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Sammanfattning 

Syftet med utredningen har varit att se över behovet av framtida försörjning av dricksvatten samt 

hantering av spillvatten för området kring Sämsjön. Dagvatten inom utredningsområdet planeras att 

likt idag infiltreras lokalt på fastighetsmark samt avledas via diken och vägdiken. Olika 

ledningsdragningar och tekniker har jämförts och kostnadsuppskattning samt intäktsberäkning har 

genomförts.  

Sämsjön är beläggen cirka 16 km ifrån Herrljunga och cirka 6 km från Annelund där anslutning till 

befintligt nät planeras att ske. Sämsjön ingår i Herrljunga kommun. Större delen av fastigheterna runt 

sjön används som fritidsbostäder men även permanentbostäder förekommer. Planer på exploatering 

finns samtidigt som användning av befintliga bostäder bedöms kunna ändras från fritidshus till 

permanentboende. Detta leder till en ökad belastning på VA-systemet. Många av bostäderna inom 

utredningsområdet är belägna på arrenderad mark vilken ägs av Sämsholms gård.  

 

Vilka delar av utredningsområdet som kommunen har skyldighet att inkludera i verksamhetsområde 

enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV) har undersökts. Detta har bland annat gjorts genom 

Länsstyrelsens GIS-stöd för små avlopp samt genom en dialog med Herrljunga kommun.  

 

Ett LTA-system har föreslagits för att avleda spillvatten från utredningsområdet men val av 

ledningsteknik bör undersökas ytterligare. Vattenledningen planeras att läggas i samma schakt. 

Kostnaden för denna utbyggnad har beräknats till cirka 69–96 Mkr beroende på val av 

ledningsdragning. Påslag för byggledning, projektering samt oförutsedda kostnader ingår. Intäkter i 

form av anslutningsavgifter har beräknats till cirka 15–18 Mkr, även detta varierar beroende på val av 

ledningsdragning. Intäkter och kostnader har även beräknats med hänsyn till en framtida exploatering 

med en antagen exploateringsgrad om 20 % om ej detaljplaner anger annat. Med hänsyn till 

Länsstyrelsen GIS-stöd för små avlopp samt undersökning av 6 § - områden rekommenderar 

Norconsult att allmänt vatten- och spillvattennät byggs ut enligt alternativ 2 för en beräknad kostnad 

på 69–80 Mkr (inklusive byggledning, projektering och oförutsedda kostnader).  
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Begreppsförklaringar 

Avloppsvatten: samlingsnamn för spill- och dagvatten 

Dagvatten: nederbördsvatten 

Delavrinningsområde: (DARO) område inom större avrinningsområde 

 

Deplacement: vikten av undanträngt vatten 

 

Gemensamhetsanläggning: (GA) anläggning av väsentlig betydelse för flera fastigheter, ex väg, 

avlopp 

Lagen om allmänna vattentjänster: (LAV) reglerar allmänna vattentjänster 

 

Lätt tryck avlopp: (LTA) grunt förlagda ledningar där varje fastighet som ansluts till VA-nätet har en 

egen pump 

 

Retentionspotential: markens potential att bibehålla exempelvis föroreningar, påverkas av jordens 

genomsläpplighet  

 

Spillvatten: förorenat vatten från hushåll och industrier 

Särtaxa: när kommunen har rätt att påföra olika kostnader för fastigheter inom samma 

verksamhetsområde 

 

VA-taxa/Anslutningsavgift: avgift som fastighetsägaren betalar för tillgång till allmänt VA 

 

Verksamhetsområde: område där vattenförsörjning och avlopp ordnats genom allmän VA-anläggning 

 

6 § - område: område som kommunen enligt LAV har skyldighet att inkludera i verksamhetsområde  
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 Orientering 

På uppdrag av Herrljunga kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande VA-utredning för 

området kring Sämsjön. En långsiktig lösning för vattenförsörjning och avledning av spillvatten har 

tagits fram. I samband med anläggandet av ny spillvatten- och vattenledning kommer kommunens 

verksamhetsområde utökas och fler områden kommer få tillgång till allmänt vatten och 

spillvattenavlopp. Planerade exploateringar inom kommunens verksamhetsområde planeras även de 

få tillgång till det planerade allmänna VA-nätet. 

 

Området är lokaliserat cirka 6 km från Annelund och cirka 16 km från Herrljunga (se Figur 1).  

