
Vatten- och avloppsplan 2019
Förutsättningar, behov, riktlinjer och åtgärder  

gällande vattenförsörjning och avlopp 2019–2023

Antagandehandling 2019-04-17 Dnr: 2017-1024 
NÄSSJÖ KOMMUN



 
Vatten- och avloppsplan 2019                   Antagandehandling 2019-04-17 
Nässjö kommun          Dnr. 2017-1024  

 2

 
Sammanfattning ...................................................................................................... 4 
Inledning .................................................................................................................... 6 

Bakgrund och syfte .................................................................................. 6 
Organisation ............................................................................................. 6 
Tidplan och planperiod ........................................................................... 6 
Gällande VA-policy och VA-plan ......................................................... 6 

VA-PLAN _______________________________________________________________________ 7 
Allmänt VA .................................................................................................................. 7 

Vatten- och avloppsverk ......................................................................... 7 
Ledningsförnyelse .................................................................................... 7 
Skyddsområden, skyddsföreskrifter och vattendomar ........................ 8 
Reservvatten ............................................................................................. 8 
Förändrat klimat, ökade myndighetskrav, hållbarhet .......................... 8 
Exploateringsområden ............................................................................ 9 
Sammanfattning av åtgärder gällande vatten- och avlopp ................ 10 
Dagvatten ................................................................................................ 12 

VA-utbyggnadsplan ............................................................................................... 13 
Utbyggnadsområden ............................................................................. 13 
Alternativ huvudman ............................................................................. 14 
Övrig utbyggnad .................................................................................... 14 
Åtgärder i väntan på VA-utbyggnad ................................................... 15 

Enskilt VA .................................................................................................................. 16 
Uppföljning av inventering ................................................................... 16 
Information och rådgivning ................................................................. 16 
Vattenförsörjning ................................................................................... 16 
Enskild anslutning till kommunalt VA ............................................... 17 

Konsekvenser för miljö och hälsa ....................................................................... 19 
Ekonomiska konsekvenser .................................................................................... 21 

VA-POLICY ____________________________________________________________________ 24 
Strategiska frågor och prioriteringsgrunder................................................... 24 
Riktlinjer och fortsatt arbete ............................................................................... 25 

VA-ÖVERSIKT __________________________________________________________________ 30 
Omvärldsfaktorer och befintliga planer ........................................................... 30 

Lagar ........................................................................................................ 30 
Regler för enskilda avlopp .................................................................... 31 
Nationella, regionala och lokala miljömål ........................................... 31 
Regional vattenförsörjningsplan .......................................................... 32 
EU-direktiv, vattenförvaltning ............................................................. 32 
Kommunens översiktsplan ................................................................... 34 
Kommunala bedömningsgrunder för enskilda avlopp ..................... 34 
Övergripande strategier för Nässjö Affärsverk ................................. 34 

Förutsättningar ....................................................................................................... 35 
Naturgivna förutsättningar ................................................................... 35 
Framtida klimat ...................................................................................... 36 
Miljökvalitetsnormer för vatten ........................................................... 37 

Framtida utveckling ............................................................................................... 42 
Befolkning ............................................................................................... 42 

Innehållsförteckning 



 
Vatten- och avloppsplan 2019                   Antagandehandling 2019-04-17 
Nässjö kommun          Dnr. 2017-1024  

 3

Framtida krav på VA-verksamheten ................................................... 47 
Allmänna VA-anläggningar ................................................................................. 50 

Vattentäkter, vattenverk och nät.......................................................... 50 
Avloppsverk och nät ............................................................................. 51 
Behov gällande vatten- och avloppsverk samt ledningsnät .............. 54 

