
Allmänt vatten och avlopp runt Sämsjön
Välkommen!

MÖTET BÖRJAR KLOCKAN 17.00

Välkomna till denna digitala frågestund för er som har hus i Sämsholm och Kläckene, 
med omnejd. Vi är glada att ni kunde vara med, och att det verkar ha fungerat att koppla 
upp sig till mötet.
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• 6§ Lagen om allmänna vattentjänster (VA-
lagen) är tillämplig – i sin nuvarande utformning

• KF beslut maj 2021
Prel. kostnad klar maj 2022?

• Grävarbete 2024-2025

• Förbindelsepunkt förmedlas när hela systemet 
är godkänt, ni ansvarar själva för ledning från 
förbindelsepunkt till hus.

• Vatten i kranen – våren 2025?

För att kort sammanfatta vad som sades i filmen:

6§ i VA-lagen, som säger att kommunen är skyldig att förse områden med en viss täthet 
med allmänt vatten och avlopp, är tillämplig på Björkudden, Ekåsen, Bröderna, 
Sämsholm, Näsbacka, Ekudden och Linesand. Åtminstone så som lagen är formulerad 
idag. Det finns ett lagförslag som kan innebära att Ekåsen kan undantas från kravet på 
anslutning, men vi vet i dagsläget inte när det kan komma ett beslut från Riksdagen om 
det.

Om tidsplanen håller beslutar kommunfullmäktige om eventuellt nytt 
verksamhetsområde i maj i år. Det betyder förhoppningsvis att ni får besked om vad 
detta kan komma att kosta er i maj nästa år.

Stamledningsnätet grävs ner med start senast hösten 2024. Från stamnätet dras 
servisledningar och en förbindelsepunkt förmedlas strax utanför tomt- eller 
arrendegräns. När detta förmedlats faktureras anslutningsavgiften och ni börjar betala 
VA-taxa. 

Ni ansvarar själva för att ordna ledning från förbindelsepunkten in i huset, men 
Herrljunga Vatten behöver dokumentera anslutningen.

När hela systemet trycktestats kan ni börja använda vattnet, förhoppningsvis sker detta 
våren 2025.
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1. Det vore intressant att få ta del av varför konsulterna anser att de utpekade 
områdena är ett §6-område.

Vi börjar med att försöka besvara de frågor vi fått in på mejl inför mötet. En fråga kände 
vi kräver ett lite längre svar, och därför börjar vi med den innan vi går vidare med de 
övriga. För att besvara denna släpper jag in Norconsult, som får beskriva vad de baserat 
sin bedömning, att de utpekade områdena är ett §6-område, på. Frågan besvaras mer 
utförligt i rapporten, men Malin och Emma från Norconsult gör här ett semmandrag.
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Sämsholm

Möte med de boende i Sämsholm 2021-03-18
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● Kommunen har enligt 6 § vattentjänstlagen skyldighet att, om det 
behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö, 
anordna vattenförsörjning och avlopp för ett ”större sammanhang” 

● Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 2006 
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Vad som menas med ett större sammanhang är inte 

definierat i lagen men enligt Svenskt Vatten har 20–30 anslutna fastigheter bedömts vara 
ett riktvärde 

i förarbetet. Dock kan det räcka med färre fastigheter om bebyggelsen ligger samlad eller 
har ett 

samband med en allmän VA-anläggning. Om behovet för skydd av hälsa och miljö är 
stort kan även 

färre antal fastigheter räknas som ett större sammanhang (Svenskt Vatten, 2016). 
Utgångspunkt för 

föreliggande utrednings bedömning av samlad bebyggelse har varit 20–30 samt att det 
max är 100–

200 meter mellan bostadshusen
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Länsstyrelsens GIS-stöd små avlopp

● Bygger på riskbedömningar genom sammanvägning av olika kriterier

● Riskbedömning 0-4

● Tre konceptmodeller

- Fosfor

- Kväve

- Hälsoskydd
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Tabell från Länsstyrelsen 2019

Syftet med GIS-stödet är att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och en 
nationellt 

likriktad bedömning av skyddsnivå enligt 2 kap 3 § miljöbalken vid prövning av små av-

lopp. 
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LST GIS-Stöd- Hälsoskydd
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Syftet med GIS-stödet är att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och en 
nationellt 

likriktad bedömning av skyddsnivå enligt 2 kap 3 § miljöbalken vid prövning av små av-

lopp. 