 

 

Figur 1. Lokalisering av området kring Sämsjön. Sämsjön är markerat med rött (Eniro, 2019) 

 Syfte/omfattning 

Syftet med utredningen har varit att göra en bedömning av hur framtida vattenförsörjning och 

avledning av spillvatten kan lösas för området. Detta har gjorts genom att identifiera behov för de olika 

områdena intill Sämsjön samt uppförande av en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen baseras på en rad 

antaganden som behöver undersökas närmre, tex val av ledningsteknik samt behov av pump- och 

tryckstegringsstationer.  Enligt kommunens önskan har uppdraget ej innefattat att undersöka 

dagvattensituationen i området. Följande huvudmoment ingick i utredningen: 

• Avgränsning av områden och förslag på lämpligt VA-område.  
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• Undersökning av befintliga VA-förhållanden och allmänna förutsättningar. 

 

• Beräkning av anslutningsavgifter. 

 

• Utredning av lämplig hantering av vatten och spillvatten baserad på ekonomiska och 

miljömässiga konsekvenser. Framtagning av översiktliga förslag på ledningssträckor och 

eventuella pumpstationer.  

 

• Redovisning genom ett tekniskt PM samt tillhörande bilagor. 

 Underlag 

Herrljunga kommun har tillhandahållit underlag i form av: 

• Höjddata och grundkarta i dwg och GIS över området. 

 

• Kommunens anslutningsavgifter. 

 

• Förstudie för ledningsdragning mellan Annelund och Sämsjön framtagen av Skandinavisk 

kommunalteknik.  

 Områdesbeskrivning 

Idag sker utveckling och exploatering av området och en aspekt som bör belysas för en hållbar 

utveckling av området är försörjning av dricksvatten samt omhändertagande av spillvatten. Inget 

allmänt vatten eller spillavlopp finns i området i dagsläget utan endast enskilda eller gemensamma 

spillvattenanläggningar och vattentäkter. Utredningsområdet definieras av odlings och skogslandskap, 

vägnätet utgörs av privata och statliga vägar och är överhängande småskaligt. Kommunen äger inga 

vägar inom utredningsområdet. Merparten av bebyggelsen är belägen på arrenderad mark, 

markägare är Sämsholms gård. Topografin i utredningsområdet är generellt relativt kuperad med 

snabbt växlande höjder även om höjdskillnaderna inte nödvändigtvis är så stora.  

 

Cirka 6 km nordväst om området finns det möjlighet att i framtiden ansluta området till befintligt 

allmänt nät för vatten och spillavlopp. Se Figur 2 samt bilaga 1 och 2 för anslutningspunkt till allmänt 

VA-nät samt områdesindelning. Figur 2 visar även placering av befintligt vatten- och reningsverk samt 

bokstavsbenämning för respektive område.  
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Figur 2. Lokalisering av vattenverk, reningsverk samt anslutningspunkt och områdesindelning i grönt 

Boendeform och antalet bebyggda fastigheter inom varje område varierar. Typen av boende inom 

områdena består dels av fastigheter vilka används för permanent boende och dels av enklare 

fastigheter vilka endast nyttjas som fritidsbostäder. Antalet bostäder planeras att öka i framtiden 

samtidigt som användning av befintliga bostäder bedöms kunna ändras från fritidshus till 

permanentboende. Detta leder till en ökad belastning på VA-systemet. Områdesindelning och antalet 

uppskattade hushåll per område sammanfattas i Tabell 1. Områdesindelningen är ej baserad på 

avstånd mellan bostäderna. 
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Tabell 1. Antal hushåll per område 

Benämning Område  Antal uppskattade 
hushåll idag 

A Getlanda 3 

B Ollestad 7 

C Björkudden 16 

D Ekåsen 22 

E Säm 10 

F Bröderna 17 

G Sämsholm 8 

H Näsbacka 42 

I Ekudden 25 

J Sandsnäs 5 

K Lövsjö 2 

L Ubby 5 

M Örekulla 9 

N Röcklösa 11 

 

Ett platsbesök gjordes våren 2019 i området. I Figur 3-Figur 7 redovisas exempel på områdets 

karaktär med stugor intill strandkanten och smala vägar.  