Behov av utbyggnad ............................................................................................. 56 
Förutsättningar ....................................................................................... 56 
Rosjön/Nyaby ........................................................................................ 60 
Kansjön ................................................................................................... 66 
Marietorp/Pallarp .................................................................................. 70 
Sjölund/Klinten ..................................................................................... 75 
Bäckafallasjön sydöst ............................................................................. 80 
Bodaviken/Långelidsviken ................................................................... 84 
Malmbäck södra ..................................................................................... 88 
Osfällan ................................................................................................... 92 
Grimstorpaviken .................................................................................... 96 
Uddeberg ................................................................................................ 99 
Vareviken .............................................................................................. 104 
Vallsjön norra ....................................................................................... 107 
Sandsjöbaden ........................................................................................ 111 
Sammanfattning ................................................................................... 115 

Dagvatten ............................................................................................................... 116 
Allmänt .................................................................................................. 116 
Områden med översvämningsproblematik ...................................... 117 
Behov .................................................................................................... 118 

Reglerade sjöar och vattendrag ........................................................................ 119 
Enskilt vatten .......................................................................................................... 119 
Enskilt avlopp ......................................................................................................... 121 
Taxa ..........................................................................................................................122 
Uppföljning av VA-plan 2014-2018 ................................................................. 124 
Ordlista ....................................................................................................................128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vatten- och avloppsplan 2019                   Antagandehandling 2019-04-17 
Nässjö kommun          Dnr. 2017-1024  

 4

Sammanfattning 
Syftet med en kommunal VA-plan (vatten- och avloppsplan) är att få en 
heltäckande och långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i 
kommunen. Nässjö kommuns VA-plan består av tre delar. Dels en VA-
plansdel, som beskriver hur kommunen i praktiken ska jobba med VA-
försörjningen. Bakgrunden till denna är en VA-översikt som beskriver 
nuvarande situation och behov, och en VA-policy som beskriver riktlinjer för 
arbetet. VA-planen har en planperiod på fem år vilket innebär att det är 
åtgärder inom denna tidsperiod som huvudsakligen behandlas.   
 
Föreslagna åtgärder gällande befintliga verksamhetsområden är huvudsakligen 
ledningsförnyelse, flera moderniseringar av befintliga vatten- och avloppsverk, 
säkerställande av befintliga vattentäkter samt utredning av reservvatten. I detta 
ingår att planera för framtida ökade krav med anledning av förväntad 
klimatförändring och ökade risker. 
  
I VA-planen har det även bedömts i vilken omfattning kommunen är skyldig 
att bygga ut den allmänna VA-försörjningen. Totalt har 13 områden utretts. 
Under planperioden föreslås två områden (Sjölund/Klinten och Vareviken) 
byggas ut. Ytterligare ett område (Marietorp/Pallarp) bedöms vara aktuellt för 
utbyggnad, men har något lägre prioritet och föreslås av resursskäl genomföras 
efter planperioden.   
 
Utanför verksamhetsområdena ligger ansvaret för VA-försörjningen på de 
enskilda fastighetsägarna, enskilt eller samfällt. VA-planen anger att arbetet 
med uppföljning och information bedrivs kontinuerligt mot bakgrund av 
inventeringsarbetet som gjorts de senaste åren. VA-planen anger även vissa 
riktlinjer i avvaktan på utbyggnad av allmänt VA.  
 
Den ökade standard som blir resultatet av ovanstående arbete ger både 
anläggningar som uppfyller dagens krav och positiva miljö- och hälsoeffekter. 
Till dessa räknas bland annat minskad övergödning och minskad risk för 
förorening av vattentäkter och badvatten. Åtgärderna är även ett led i att 
uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten samt anpassa VA-försörjningen till 
förändrat klimat.  
 
