioner

Säkerställa fungerande dagvattenhantering.

Se över och uppdatera informationsmaterial om
enskilda anläggningar.

Ge stöd till fastighetsägare för att minska risken för
avloppsrelaterade miljöproblem.
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BILAGOR
Bilaga 1. Tabell 1- Inventering av dricksvattenanläggningar.
Anläggning

Anslutna
fastigheter9

Produktion10
(m3/dygn)

Reningsprocess

Typ av Vattentäkt

Färila

740

657

pH-justering,
alkalinisering, UV-ljus

Grusås

Berg

Hamra

94

18

pH-justering, UV-ljus.
reducering av radon,
mangan och arsenik

Harsa

15

12

Alkalinisering, UVljus

Källa

Hennan

109

40

pH-justering, UV-ljus

Grusås

Järvsö

624

485

pH-justering, BAMreducering, UV-ljus

Grusås

Kårböle

86

15

Radonreducering,
UV-ljus

Berg

Letsbo

19

6

pH-justering, UV-ljus

Källa

Ljusdal

2158

1638

Alkalinisering, Mn,
Fe, UV-ljus

Grusås

Los

231

75

Luftning

Berg

Mellansjö

12

1,4

Alkalinisering, UVljus

Grusås

Nor

23

14

UV-ljus,
Fluoridreducering

Berg

Ramsjö

195

39

Alkalinisering, UVljus

Grusås

Berg
Berg

Sandsjö

19

2

pH-justering,
reducering av radon,
fluorid och mangan.

Tandsjöborg

91

45

UV-ljus

9

Antal abonnemang 2017 (enstaka fastigheter kan ha fler än ett abonnemang)

10

2016
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Bilaga 2. Tabell 2 - Inventering av avloppsanläggningar.
Anläggning

Anslutna
fastigheter11

Inkommande
mängd12
(m3/dygn)

Reningsprocess

Recipient

Färila

619

673

Mekanisk, kemisk

Ljusnan

Hamra (2 st)

60

Mäts ej

Mekanisk

Bäck (2 olika)

Harsa

14

24

Mekanisk, kemisk

Harsabäcken

Hennan

89

142

Mekanisk, kemisk

Hennan

Hovra

8

Mäts ej

Mekanisk

Bäck

Järvsö

632

637

Mekanisk, kemisk,
biologisk

Ljusnan

Kårböle

82

37

Mekanisk, kemisk

Ljusnan

Letsbo

15

8

Mekanisk, kemisk,
biologisk

Oppliån

Ljusdal

2192

2518

Mekanisk, kemisk,
biologisk

Ljusnan

Lörstrand

26

Mäts ej

Mekanisk

Ljusnan

Mellansjö

9

Mäts ej

Mekanisk

Mellansjön

Nor

23

25

Mekanisk

Kalvsjön

Nybo

4

7

Mekanisk, kemisk,
biologisk

Milån

11

Antal abonnemang 2017 (enstaka fastigheter kan ha mer än ett abonnemang) fler än ett abonnemang.

12

2016
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Bilaga 3. Tabell 3 - Sammanställning systemstatus
Sammanställning från år 2016 av ledningslängder för renvatten och spillvatten, antal serviser per km
ledning samt andel svinn på dricksvattensystemet och andel ovidkommande vatten.
Renvatten

Spillvatten

Längd
ledningsnät

Serviser
per km
ledning

Svinn

Längd
ledningsnät

Serviser
per km
ledning

Ovidkommande
vatten

km

st

%

km

st

%

Ljusdal

127,8

19

9

109,3

20

45

Letsbo

1,8

9

17

0,8

18

13

Kårböle

51

2

9

8,8

9

87

Färila

52

15

33

34,7

18

51

Hennan

8,9

13

27

5,9

16

90

Nor

1,8

16

29

2,4

10

49

Harsa

21

1

**

1,8

6

**

Ramsjö

14,6

16

37

9,8

19

77

Sandsjö

0,8

24

66

0,4

17

53

Hamra

62

2

**

3,7

16

**

Los

12,9

20

22

13,4

17

90

Tandsjöborg

6,5

17

67

5,5

16

90

Mellansjö

0,9

13

**

0,7

12

67

Järvsö

47,7

16

9

41,2

15

40

Hovra

*

*

*

0,6

13

8

Nybo

*

*

*

0,2

9

24

Lörstrand

*

*

*

1,3

20

33

*Renvatten finns ej
**Stor andel schablondebitering, dvs ej användbart värde

56

Bilaga 4. Tabell 4 - Hantering av slam från avloppsreningsverk
Anläggning

Slambehandling

Slutligt omhändertagande

Ljusdal

Avvattning i
avloppsreningsverket

Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Järvsö

Avvattning i
avloppsreningsverket

Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Nybo

Transporteras
oavvattnat till Järvsö
avloppsreningsverk för
behandling

Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Slamavskiljare.