 

 

Figur 3. Sämsholms gård 
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Figur 4. Småskaligt vägnät 

 

 

Figur 5. Sämsholms gård, annan vinkel 
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Figur 6. Exempel på en vanlig fastighet 

 

 

Figur 7. Badplats vid Sämsjöns gård 
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 Förutsättningar 

I följande kapitel redovisas utredningsområdets geologiska förutsättningar, förutsättningar för särtaxa, 

aktuella detaljplaner samt områden som kommunen enligt 6 § vattentjänstlagen har skyldighet att 

inkludera i verksamhetsområde. 

 Geologiska/Geotekniska förutsättningar 

Översiktligt består utredningsområdet huvudsakligen av sandig morän. Mindre områden av torv, berg 

och isälvssediment förekommer i utredningsområdet, se SGU:S Jordartskarta (bilaga 5).  

 Särtaxa/VA-taxa 

I fall där särförhållanden råder har kommunen rätt att påföra olika avgifter för fastigheter inom samma 

verksamhetsområde. Särförhållanden som eventuellt kan ge skäl till särtaxa kan till exempel vara: 

topografiska skillnader, geotekniska förhållanden, eller särskilda natur- och kulturvärden (Svenskt 

vatten, 2017). Herrljunga kommuns viljeriktning är i dagsläget att i möjligaste mån undvika särtaxa. 

Utgångspunkten i utredningen är därför att se till förutsättningarna för annan finansiering. Det kan 

ändå bli nödvändigt att använda särtaxa i slutänden eftersom LAV anger att VA-kollektivet inte ska 

belastas vid utbyggnad av själva verksamhetsområdet. Överföringsledningar kan kollektivet stå för.  

 Detaljplaner 

För utredningsområdet finns två aktuella detaljplaner vilka berör område F, och I. För område I som 

består av Linesand och Ekudden finns en detaljplan vilken har vunnit laga kraft. Enligt detaljplanen 

utgör avloppssituationen i området ett hinder för permanentboende. Inom området för detaljplanen 

finns 25 bostäder, planen medger ytterligare 28 tomter (Herrljunga kommun, 2020). För område F 

finns en detaljplan framtagen vilken vunnit laga kraft, inom planområdet ligger idag 17 bostadshus, 

planen möjliggör 7 nya tomter (Herrljunga kommun, 2015). Planområdenas lokalisering visas i gult i 

Figur 8. Båda detaljplanerna bedömer att möjlig utökning av takytor som kan uppstå är försumbar och 

därför inte påverkar dagvattensituationen nämnvärt. Därav bedöms dagvatten likt idag kunna 

omhändertas lokalt då det kommer finnas goda förutsättningar för naturlig infiltration. Vidare är båda 

detaljplanerna i denna utredning inkluderade i verksamhetsområdet då de bedöms vara en del av ett 

större sammanhang, dvs minst 20–30 bostäder inom ett närmre avstånd till varandra. Vad ett större 

sammanhang innebär beskrivs mer detaljerat under kapitel 2.4. Detaljplanerna föreslås i denna 

utredning inkluderas i samma verksamhetsområde och utgör den nordligaste samt sydligaste delen av 

det östra verksamhetsområdet. Därmed föreslås gränsen för verksamhetsområdet sammanfalla med 

gränsen för detaljplanerna i den norra samt södra delen av det föreslagna östra verksamhetsområdet.  
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Figur 8. Planområden markerade i orange färg 

 Område som berörs av 6 § (LAV) 

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). 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. 

I Herrljunga kommuns VA-plan, framtagen av Tyréns pekas området Sämsholm ut som ett område 

med behov enligt 6 § LAV, se Figur 9 (Tyréns, 2019). Bedömningen i VA-planen är en 

sammanvägning av närhet till recipient/badplats, områdets sammanlagda belastning på grund av 

antalet hus samt i viss mån behov av enskild vattenförsörjning.  
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Figur 9. Bedömt 6 §-område VA-plan Herrljunga kommun 

 Norconsults bedömning av 6 §- område 

Som stöd för beslut om ytterligare områden ska bedömas som 6 §- område har Norconsult använt 

Länsstyrelsens GIS-Stöd för små avlopp. GIS-stödet består av tre konceptmodeller där tillkommande 

avlopps risk för påverkan på recipienten riskbedöms med hänsyn till fosfor, kväve samt hälsoskydd. 