Åtgärderna kommer att påverka kostnaderna för VA både för de inom och 
utanför VA-verksamhetsområdena. Kostnaderna för en godkänd enskild VA-
anläggning enligt dagens krav varierar stort utifrån vilka förutsättningar som 
gäller på den aktuella platsen. För den allmänna VA-anläggningen (VA-
kollektivet) innebär ett genomförande av VA-planen investeringar på cirka 170 
miljoner kronor under planperioden varav cirka 130 miljoner investeras i 
befintliga verksamhetsområden. Utöver detta tillkommer investeringar för 
reservvatten. Vilket alternativ som väljs för att lösa reservvattenfråga avgör hur 
stor investeringen blir. Under planperioden bedöms att brukningsavgifterna 
behöver justeras i förhållande till den allmänna kostnadsutvecklingen. Det 
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innebär att den årliga höjningen av brukningsavgifterna förväntas bli cirka 2-3 
procent. Anläggningsavgifterna kan utöver den allmänna kostnadsutvecklingen 
behöva höjas med cirka 5-10 procent under planperioden på grund av att 
avgifterna ännu inte motsvarar kostnadsnivån för utbyggnad av allmänt VA.   
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Inledning 
Bakgrund och syfte 
Syftet med en kommunal vatten- och avloppsplan (VA-plan) är att få en 
heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i 
kommunen. På detta sätt ska resurserna användas bäst utifrån den rådande 
situationen och gällande mål och krav.  
 
De senaste decennierna har lagstiftningen blivit mer detaljerad samt kraven 
ökat på vatten- och avloppsområdet. Lagstiftningen följs upp av vägledning 
och tillsyn från berörda myndigheter. Detta ställer ökade krav på kommunerna 
att upprätta och vidmakthålla en tydlig planering och strategi för VA-området, 
både inom och utanför de kommunala verksamhetsområdena. 
 
Nässjö kommuns VA-plan består av tre delar. Dels en VA-plansdel, som 
beskriver hur kommunen i praktiken ska jobba med VA-försörjningen. 
Bakgrunden till denna är en VA-översikt som beskriver nuvarande situation 
och behov, och en VA-policy som beskriver riktlinjer för arbetet.  
 

Organisation 
Samhällsplaneringsnämnden har varit ansvarig för att ta fram förslag till VA-
plan. Den politiska styrgruppen har utgjorts av representanter från 
kommunstyrelsen, samhällsplaneringsnämnden, tekniska servicenämnden och 
Nässjö Affärsverk ABs (NAV) styrelse. I styrgruppen har även funnits 
förvaltningschef från samhällsplaneringskontoret, tekniska 
serviceförvaltningen och kommunledningskontoret samt VD för NAV. 
Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från samhällsplaneringskontoret, 
NAV och kommunledningskontoret.  
 

Tidplan och planperiod 
VA-planen har huvudsakligen arbetats fram under 2018. Utställning genomförs 
kring årsskiftet 2018/19. Planen antas slutligen av kommunfullmäktige.  
 
VA-planen har en planperiod på fem år vilket innebär att planerade åtgärder 
under denna period anges och tidsätts. Även åtgärder som bedöms 
genomföras på lägre sikt omnämns. VA-planen avses bli reviderad innan 
planperiodens utgång, för nytt ställningstagande.   
 

Gällande VA-policy och VA-plan 
Denna VA-plan ersätter följande handlingar: 

 Vatten och avloppsplan 2014-2018 
 Policy för vatten- och avloppsförsörjning (2012) 
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VA-PLAN 
Allmänt VA 

Såväl ledningsnäten som vatten- och avloppsreningsverken ska kontinuerligt, 
och utifrån en väl avvägd prioritering, förnyas och förbättras. Detta för att 
skapa en kvalitetssäkrad VA-försörjning för kommande generationer.  
 

Vatten- och avloppsverk 
Vattenverken i Malmbäck och Sandsjöfors ska uppdateras. För Malmbäck 
kommer processen sannolikt kompletteras för att kunna använda ytterligare en 
brunn med tanke på begränsad vattentillgång.  Uppkoppling av samtliga 
anläggningar med fjärrstyrd processövervakning planeras. Fortsatt arbete med 
att säkra vattenkvaliteten i Skullaryds vattenreningsverk planeras samt också att 
försörja Sjövik med vatten via överföringsledning från Sandsjöfors. Byte av 
desinfektionsmetod till UV-ljus kommer att utredas för Nässjö vattenverk.  
 