7



LST GIS-Stöd- Kväve
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LST GIS-Stöd- Fosfor
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Den röda ”tarm” som syns längst ner i bild visar att här finns ett naturskyddsområde, 
varför det bedöms vara särskilt känsligt för utsläpp.

9



LIS-områden

● x
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Ur ÖP:
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Föreslagna verksamhetsområden (exkl.Ekåsen)
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Föreslagna verksamhetsområden (inkl.Ekåsen)
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1. Utgår ersättning för kostnader relaterade till tidigare krav i samband med installation av sluten tank –
vacuumtoaletter och ledningar i huset m.m.?

1. Miljöchef – vi vet inte. Vi måste undersöka hur andra kommuner hanterat frågan.

16



1. Utgår ersättning för kostnader relaterade till tidigare krav i samband med installation av sluten tank –
vacuumtoaletter och ledningar i huset m.m.?

2. Kommer systemet att byggas med självfall eller pumpar?

1. -

2. Herrljunga Vatten – Intentionen är att använda självfall så långt som möjligt, men i 
vissa fall kan det krävas pumpar. Vad som är genomförbart behöver undersökas i 
detaljprojekteringen, innan dess kan vi inte svara säkert.
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1. Utgår ersättning för kostnader relaterade till tidigare krav i samband med installation av sluten tank –
vacuumtoaletter och ledningar i huset m.m.?

2. Kommer systemet att byggas med självfall eller pumpar?

3. Önskemål: dra landförlagda ledningar, risk för läckage m.m. i sjön annars.

1. -

2. -

3. Noteras. Avgörs i projekteringsfasen. Vi är medvetna om att en sjöförlagd ledning har 
vissa nackdelar. Den stora fördelen är kostnaden, vilken ju i slutänden fördelas på er.
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1. Utgår ersättning för kostnader relaterade till tidigare krav i samband med installation av sluten tank –
vacuumtoaletter och ledningar i huset m.m.?

2. Kommer systemet att byggas med självfall eller pumpar?

3. Önskemål: dra landförlagda ledningar, risk för läckage m.m. i sjön annars.

4. Det finns idag några som har tillgång till egen brunn. Är det möjligt att man samordnar provtagningen av 
vattnet? Ta gärna fram riktlinjer på hur vi ska gå tillväga så att vattenanalysen blir utförd på ett korrekt 
sätt.

1. -.

2. -

3. -

4. Beror lite på vad syftet med provtagningen är. 
Herrljunga Vatten:  För att fortsätta nyttja eget dricksvatten. Kravet är att det egna 
vattnet ska hålla en bättre kvalité än det vatten Herrljunga Vatten levererar. Det är 
svårt att bevisa och vilka parametrar som skulle ingå då Annleunds vattenverk testar 
olika parametrar och provpunkter i månaden. Vill någon behålla sitt dricksvatten 
ändå så bekostas provtagning av fastighetsägare/arrendator.
Elaine: Kommunen har svårt att vara behjälpliga vid en sådan samordning eftersom 
det mesta vi gör måste finansieras av avgifter. Ett annat alternativ är ju att samordna 
det genom t.ex. stugägarföreningen eller någon utsedd person i området som kan 
samordna provtagning, inlämning av proven och distribution av provsvar. 
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1. Utgår ersättning för kostnader relaterade till tidigare krav i samband med installation av sluten tank –
vacuumtoaletter och ledningar i huset m.m.?

2. Kommer systemet att byggas med självfall eller pumpar?

3. Önskemål: dra landförlagda ledningar, risk för läckage m.m. i sjön annars.