Data som bearbetas i GIS-stödet är bland annat jordarter, jorddjup, hydrologiska- och topografiska 

förutsättningar, vattenskyddsområde och skyddade områden. Vidare har retentionspotential, geologisk 

risk samt vattenmyndigheternas statusklassning avseende näringsämnen bearbetats. Syftet med GIS-

stödet är att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationell likriktad bedömning av 

skyddsnivå (Länsstryrelsen, 2019). Bedömningen baseras även på avstånd mellan bebyggelsen där 

både 100 samt 200 meter har undersökts, detta beskrivs närmre under kapitel 2.4.1.2. 

2.4.1.1 Länsstyrelsens GIS-stöd för små avlopp 

Riskbedömningen (0–4) är en sammanvägning av olika kriterier och presenteras genom en färgskala. 

Bedömningen utgår ifrån att avloppsvatten före utsläpp renas till normal skyddsnivå samt att det inte 

finns närliggande badplatser som inte är allmänna (Länsstryrelsen, 2019).  

 

För risknivå 0–2 bedöms rening som uppfyller normal skyddsnivå som tillräcklig, för risknivå 3–4 bör 

högre krav på rening ställas (Länsstryrelsen, 2019).  

 

I Figur 11, Figur 13 och Figur 15 presenteras resultatet av riskbedömningen. Områden som har 

bedömts till risknivå 0 är i dessa figurer släckta då avlopp inte riskerar att påverka 

delavrinningsområdet eller specifikt vatten. Risknivå 1 illustreras i bilderna med grönfärgade områden, 

risknivå 2 med gulfärgade, risknivå 3 med orangefärgade samt risknivå 4 med rödfärgade områden. 
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Riskbedömning hälsoskydd 

Tillkommande avlopps påverkan på hälsoskydd har i GIS-stödet sammanvägts enligt konceptmodellen 

i Figur 10 

 

I Figur 11 presenteras den sammanvägda risken ur hälsoskyddssynpunkter. Området kring 

Sämsholm och Bröderna samt badplatsen bedöms vara högsta risknivå (risknivå 4), avlopp i detta 

område bedöms därmed ha stor risk att påverka vatten inom delavriningsområde eller specifikt vatten. 

Utifrån detta bör högre krav än de som uppfyller normal skyddsnivå ställas för Bröderna och 

Sämsholm. För Ekåsen och Björkudden har risknivån bedömts till nivå 2, med hänsyn till hälsoskydd 

bedöms därmed rening som uppfyller normal skyddsnivå vara tillräcklig.  

 

 

Figur 11. Bedömd risk för påverkan av hälsoskydd 

 

Sämsholm 

Bröderna 

Badplats 

Figur 10. Sammanvägd riskbedömning för hälsoskydd (Länsstryrelsen, 2019) 
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Riskbedömning kväveutsläpp 

För bedömning av risk för kväveutsläpp genom tillkommande avlopp har konceptmodellen enligt Figur 

12 använts.  

 

Figur 13 visar att risken att ett avlopp med hänsyn till kväveutsläpp ska påverka ett vatten inom 

delavrinningsområdet eller ett specifikt vatten är låg eller väldigt låg. Området kring Sämsholm är 

riskbedömt som riskklass 1 samt 2, i övrigt är utredningsområdet bedömt som riskklass 0. Enligt detta 

bedöms rening som uppfyller normal skyddsnivå vara tillräcklig med avseende på kväve för hela 

utredningsområdet.   

 

Figur 13. Bedömd risk för påverkan av utsläpp av kväve 

 

 

Sämsholm 

Figur 12 Sammanväg riskbedömning för utsläpp av kväve (Länsstryrelsen, 2019) 
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Riskbedömning fosforutsläpp 

För riskbedömning av fosforutsläpp genom tillkommande avlopp har konceptmodellen enligt Figur 14 

använts. 

 

Den sammanvägda riskbedömningen visas i Figur 15. Enligt GIS-stödet behövs högre krav på rening 

av fosfor än den som uppfyller normal skyddsnivå för området kring Näsbacka och Sämsholm. Från 

Sämsjöns västra del går en tarm med riskklass 4 (röd markerat område). Detta område bedöms vara 

högt riskklassat på grund av det naturreservat som finns i Ollestad. Naturreservatet Ollestad bildades 

2009 och är 32 hektar stort, här finns bland annat vidkroniga ekar, grova aspar samt lågflikmossa och 

västlig njurlav (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020). 