Planerad förnyelse av avloppsverk under planperioden är bland annat byte av 
värmekälla på Nässjö avloppsverk samt upprustning av biobäddar och 
styrning/övervakning av gallerbyggnad. Under planperioden ska ett 
inriktningsbeslut tas gällande Nässjös avloppsreningsverk. Beslutet avser om 
reningsverket framöver ska moderniseras genom renovering/ombyggnad eller 
nybyggnation.  Avloppsanläggningen i Skullaryd ska förnyas under 
planperioden. 
 
Kommunen ska fortlöpande se över förhållandet mellan överföringsledningar 
och lokala verk. I Nässjö kommun finns idag 14 vattenverk och 9 
avloppsreningsverk. I takt med att verken förnyas, ses också antalet verk över.  
Under planperioden och vid utbyggnad av nya verksamhetsområden kommer 
en översyn göras av antalet verk och möjligheten till överföringsledningar. Vid 
förslag till överföringsledningar ska eventuell ökad belastning på recipienten 
beaktas. För att kontrollera och stärka leveranssäkerheten ska det också göras 
en säkerhetsskyddsanalys av VA-verken under planperioden. 
 

Ledningsförnyelse 
Plan för prioriterade avsnitt och områden finns upprättad. 2011 års plan 
fastslog att förnyelsetakten ska öka så att minst 1000 meter vatten-, spillvatten 
och dagvattenledning ska förnyas årligen. Prioritering har gjorts utifrån ålder, 
skick (läckage och risk), samordningsmöjligheter, akuta händelser och 
konsekvenser vid leveransstopp. För vattenledningsnätet väger läckagerisk och 
konsekvens högst vid prioritering, varför åtgärder prioriteras framförallt i 
Nässjö och Bodafors. För spillvattenledningar väger inläckage och konsekvens 
högst varför åtgärder på spillvattenledningar prioriteras i Nässjö, 
Anneberg/Solberga och Bodafors.  
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Utöver förnyelseplanen kommer arbetet med felkopplingar mellan dagvatten 
och spillvattenledningar pågå under hela planperioden. Avsikten är i första 
hand att kontrollera fastigheters stuprörsanslutning, rännstensbrunnar i 
gatumark och andra hårdgjorda ytor för att minska översvämningsrisk i 
fastigheter och tillskottsvattenmängd till avloppsverken. 
 

Skyddsområden, skyddsföreskrifter och vattendomar 
Vattenskyddsområde och föreskrifter saknas endast för Forserum (Storsjön). 
För Bodafors (Storesjön) blev förslag till nytt skyddsområde fastställt 2014, 
och gäller, men är överklagat. När överklagan har behandlats påbörjas samma 
process för Forserum (Storsjön). Under tiden därefter behöver övriga 
befintliga vattenskyddsområden och föreskrifter gås igenom och vid behov 
uppdateras. Prioritering av förnyelse av skyddsföreskrifter föreslås utgå efter 
storlek på vattenverk med start Forserum och fortsättning med 
Anneberg/Solberga, Malmbäck, Stensjön. Det bedöms att 2-3 skyddsområden 
kan revideras under planperioden. 
 
Kommunen behöver inleda processer med att söka vattendom för 
grundvattentäkter som idag saknar vattendom och därmed säkrad rådighet 
över vattentillgången. Under 2018 har det startats ett arbete med 
vattendomsansökan för täkten i Stensjön. Vattendomar föreslås prioriteras 
efter behov och då utifrån behov av utökade vattenuttag som nu Stensjön och 
reservvatten för Nässjö. Prioritetsordning Stensjön, Nässjö, Ormaryd, 
Malmbäck, Anneberg. Stensjön och Nässjö genomförs under perioden. 
 

Reservvatten 
Arbetet med att utreda möjligheten att använda Storesjön som reservvattentäkt 
är påbörjat och om det bedöms genomförbart kommer arbetet pågå hela 
planperioden och bedöms kunna vara klart 2024. 
 