4. Det finns idag några som har tillgång till egen brunn. Är det möjligt att man samordnar provtagningen av 
vattnet? Ta gärna fram riktlinjer på hur vi ska gå tillväga så att vattenanalysen blir utförd på ett korrekt 
sätt.

5. I vilket mån går det att använda den befintliga infrastrukturen på egen tomt? Vi har en trekammarbrunn 
och sedan en pump som pumpar bort spillvattnet till en gemensam infiltrationsbädd. Kan man använda 
sig av dessa rör delvis, eller är det ett helt nytt system som gäller?

1. -

2. -

3. -

4. -

5. Herrljunga Vatten: Förhoppningsvis går det att använda befintliga rör inom 
fastighet/arrendetomt, det beror på vart ledningarna leds idag mot var 
servisledningen kommer. De fastigheter som har kopplat isär BDT och WC räcker det 
kanske att koppla ihop med relativt lätta medel mot att gräva om hela 
ledningssträckan inom fastighet/arrende. Tanken är att den informationen ska 
komma fram inför en detaljprojektering. 
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1. Vi vill ha reda på den/de egentliga orsakerna till Sämsjöns vattenkvalitet.

1. (Som framgick på mötet i vagnsboden i april 2019, så är alla boende vid sjön 
angelägna att vattenkvaliten är bra. Ja, vi ser att det är algblomning ibland och det är 
vi oroade över.
Men, då gäller det att ni angriper de rätta underliggande orsakerna. I våra grafer som 
ingår i vår inlaga till Herrljunga kommun 2019-04-17, finns det inte någon parameter 
som pekar på att det skulle vara fastigheterna på den norra och nordvästra sidan av 
sjön som är den direkta orsaken. Dessutom har ju kommunen kontrollerat våra 
avlopp och de är i dagsläget tillräckligt bra.) 

Miljöchef: Vi kan inte med säkerhet säga vad algblomningen beror på. Det sannolika 
är att det finns flera olika orsaker. Den miljöövervakning och provtagning som görs 
går att läsa av i ett system som heter VISS. Där ser vi att det vatten som rinner in till 
Sämsjön, från Sandsken, uppnår god status med avseende på näringsämnen. Men att 
statusen i sjön sedan övergår till måttlig status med avseende på näringsämnen. Det 
verkar alltså som att näringsämnen tillförs. Det är ju inte så mycket jordbruksmark 
direkt intill Sämsjön, men säkert har jord- och skogsbruk viss påverkan. Och reglering 
av sjön kan också påverka. Men att över 100 hus släpper ut sitt avloppsvatten lokalt 
har sannolikt också en negativ påverkan. Många av de befintliga avloppsanläggningar 
som finns på plats är infiltrationer och markbäddar. De renar till viss del, men de har 
inte samma reningsgrad som ett kommunalt reningsverk. Därför är det ett rimligt 
antagande att vattenkvalitén kommer att påverkas positivt när avloppsvattnet från ca 
100 hus förs bort och renas i Annelund.
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1. Vi vill ha reda på den/de egentliga orsakerna till Sämsjöns vattenkvalitet.

2. Har kommunen beräknat den totala miljöpåverkan som projektet medför?

1. -

2. (Projektet kommer att kraftigt påverka miljön negativt, såsom:
* Maskiner (grävare, lastbilar etc)
* Materiel (rör, pumpar, el-installationer)
* Drift (el och underhållskostnader)
* Drift av reningsverk och dricksvattenstationer
Allt ovanstående innebär ökat koldioxidutsläpp och därmed en negativ 
miljöpåverkan.
Enligt tidigare besked från kommunen vet vi att de vill ha bort slamtömningsbilarna 
pga deras utsläpp. Inom snar framtid kommer dessa bilar köra på icke-nafta baserat 
drivmedel.)