 

Figur 15. Bedömd risk för påverkan av fosforbelastning 

Sämsholm 

Näsbacka 

Ollestad 

Figur 14 Sammanvägd riskbedömning för fosfor (Länsstryrelsen, 2019). 
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2.4.1.2 Större sammanhang 

Som nämnt ovan är det i lagen inte definierat vad som ska räknas som ett större sammanhang men 

enligt Svenskt Vatten (2016) har ett riktvärde i förarbetet till lagen varit 20–30 fastigheter.  

Då det är odefinierat vilket avstånd som enligt LAV gäller för att ett område ska räknas som ett större 

sammanhang har det i utredningen studerats två avstånd, 100 samt 200 m. Den områdesindelning 

som erhålls från dessa avstånd visas i Figur 16. Områdesindelning för max 100 m illustreras i bilden 

med mörkare grön färg, för områdesindelning enligt max 200 m se rosa färg. För respektive 

områdesindelning anges även hur många bostadshus som faller inom gränserna i tillhörande färg. 

Antal utgår ifrån vilka byggnader som är klassade som bostadshus i den fastighetskarta som erhållits 

från beställaren och är därför endast en ungefärlig uppskattning av antalet tomter.  

 

Figur 16. Områdesindelning enligt 100 samt 200 meter mellan bostäder 

 

2.4.1.3 Sammanvägd bedömning 

Resultatet från de tre konceptmodellerna sammanfattas i Tabell 2. För samtliga konceptmodeller, 

fosfor, hälsoskydd och kväve redovisas i tabellen de riskklasser som återfinns i respektive område. 

För varje område finns även en uppskattning av antalet hushåll samt avstånd till närmsta närliggande 

område. I Tabell 2 redovisas även om det finns någon annan verksamhet i området som till exempel 

camping eller kursgård, detta är inget som GIS-stödet tar hänsyn till och bör därför beaktas separat. I 

Tabell 2, Figur 17 och Figur 16 betecknas badplatsen i Säm med X1 samt Säms camping och Café 

som X2. 

  



 Uppdragsnr: 106 16 00   Version: 5 

 Sämsholm VA-utredning  |  För omvandlingsområde 

 

n:\106\16\1061600\6 leverans\04 färdig handling\2021-01-12\sämsholm va-utredning för omvandlingsområde.docx 2021-01-13 

 

  |  19(27) 

 

Tabell 2. Bedömning av 6 §-områden 
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A Getlanda 3  B  AB: 690 m  1  Nej 

B Ollestad 
 

7  A AB: 690 m  1  Nej 

C Björkudden 
 

16 Större sammanhang. D CD: 160 m  1,2  Ja 

D Ekåsen 
 

22 Större sammanhang. C CD: 160 m  1,2,3  Ja 

E Säm 
 

10  F EF: 250 m  1  Nej 

F Bröderna 
 

17 Detaljplan medger 7 nya tomter, se 
D1. Större sammanhang. 

G FG: 140 m    Ja 

G Sämsholm 
 

8 Sämsholm kursgård m. 27 
sängplatser. Större sammanhang. 

 F FG: 140 m  2,3  Ja 

H Näsbacka 
 

42 Större sammanhang.  I HI: 100 m 1,2,3 2,3 1,2 Ja 

I Ekudden 25 Delvis 6 §-område enligt VA-plan 
Herrljunga. Detaljplan möjliggör 7 
nya tomter, se D2. Större 
sammanhang. 

H HI: 100 m  1,2,3  Ja 

J Sandsnäs 
 

5  I IJ: 510 m  1,2  Nej 

K Lövsjö 
 

2  D KD: 480 m    Nej 

L Ubby 
 

5  M ML: 410 m    Nej 

M Örekulla 
 

9  N MN: 250 m    Nej 

N Röcklösa 
 

11  M MN: 250 m    Nej 

X1 Säm 
 

 Badplats D, E  1 3,4  Nej 

X2 Säm  Säms Camping & Café. 15 
campingplatser 

D, E   1  Nej 

D1 Bröderna, 
Sämsholm 

17 Laga kraft. Medger ytterligare 7 
tomter. 

F     Ja 

D2 Linesand 
och 
Ekudden 

25 Laga kraft. Medger ytterligare 28 
tomter. 

I   1,2  Ja 
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 Föreslagna verksamhetsområden 

I Figur 17 presenteras Norconsults förslag till verksamhetsområde baserat på Länsstyrelsens GIS-

stöd för små avlopp samt avstånd mellan bebyggelsen. Förslaget består av två verksamhetsområden, 

ett öster om Sämsjön samt ett väster om sjön.  