Under planperioden ska nuvarande handlingsplan och nödvattenplan för 
dricksvattenförsörjning uppdateras.  
 

Förändrat klimat, ökade myndighetskrav, hållbarhet 
En viktig del i arbetet med att möta ett förändrat klimat är en översyn av 
barriärverkan (utredning av UV-ljus) mot vattenburen smitta som kommer att 
ske på vattenverket i Nässjö under planperioden. Kommunen kommer också 
följa regeringens dricksvattenutredning och ta del av kommande nya 
anvisningar och regler. Kommunen ska under planperioden verka för 
vattenbesparande åtgärder.  
 
Dessutom kommer arbetet med felkopplade fastigheter att fortsätta under 
planperioden, vilket på sikt kommer att minska riskerna för 



 
Vatten- och avloppsplan 2019                   Antagandehandling 2019-04-17 
Nässjö kommun          Dnr. 2017-1024  

 9

källaröversvämning vid skyfall. I samband med detta kommer dagvattennätet 
att behöva byggas ut och dimensioneras upp. Ytterligare åtgärder görs gällande 
dagvatten, se särskild rubrik.  
 
Det är viktigt att det kvalitetshöjande arbetet på VA-området fortsätter. Flera 
kommuner arbetar med branschorganisationen Svenskt Vattens VASS 
hållbarhetsindex. Detta arbete syftar till att  

- identifiera prioriterade åtgärder och investeringar 
- följa upp förbättringsåtgärder årligen 
- bredda taxediskussionen 
- skapa underlag för VA-planer och andra strategiska dokument 
- analysera samverkansbehov med andra kommuner. 

 
Nässjö Affärsverk AB ska under planperioden påbörja arbetet med VASS 
hållbarhetsindex. 
 

Exploateringsområden 
Nya verksamheter, anläggningar och bostäder tillkommer kontinuerligt. 
Utbyggnad av VA-nätet för att försörja tillkommande bebyggelse är en naturlig 
del av arbetet inom VA-verksamhetsområdet. Större tillkommande 
exploateringsområden innebär oftast en utvidgning av VA-
verksamhetsområdet och tydliga investeringar i dessa anläggningar.  
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Sammanfattning av åtgärder gällande vatten- och avlopp 
 

  
Vatten- och avloppsverk  

 

Förbättring av vattenkvaliteten i Skullaryd genom 
idrifttagning av ny vattenreningsanläggning. 
 

 

Åtgärdande av nitratproblem på vattenverket i Sjövik.  
 
Fortsatt arbete med att knyta ihop vattenverket 
Sandsjöfors med Sjövik.  

 

  
Utredning av ytterligare barriärer mot vattenburen smitta 
på Nässjö vattenverk, eventuell UV-ljusbehandling av 
vattnet. 

 

  
Komplettering Malmbäcks vattenverk med filter och 
brunn, för högre kapacitet. 
 
Uppdatering av Sandsjöfors vattenverk. 
 
Uppkoppling av anläggningar med fjärrstyrd 
processövervakning planeras. 
  

 

Kapacitetsökning för Stensjöns vattenverk. 
 
Uppdatera handlingsplan och nödvattenplan för 
dricksvattenförsörjning 
 
Fortlöpande se över förhållandet mellan 
överföringsledningar och lokala verk.  

Utreda och verka för vattenbesparande åtgärder 
 
Förnyelse av avloppsanläggning i Skullaryd. 
 
Nytt värmesystem, upprustning biobäddar med mera på 
Nässjö avloppsverk 

Utarbeta ett inriktningsbeslut för Nässjös 
avloppsreningsverk (nybyggnad/renovering). 

Nässjö Affärsverk AB ska under planperioden påbörja 
arbetet med VASS hållbarhetsindex. 
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En säkerhetsskyddsanalys av VA-verken ska göras under 
planperioden. 
  