Nor

Töms av Ljusdal
Renhållning AB och
transporteras till Järvsö
avloppsreningsverk för
behandling

Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Slamavskiljare.

Lörstrand

Töms av Ljusdal
Renhållning AB och
transporteras till Järvsö
avloppsreningsverk för
behandling

Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Biodammar

Dammarna grävs ur, slammet avvattnas på plats och
transporteras bort för att komposteras till
anläggningsjord

Biodammar

Dammarna grävs ur, slammet avvattnas på plats och
transporteras bort för att komposteras till
anläggningsjord

Hennan

Biodammar

Dammarna grävs ur, slammet avvattnas på plats och
transporteras bort för att komposteras till
anläggningsjord

Ramsjö

Avvattning i
frystorkanläggning
utanför avloppsreningsverket.
Rejektvatten avleds
tillbaka till verket.

Urgrävning av avvattnat slam från dammar.
Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Harsa

Letsbo
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Anläggning

Slambehandling

Slutligt omhändertagande

Slamavskiljare.

Töms av Ljusdal
Renhållning AB och
transporteras till
frystorkanläggning i
Ramsjö för avvattning

Urgrävning av avvattnat slam från dammen.
Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Färila

Avvattning i
avloppsreningsverket

Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Hovra

Slamavskiljare.

Urgrävning av avvattnat slam från dammarna.
Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Mellansjö

Töms av Ljusdal
Renhållning AB och
transporteras till
slamavvattningsdammar för avvattning
Kårböle

Avvattning i
avloppsreningsverket

Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Los

Biodammar

Dammarna grävs ur, slammet avvattnas på plats och
komposteras till anläggningsjord

Hamra

Slamavskiljare.

Urgrävning av avvattnat slam från dammarna.
Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Töms av Ljusdal
Renhållning AB och
transporteras till
slamavvattningsdamma
r för avvattning
Sandsjö

Slamavskiljare.

Töms av Ljusdal
Renhållning AB och
transporteras till
slamavvattningsdamma
r för avvattning
Tandsjöborg

Biodammar

Urgrävning av avvattnat slam från dammarna.
Transporteras till Wallbergs Åkeri AB i Bränta och
komposteras till anläggningsjord

Dammarna grävs ur, slammet avvattnas på plats och
komposteras till anläggningsjord

Uppgifter från 2017
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Bilaga 5. Tabell 5 - Hantering av slam från enskilda avloppsanläggningar
Anläggning

Slambehandling

Mängd
Max 4 800 ton

Bränta slamlagun

Dammar för avvattning och
infiltration av rejektvatten.
Urgrävning, frystorkning för
ytterligare avvattning och
borttransport för
kompostering

Max 1 800 ton

Korskrogen
slamlagun

Dammar för avvattning och
infiltration av rejektvatten.
Urgrävning, frystorkning för
ytterligare avvattning och
borttransport för
kompostering

Max 500 ton

Västbacka
slamlagun

Dammar för avvattning och
infiltration av rejektvatten.
Urgrävning, frystorkning för
ytterligare avvattning och
borttransport för
kompostering

Max 500 ton

Huskasnäs
slamlagun

Dammar för avvattning och
infiltration av rejektvatten.
Urgrävning, frystorkning för
ytterligare avvattning och
borttransport för
kompostering

Max 500 ton

Frystorkanläggning i
Ramsjö

Avvattning i
frystorkanläggning utanför
avlopps-reningsverket.
Rejektvatten avleds tillbaka
till verket. Urgrävning och
borttransport för
kompostering

Järvsö avloppsreningsverk

Behandling i verket

Upptagningsområde

Ljusdal

Färila

Los

Hennan

Ramsjö

Ca

4 000 ton

Uppgifter från 2017
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Järvsö

Bilaga 6 Beskrivning av områden
BODASJÖN A

Utbyggnadsområde, prioritering

Stort behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är ej prioriterat i ÖP eller LIS. Ej
planlagt.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har åtgärdats
efter tillsyn av Miljöenheten 2017.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt

Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav
Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som starkt påverkad

Bebyggelseutveckling

Måttligt intresse för utbyggnad
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BODASJÖN B

Utbyggnadsområde, prioritering

Stort behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är ej prioriterat i ÖP eller LIS. Ej
planlagt.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har åtgärdats
efter tillsyn av Miljöenheten 2017.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt

Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav
Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som starkt påverkad

Bebyggelseutveckling

Måttligt intresse för utbyggnad

61

MYRA/BONDARV

Utbyggnadsområde, prioritering

Stort behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är prioriterat i ÖP. Ej planlagt.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Stort intresse för utbyggnad

62

HARSA

Utbyggnadsområde, prioritering

Stort behov, utbyggnad sker

Befintlig bebyggelse

Mindre än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är ej prioriterat i ÖP eller LIS. Planlagt.