 

Då det endast är ett fåtal bostäder som faller inom avståndet 100–200 m har dessa inkluderats i det 

föreslagna verksamhetsområdet. Gränsdragningen för verksamhetsområdet öster om sjön har i viss 

mån dragits enligt pågående/gällande detaljplaner tidigare benämna D1 och D2 vilka rör Bröderna och 

Sämsholm samt Linesand och Ekudden. Båda detaljplanerna har inkluderats i området. Föreslagna 

verksamhetsområden visas i Figur 17. För bostäder som ligger utanför verksamhetsområde men i 

anslutning till ledningsdragning kan i vissa fall påkoppling erbjudas om så önskas.  

 

 

Figur 17. Föreslagna verksamhetsområden markerade i rött 

X1 

X2 
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 Befintligt VA 

Inom utredningsområdet finns idag inget allmänt VA-ledningsnät. En inventering av befintliga 

avloppsanläggningar har gjorts vilken visar att merparterna av bostäderna har sluten tank. Ett fåtal hus 

har en gemensam markbädd. I Ekåsen, norr om Sämsjön, finns ett nytt minireningsverk för 

avloppsvatten.  

 

Vattenförsörjning inom utredningsområdet sker enskilt eller genom gemensamhetsanläggning. På 

grund av otillräcklig tillgång på dricksvatten grävde ett antal husägare nya brunnar 2018. Tillgång och 

kvalitet på dricksvatten varierar inom området. 

 

Enligt uppgift från Herrljunga Elektriska AB finns tillräcklig kapacitet i vatten- och reningsverk i 

Annelund för att ansluta utredningsområdet. 

  

Dagvatten bedöms infiltreras lokalt på fastighetsmark samt avledas via diken och vägdiken. 
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 Förslag på VA-anläggning 

Förslag på VA sammanställs i bilagorna 1 och 2 där två olika alternativa ledningsdragningar 

redovisas. Ledningsdragningarna är översiktliga. Samtliga alternativ föreslås avleda sitt spillvatten 

genom ett lätttrycksavloppsvattensystem (LTA) med en pump per fastighet samt två ansamlande 

pumpstationer. Det är möjligt att delar av anläggningen kan byggas med annan teknik, vilket bör 

utredas i projekteringsfasen. Detta kan i så fall påverka anläggningskostnaden. För ledningsdragning 

enligt alternativ 2 finns förslag på placering av ansamlande pumpstation enligt underlag som 

Skandinavisk Kommunalteknik har tagit fram. För övriga ledningsdragningar behöver placering av 

ansamlande pumpstationer ses över. Skandinavisk kommunalteknik har även tagit fram förslag på 

placering av tryckstegringsstation för ledningsdragning enligt alternativ 1. Om behov av 

tryckstegringsstation finns behöver placering för övriga alternativ undersökas. Kostnadsuppskattning i 

bilaga 4 har gjorts för både LTA i isolerlåda och LTA på frostfritt djup. I kostnadsuppskattningen har ej 

en eventuell tryckstegringsstation inkluderats. Val av ledningsteknik samt behov av pump-och 

tryckstegringsstation behöver undersökas ytterligare. 

Följande har legat till grund för rekommendation av LTA system: 

• Topografin inom utredningsområdet är kuperad med växlande höjder. Ett konventionellt 

system hade inneburit många större pumpstationer (med tillkommande drift) och risker för 

djup ledningsschakt. Ett LTA-system är trycksatt med mindre dimensioner, vilket möjliggör 

grund förläggning. 

 

• Vägnätet är generellt småskaligt och smalt. Ett konventionellt system hade inneburit 

komplicerade anläggningsförhållanden med antingen väldigt branta alternativt breda schakt 

eller dyra röjningsarbeten (vegetation, mm) och återställningsarbeten (fastighetsmark, staket, 

mm). Då LTA-systemet medger en grund förläggning minskas schaktdjupen och därmed blir 

även omfattningen av röjningsarbeteten samt återställningsarbeten mindre.  