    
 
Ledningsnätsförnyelse 

 

Byte av minst 1000 meter respektive vatten-, avlopps- och 
dagvattenledningar per år under hela planperioden. Mål 
tillsammans 3500 meter. 
 
Åtgärdande av felkopplade dagvattenledningar under hela 
planperioden. 
 

 

 
 
Vattenskyddsföreskrifter och vattendomar 

 

Fastställa vattenskyddsföreskrifter för Storsjön, Forserum. 
 
Genomgång och uppdatering av skyddsföreskrifter för 
övriga vattentäkter. Prioriteras efter storlek.  
Anneberg/Solberga och Malmbäck ska genomföras under 
planperioden. 
 
Ansöka om vattendom där det saknas eller behövs utökat 
uttag. Prioritetsordning Stensjön, Nässjö, Ormaryd, 
Malmbäck, Anneberg. Stensjön och Nässjö genomförs 
under perioden.  

 

  
    

 
Reservvattentäkt 

 

Fortsatt utredning av reservvattenfrågan. I första hand 
utredning och projektering av reservvatten från Storesjön 
till Nässjö och omvänt Nässjö till Bodafors/Grimstorp. 
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Dagvatten 
Riktlinjer för dagvatten i nya områden 
Vid planläggning av nya områden utreds en modern, miljömässig och 
funktionell dagvattenhantering utifrån områdets förutsättningar och VA-
policyn. Utgångspunkten är alltid lokalt omhändertagande/fördröjning/rening.  
 

Riktlinjer för dagvatten i befintliga områden 
I befintliga planlagda områden (vid nybyggnad, förändringar av anläggningar, 
vägar etcetera) så utreds dagvattensituationen och lämpliga åtgärder vidtas av 
respektive ansvarig (kommunen, NAV, fastighetsägaren). En modern och 
miljömässigt riktig dagvattenhantering ska alltid eftersträvas i enlighet med 
VA-policyn. Nyttan ska också alltid vägas mot kostnaden och åtgärder vidtas 
så långt det är rimligt i det enskilda fallet. Där NAV anser det lämpligt kan en 
del av åtgärderna/anläggningarna (inom NAV:s verksamhetsområde) placeras 
på privat mark men då förutsätts frivilliga överenskommelser. Den som utför 
åtgärder ersätts normalt med en reduktion av anslutningsavgiften.  
 

Handlingsplaner 
För hantering av förbättring och prioritering av lämpliga dagvattenåtgärder 
finns behov av handlingsplaner och prioritetslista. Under planperioden 
upprättas följande dokument.  
     

 
Dokument 

 

Handlingsplan/prioriteringslista för områden med 
begränsad kapacitet (risk för översvämning med mera) 
upprättas 
 

 

Handlingsplan/prioriteringslista för större befintliga 
utsläppspunkter i känsliga områden (ur miljösynpunkt) 
upprättas 
 

 

Underhållsplan för skötsel av kommunalt (TSF/NAV) 
ägda dagvattenanläggningar upprättas 
 

 

 
 

Dagvattentaxa 
För- och nackdelar med införande av en särskild dagvattentaxa, för att öka 
lokalt omhändertagande och minska miljöpåverkan och översvämningsrisker 
ska utredas under planperioden.  
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VA-utbyggnadsplan 
Utbyggnadsområden 
Kommunal utbyggnadsskyldighet enligt LAV* bedöms föreligga för tre av de 
utredda områdena (se utredning av områdena i VA-översikten). Det gäller 
områdena Sjölund/Klinten, Vareviken, och Marietorp/Pallarp.  
 
Under planperioden föreslås Sjölund/klinten färdigställas 2021 och Vareviken 
2023. Marietorp/Pallarp föreslås bli ett utbyggnadsområde i efterföljande 
planperiod och en ungefärlig tidsperiod har angetts.  
 