Befintlig VA-försörjning

Utbyggnad av kommunalt VA sker.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Är utrett

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som starkt påverkad

Bebyggelseutveckling

Stort intresse för utbyggnad

63

UVÅSSJÖN

Utbyggnadsområde, prioritering

Stort behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är prioriterat i ÖP eller LIS. Planlagt.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har ej godkänd
status. Åtgärder påbörjade efter tillsyn av
Miljöenheten 2018

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som starkt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad

64

SÖDRA LETSSJÖN

Utbyggnadsområde, prioritering

Stort behov

Befintlig bebyggelse

Mindre än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är prioriterat i LIS.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad

65

LÖRSTRAND

Utbyggnadsområde, prioritering

Måttligt behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är ej prioriterat i ÖP eller LIS.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och både enskilt avlopp och
kommunalt avlopp. Huvuddelen av de enskilda
avloppen har okänd status.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad

66

SJÖBO

Utbyggnadsområde, prioritering

Måttligt behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är ej prioriterat i ÖP eller LIS.

Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.
Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad

67

LETSBO

Utbyggnadsområde, prioritering

Måttligt behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är ej prioriterat i ÖP eller LIS.

Befintlig VA-försörjning

Både kommunalt vatten och enskilda brunnar
samt enskilda avlopp. Huvud-delen av de
enskilda avloppen har okänd status.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad

68

SORTTJÄRN

Utbyggnadsområde, prioritering

Måttligt behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är prioriterat i LIS.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad

69

SIDNÄSUDDEN

Utbyggnadsområde, prioritering

Måttligt behov

Befintlig bebyggelse

Mindre än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är inte prioriterat i ÖP eller LIS.

Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.
Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad

70

FORSNÄSET

Utbyggnadsområde, prioritering

Måttligt behov

Befintlig bebyggelse

Mindre än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är inte prioriterat i ÖP eller LIS.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad

71

KALVSJÖN

Utbyggnadsområde, prioritering

Måttligt behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är prioriterat i LIS.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har åtgärdats
efter tillsyn av Miljöenheten 2018.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Måttligt intresse för utbyggnad

72

SKÅLBOSJÖN

Utbyggnadsområde, prioritering

Måttligt behov

Befintlig bebyggelse

Mindre än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är prioriterat i LIS.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som måttligt påverkad

Bebyggelseutveckling

Högt intresse för utbyggnad

73

KÅSJÖ

Utbyggnadsområde, prioritering

Måttligt behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är ej prioriterat i ÖP eller LIS.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Måttligt intresse för utbyggnad

74

NYBO

Utbyggnadsområde, prioritering

Lågt behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är ej prioriterat i ÖP eller LIS.

Befintlig VA-försörjning

Ett par fastigheter anslutna till kommunalt VA i
övrigt enskilda brunnar och enskilda avlopp.
Huvud-delen av de enskilda avloppen har okänd
status.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
rimligt.

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad

75

NORE

Utbyggnadsområde, prioritering

Lågt behov

Befintlig bebyggelse

Mindre än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är ej prioriterat i ÖP eller LIS.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
rimligt.

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad

76

FÅGELSJÖ

Utbyggnadsområde, prioritering

Lågt behov

Befintlig bebyggelse

Mindre än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är prioriterat i LIS.

Befintlig VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
kostsamma pga höga reningskrav.

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad

77

ÖJEBERGET SÖDRA

Utbyggnadsområde, prioritering

Lågt behov

Befintlig bebyggelse

Mindre än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är prioriterat i ÖP eller LIS.

Befintlig VA-försörjning

Samfällighet ansluten till kommunalt VA.

Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
rimligt.

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad
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GUNNARSBOSJÖN

Utbyggnadsområde, prioritering

Lågt behov

Befintlig bebyggelse

Mer än 50% är permanentboende

Planförhållanden

Området är ej prioriterat i ÖP eller LIS.

Befintlig VA-försörjning
Förutsättningar för enskild VA-försörjning

Enskilda brunnar och enskilda avlopp. Huvuddelen av de enskilda avloppen har okänd status.
Grundvattnets kvalitet och kvantitet är okänt.
Förutsättningar för enskilt avlopp bedöms som
rimligt.

Påverkan från enskilda avlopp

Recipienten bedöms som svagt påverkad

Bebyggelseutveckling

Lågt intresse för utbyggnad
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