 

• Svårigheter att ansluta fastigheter i anslutning till Sämsjön med självfall till ledningar i gatan på 

grund av höjdskillnader. 

 

Några av fördelarna med LTA är: 

• Minskade schaktkostnader och schaktytor. 

 

• Går att använda på sjönära platser. 

 

• Kan vara ekonomiskt fördelaktigt i områden med gles bebyggelse, kuperad terräng eller berg.  

 

Vattenledningarna föreslås att anläggas grunt, eventuellt i isolerlåda (vatten och spillvatten läggs i 

samma isolerlåda och följs åt). Värmekabel är ett alternativ. 

 

Dagvattnet föreslås likt i dagsläget att infiltreras lokalt på fastighetsmark samt avledas via diken och 

vägdiken. 

 Uppskattning av intäkter och kostnader 

I detta avsnitt sammanställs kostnadsbedömning för utbyggnad av VA-systemet i utredningsområdet 

samt intäktsberäkning utifrån anslutningsavgifter. Kostnadsbedömning har för de två alternativa 

ledningsdragningar utförts för två tekniker: vatten och lätttrycksavloppsvattensystem (LTA) samt 

vatten och lätttrycksavloppsvattensystem (LTA) i isolerlåda. Kostnadsuppskattningen är endast 
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preliminär och utgår från ett antal antaganden (tex val av ledningsteknik samt behov av 

pumpning/tryckstegring), dessa antaganden behöver utredas vidare innan en mer detaljerad 

kostnadsuppskattning kan ges. 

 Intäkter 

Beräknade intäkter baseras på en anslutningsavgift på 105 681 kr/hushåll exklusive moms. För 

framtagning av anslutningsavgift har en genomsnittlig tomtyta på 1000 m2 antagits för 

utredningsområdet. Intäkter för de olika ledningsdragningarna är beräknade för både befintligt antal 

bostäder samt för framtida exploatering. För framtida exploatering är en exploateringsrad om 20 % 

antagen om ej detaljplaner anger annat. Utöver anslutningsavgiften betalar fastighetsägaren 

ledningsdragning till och inom sin fastighet vilken är en privat kostnad. I de fall som det finns en 

arrendator är denna likställd med fastighetsägaren enligt LAV 4 §. I Tabell 3 presenteras en 

uppskattning av intäkter utifrån den beräknade anslutningsavgiften för respektive område för befintlig 

bebyggelse samt framtida exploatering. För inkomstberäkningar för respektive ledningsdragning 1–2, 

se bilaga 3.  

Tabell 3. Intäkter för respektive område baserat på anslutningsavgift 

Benämning Område Antal 
uppskattade 
hushåll idag 

Framtida 
utbyggnad 20 
% om ej 
detaljplan 
anger annat 

Intäkter 
befintlig 
bebyggelse 

Framtida intäkter 
expl.grad 20 % 
om ej detaljplan 
anger annat 

A Getlanda 3 4 0,3 Mkr 0,4 Mkr 

B Ollestad 7 8 0,7 Mkr 0,9 Mkr 

C Björkudden 16 19 1,7 Mkr 2,0 Mkr 

D Ekåsen 22 26 2,3 Mkr 2,8 Mkr 

E Säm 10 12 1,1 Mkr 1,3 Mkr 

F Bröderna 17 24 1,8 Mkr 2,5 Mkr 

G Sämsholm 8 10 0,8 Mkr 1,0 Mkr 

H Näsbacka 42 50 4,4 Mkr 5,3 Mkr 

I Ekudden 25 53 2,6 Mkr 5,6 Mkr 

J Sandnäs 5 6 0,5 Mkr 0,6 Mkr 

K Lövsjö 2 2 0,2 Mkr 0,3 Mkr 

L Ubby 5 6 0,5 Mkr 0,6 Mkr 

M Örekulla 9 11 1,0 Mkr 1,1 Mkr 

N Röcklösa 11 13 1,2M kr 1,4 Mkr 
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 Kostnader 

För kostnadsuppskattning av de två framtagna ledningssträckorna har kostnadsuppgifter enligt Tabell 

4 använts. För priser gällande sjöförlagd ledning har tyngder beräknats för 100 % deplacement. Antal 

meter som kräver bergschakt har för varje ledningsdragning uppskattats genom SGU:s jordartskarta 

(bilaga 5). Enligt LAV 19 § skall huvudmannen stå för de pumpar som på grund av den allmänna VA-

anläggningens konstruktion är nödvändiga för att fastighetsägaren ska kunna nyttja VA-anläggningen, 

därmed blir LTA-pumpar en kostnad för huvudmannen och ej för fastighetsägaren vid anläggning av 

ett LTA-system. Kostnad för eventuell tryckstegringsstation är ej inkluderad i kostnadskalkylen, om 

behov finns tillkommer därmed denna kostnad. För mer detaljerad kostnadsberäkning för respektive 

ledningsdragning än den sammanställning som visas i Tabell 4, se bilaga 4. 