Tabellen nedan delar in utredda områden i huvudsakligen tre kategorier:  

1. Områden som föreslås byggas ut inom planperioden (2019-2023) 
2. Områden som i dagsläget bedöms aktuella för utbyggnad i nästa 

planperiod (2024-2028). 
3. Områden som med nuvarande förutsättningar inte bedöms bli föremål 

för utbyggnad av allmänna VA-tjänster, utan hänvisas till enskilda eller 
gemensamma VA-lösningar.  

 
 
Område Kommunal 

utbyggnads-
skyldighet* 

Kategori Utbyggnad 
färdigställs år 

Sjölund/Klinten Ja 1 2021 
Vareviken Ja 1 2023 
Marietorp/Pallarp Ja 2 2026-2028 
Malmbäck södra Tillsvidare nej 3  
Uddeberg Tillsvidare nej 3  
Boda-/Långelidsviken Tillsvidare nej 3  
Rosjön/Nyaby Tillsvidare nej 3  
Kansjön Tillsvidare nej 3  
Grimstorpaviken Tillsvidare nej 3  
Vallsjön norra Tillsvidare nej 3  
Osfällan Tillsvidare nej 3  
Bäckafallasjön  Tillsvidare nej 3  
Sandsjöbaden (vatten) Tillsvidare nej 3  

 
*Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), 6§: Kommunen är skyldig att ordna 
vattentjänster om det med hänsyn till människors hälsa eller miljö behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en befintlig eller blivande 
bebyggelse. 
 
VA-utbyggnaderna kräver stora resurser från organisationen vid 
genomförandet. Parallellt ska ordinarie verksamhet bedrivas samt övriga 
åtaganden som VA-planen anger utföras. Det är alltid en avvägning hur hög 
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utbyggnadstakt som kan hållas. Det förslag som ligger innebär en hög 
ambitionsnivå. Resursförstärkning kommer att krävas under genomförandet 
och behovet varierar mellan områdena. Sjölund/Klinten och i än högre grad 
Marietorp/Pallarp är stora arbetskrävande områden.  
 

Alternativ huvudman  
Utgångspunkten är att kommunen är huvudman för föreslagen utbyggnad. Det 
är dock inte uteslutet att berörda arrendatorer/fastighetsägare istället går 
samman och gör erforderlig VA-utbyggnad i egen regi. Kraven som kommer 
att ställas vid enskilt huvudmannaskap för VA-lösningen motsvarar det som 
blir resultatet vid kommunal utbyggnad. Detta innebär bland annat att det ska 
ordnas en VA-lösning för området som är gemensam för och innefattar 
samtliga tomter/fastigheter i utredningsområdet. En lösning där 
arrendatorerna/fastighetsägarna fortsätter med enskilda och/eller mindre 
gruppvisa anläggningar i utredningsområdet kommer inte att accepteras. Detta 
eftersom en sådan situation inte anses vara förenlig med Miljöbalken och LAV 
i enlighet med VA-planens slutsatser. Kraven på den gemensamma enskilda 
anläggningen gällande reningsgrad och påverkan på miljö- och hälsa kommer 
att motsvara det som gäller vid kommunal utbyggnad och följa gällande 
lagstiftning och allmänna råd.   
 
Ett år innan planerad utbyggnad enligt VA-planen ska alla berörda 
arrendatorer/fastighetsägare få en skriftlig information om den planerade 
utbyggnaden. Om någon av berörda arrendatorer/fastighetsägare så begär, ska 
kommunen göra en förfrågan till berörda inom det aktuella utredningsområdet 
om intresse föreligger för att göra en gemensam anläggning med enskilt 
huvudmannaskap. Svar på sådan intresseförfrågan ska lämnas till kommunen 
inom 4 veckor. Om samtliga berörda svarar att de vill utreda en gemensam 
anläggning med enskilt huvudmannaskap ska kommunen ge en skälig tid för 
utredning och presentation av en sådan lösning, minst 6 månader. Kommunen 
redovisar i samband med förfrågan de krav en anläggning med enskilt 
huvudmannaskap måste uppfylla. Kommunen kan inte medverka i utredning 
och projektering av en enskild lösning utan kan endast ha rollen som den som 
godkänner lösningen.  Har ingen godtagbar lösning enligt uppställda krav 
presenterats inom föreskriven tid tas beslut om att bilda kommunalt 
verksamhetsområde för VA.        
 