Man skulle kunna göra någon slags livscykelanalys där man i ena vågskålen lägger 
miljökonsekvenserna av utbyggnad av VA-nätet + kapitalförlusten i att inte låta de 
små avloppsanläggningarna finnas hela sin livslängd ut och i den andra vågskålen 
lägger minskade utsläpp av näringsämnen till sjön och slopad slamtömning. I en 
sådan invägning så vet jag faktiskt inte vilken vågskål som skulle bli tyngst. Men det 
här med kommunens ansvar enligt 6 § VA-lagen gäller oavsett hur invägningen i 
vågskålarna ser ut. 2017 hade ju Uppdrag granskning ett reportage om några platser i 
Sverige där kommunen dragit ut allmänt vatten och avlopp och lagt kostnaden på 
husägarna, och i dessa fall så översteg anslutningsavgiften hela husets värde (så lär 
det inte bli i vårt fall, långt ifrån). Men kontentan var att VA-lagen är så långtgående 
och så tvingande att det inte går att ta hänsyn till andra omständigheter. Är det ett 
område där tillräckligt många hus ligger tillräckligt samlat, så har kommunen helt 
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enkelt ansvaret för VA-försörjningen.
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1. Vi vill ha reda på den/de egentliga orsakerna till Sämsjöns vattenkvalitet.

2. Har kommunen beräknat den totala miljöpåverkan som projektet medför?

3. Hur mycket kommer de boende som de senaste åren bekostat dyrbara anläggningar få i ersättning?

1. -

2. -

3. Miljöchef: Jag kan såklart inte svara exakt. Men när jag varit i kontakt med andra 
kommuner så verkar praxis vara att man räknar av anläggningarna på tio år och jag 
fick ett exempel förklarat för mig där en anläggning som var fem år gammal när den 
allmänna VA-anslutningen gjordes fick 50 % av sina utgifter tillbaka. Att praxis är 10 
års avräkningstid låter för mig inte helt rimligt eftersom anläggningarnas livslängd är 
betydlig längre, snarare 20 – 30 år. Men just 10 år verkar vara vedertaget och prövat i 
sådana här fall. Och det är också i 10 år som garantierna för markarbeten gäller.
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1. Vi vill ha reda på den/de egentliga orsakerna till Sämsjöns vattenkvalitet.

2. Har kommunen beräknat den totala miljöpåverkan som projektet medför?

3. Hur mycket kommer de boende som de senaste åren bekostat dyrbara anläggningar få i ersättning?

4. På mötet i vagnsboden fick vi besked om att alla boende inom Herrljunga kommun skall betala samma 
anslutningskostnader, oberoende på var de bor i kommunen.
Det pris som då angavs för 2019 var: 96000 kr + 4%/år. Gäller inte detta fortfarande?

1. -

2. -

3. -

4. Herrljunga Vatten: Detta gällde normala förutsättningar i redan befintliga 
verksamhetsområden, vi återkommer med en prisuppgift efter detaljprojektering. 
Blir det särtaxa är det ett beslut som fattas av Kommunfullmäktige.
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1. Vi vill ha reda på den/de egentliga orsakerna till Sämsjöns vattenkvalitet.

2. Har kommunen beräknat den totala miljöpåverkan som projektet medför?

3. Hur mycket kommer de boende som de senaste åren bekostat dyrbara anläggningar få i ersättning?

4. På mötet i vagnsboden fick vi besked om att alla boende inom Herrljunga kommun skall betala samma 
anslutningskostnader, oberoende på var de bor i kommunen.
Det pris som då angavs för 2019 var: 96000 kr + 4%/år. Gäller inte detta fortfarande?

5. Vad blir de rörliga kostnaderna? Vid anslutning av både vatten och avlopp? Vid anslutning till enbart 
avlopp (fortsatt nyttjande av egen dricksvattenbrunn)?

1. -

2. -

3. -

4. -

5. Herrljunga Vatten: Som det ser ut idag är brukningsavgiften för 150 kubik vatten och 
avlopp: rörlig 4102kr ink moms. fast avgift 2827kr ink moms
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1. Vi vill ha reda på den/de egentliga orsakerna till Sämsjöns vattenkvalitet.