Tabell 4. Kostnadsuppgifter för VA-anläggning 

 
V+TS V+TS 

Isolerlåda 
Pumpar Påslag 

Investeringskostnad - Jordschakt     

Pris/meter [kr/m] 3 700 3 200 
  

Investeringskostnad - Bergschakt 
    

Pris/meter [kr/m] 4 180 980 
  

Investeringskostnad - Sjöförlagd 
    

Sjöschakt Pris/meter [kr/m] 17 500 - 
  

Rör samt tyngder Pris/meter [kr/m] 392 - 
 

 

Investeringskostnad - Pumpar 
    

LTA-pump på fastighet [kr/st]  
  

30 000 
 

Ansamlande pumpstation [kr/st] 
  

115 000 
 

Påslag      

Projektering    10 % 

Byggledning    15 % 

Oförutsedda kostnader    10 % 
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 Sammanställning 

Kostnader, intäkter samt differensen mellan dessa för samtliga alternativ har sammanställts enligt 

Tabell 5. Tabellen presenterar uppgifter för både befintlig bebyggelse samt uppskattade uppgifter för 

en framtida exploatering om 20 % för samtliga områden om ej detaljplan anger annat.  

Tabell 5 Sammanställning över kostnader och intäkter för alternativ 1 och 2.  

 

 

 

 

 

 

 

BEFINTLIGT Alternativ 1 Alternativ 2  
V+TS V+TS Isolerlåda V+TS Land: V+TS Isolerlåda, 

Sjö: V+TS 

Intäkt befintlig 
bebyggelse 

17,6 Mkr 14,6 Mkr 

Exklusive 
kostnadspåslag 

    

Kostnad befintlig 
bebyggelse 

71,2 Mkr 61,4 Mkr 59,1 Mkr 50,7 Mkr 

Differens befintlig 
bebyggelse 

53,6 Mkr 43,7 Mkr 44,5 Mkr 36,1 Mkr 

Inklusive 
kostnadspåslag 

    

Kostnad befintlig 
bebyggelse 

96,1 Mkr 82,9 Mkr 79,8 Mkr 68,5 Mkr 

Differens befintlig 
bebyggelse 

78,5 Mkr 65,2 Mkr 65,2 Mkr 53,9 Mkr 

 FRAMTID         

Intäkt framtid  24,0 Mkr 20,3 Mkr 

Exklusive 
kostnadspåslag 

    

Kostnad framtid 73,0 Mkr 63,2 Mkr 60,1 Mkr 51,7 Mkr 

Differens framtid 49,0 Mkr 39,2 Mkr 39,7 Mkr 31,4 Mkr 

Inklusive 
kostnadspåslag 

    

Kostnad framtid 98,6 Mkr 85,3 Mkr 81,1 Mkr 69,8 Mkr 

Differens framtid 74,6 Mkr 61,3 Mkr 60,8 Mkr 49,5 Mkr 
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 Slutsats 

I överensstämmelse med Tabell 2 (bedömning av 6 §-områden) rekommenderar Norconsult att 

allmänt VA byggs ut enligt alternativ 2. Samtliga utpekade 6 §-områden inkluderas i alternativet. 

Kostnadsmässigt är alternativ 2 billigare än alternativ 1.   

Som beslutsunderlag för den bedömning vilken redovisas i Tabell 2 har Länsstyrelsens GIS-stöd för 

små avlopp använts samt avstånd studerats. Då GIS-stödet ej tar hänsyn till verksamheter inom 

området har detta beaktats separat. Alternativ 1 möjliggör för framtida påkoppling av ytterligare 

områden som GIS-stödet har riskklassat som relativt höga om ytterligare exploatering vid dessa 

områden blir aktuellt i framtiden.   
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