2. Har kommunen beräknat den totala miljöpåverkan som projektet medför?

3. Hur mycket kommer de boende som de senaste åren bekostat dyrbara anläggningar få i ersättning?

4. På mötet i vagnsboden fick vi besked om att alla boende inom Herrljunga kommun skall betala samma 
anslutningskostnader, oberoende på var de bor i kommunen.
Det pris som då angavs för 2019 var: 96000 kr + 4%/år. Gäller inte detta fortfarande?

5. Vad blir de rörliga kostnaderna? Vid anslutning av både vatten och avlopp? Vid anslutning till enbart 
avlopp (fortsatt nyttjande av egen dricksvattenbrunn)?

6. Ni påpekar att vi inte behöver närvara när ni gräver. Hur kan ni då veta var våra befintliga ledningar 
ligger? Det finns inga ritningar som visar var de ligger. Dessutom är flertalet utan några el-ledningar, så vi 
tror att det blir svårt att scanna av dem. Det är nog säkrast att vi medverkar vid grävningen. 

1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. Herrljunga Vatten:  Givetvis är det ok att vara närvarande vid framgrävning dock 
kommer det att upprättas ledningsärende i ledningskollen för hela området. Då vi 
släpper ledningarna i tomt/fastighetsgräns så är det inte så beroende av ledningarna 
inom fastighets/arrendegräns. 
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1. Vi vill ha reda på den/de egentliga orsakerna till Sämsjöns vattenkvalitet.

2. Har kommunen beräknat den totala miljöpåverkan som projektet medför?

3. Hur mycket kommer de boende som de senaste åren bekostat dyrbara anläggningar få i ersättning?

4. På mötet i vagnsboden fick vi besked om att alla boende inom Herrljunga kommun skall betala samma 
anslutningskostnader, oberoende på var de bor i kommunen.
Det pris som då angavs för 2019 var: 96000 kr + 4%/år. Gäller inte detta fortfarande?

5. Vad blir de rörliga kostnaderna? Vid anslutning av både vatten och avlopp? Vid anslutning till enbart 
avlopp (fortsatt nyttjande av egen dricksvattenbrunn)?

6. Ni påpekar att vi inte behöver närvara när ni gräver. Hur kan ni då veta var våra befintliga ledningar 
ligger? Det finns inga ritningar som visar var de ligger. Dessutom är flertalet utan några el-ledningar, så vi 
tror att det blir svårt att scanna av dem. Det är nog säkrast att vi medverkar vid grävningen. 

7. I ett område har fem hushåll investerat ca 200000 kr för ett gemensamt vattenledningsnät.
Kan man lägga en anslutningspunkt i den gemensamma brunnen och därmed behålla tiningseffekten i 
nätet?

1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. Vi har tekniska krav på ledningsnätet, håller dessa ledningar de tekniska kraven 
kommer det givetvis att användas och ersättas, detaljprojekteringen får jobba vidare 
med dessa frågor. 
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https://www.herrljunga.se/va/samsjon

Den presentation som visas i informationsfilmen kommer som sagt att visas på er 
informationssida. Där lägger vi även ut om det kommer ny information som vi tror att 
flera kan ha intresse av, ett tips är därför att hålla koll på den med jämna mellanrum för 
att uppdatera er om läget. Vi ska försöka hålla den uppdaterad. Adressen har ni 
förhoppningsvis koll på vid det här laget, men den finns även här för den som vill skriva 
ner den en gång till. 
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herrljunga.kommun@herrljunga.se

gunnar.andersson@herrljunga.se

maja.sallander@herrljunga.se

elaine.larsson@herrljunga.se

tord.ottergren@el.herrljunga.se

frida.carlsson@el.herrljunga.se

Om ni fortfarande känner att ni har frågor eller synpunkter som vi behöver ta med oss i 
vårt arbete med frågan är ni välkomna att mejla in dem.
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www.herrljunga.se
tel: 0513-170 00 
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