Övrig utbyggnad 
Utöver föreslagna större utbyggnadsområden kan andra mindre områden 
efterhand bli aktuella för utbyggnad av kommunalt VA. I VA-policyn angavs 
att utöver angivna utredningsområden skall även följande områden/fall 
successivt beaktas och byggas ut i takt med resurserna.  
 

o 1-9 hushåll där anslutning till det kommunala VA-nätet motsvarar en 
genomsnittlig anslutning i tätbebyggt område.  
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Någon identifiering och värdering av denna typ av områden har inte gjorts 
inom ramen för VA-planen. Detta får ske efterhand i takt med att sådana 
områden aktualiseras. Aktualisering av områden kan ske på initiativ av till 
exempel samhällsplaneringskontoret, NAV eller enskilda. En motsvarande 
värdering som för utbyggnadsområdena görs, dock anpassad i omfattning och 
innehåll till det aktuella fallet. Samhällsplaneringskontoret samordnar 
utredningsarbetet och avger ett yttrande. Eventuellt efterföljande beslut om 
utvidgning av verksamhetsområdet för VA tas av kommunfullmäktige.  
 
VA-utbyggnad som föranleds av växande tätorter tas inte med i beskrivningen 
utan sker kontinuerligt.  
 

Åtgärder i väntan på VA-utbyggnad 
När utbyggnad av allmänt VA planeras i ett område uppstår en situation att 
hantera i avvaktan på utbyggnad. Av olika skäl dröjer en utbyggnad ett visst 
antal år, beroende på genomförande tid och områdets prioritering. Samtidigt 
har inventeringar visat ett mer eller mindre stort behov av att åtgärda befintliga 
anläggningar. Riktlinjer för hur denna situation ska hanteras beskrivs nedan.   
 
Alla enskilda VA-anläggningar som inte uppfyller gällande krav ska åtgärdas. 
När krav på åtgärd och tidplan ställs måste hänsyn tas till anläggningens 
bedömda status och eventuell planerad utbyggnad av allmänt VA eller 
motsvarande. Detta måste alltid avgöras från fall till fall. Anläggningar med 
tydlig påverkan på miljö och/eller hälsa måste åtgärdas omgående även om 
utbyggnad av allmänt VA eller annan godtagbar lösning planeras i närtid. 
Exempel på detta är avloppsanläggningar med konstaterat direktutsläpp från 
WC, WC till 1- och 2-kammarbrunnar och/eller WC kopplat till stenkistor. 
Samtidigt kan det i vissa fall finnas icke godkända anläggningar, där utsläppen 
bedöms som måttliga och påverkan på miljö- och hälsa som begränsad, vilka 
kan lämnas utan åtgärd om allmänt VA eller motsvarande godkänd anläggning 
planeras i närtid. De krav som ställs utgår bland annat från nyttjandegrad, 
befintlig anläggning, tomtens förutsättningar och omgivningens känslighet.  
 
Inom områden där allmänt VA bedöms kunna bli aktuellt inom tio år ges 
endast tidsbegränsade tillstånd för enskilda VA-anläggningar. Det innebär att 
endast tidsbegränsade tillstånd kommer att ges i de tre områden som bedömts 
bli utbyggda under denna eller nästa planperiod. Det tidsbegränsade tillståndet 
löper ut när allmänt VA är utbyggt.  
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Enskilt VA  
 

Uppföljning av inventering 
Av kommunens cirka 3000 fastigheter med enskilt avlopp har så gott som 
samtliga inventerats av samhällsplaneringskontoret. Vid inventeringen 
konstaterades att cirka 80 procent av anläggningarna hade någon form av brist. 
Av dessa bristfälliga anläggningar har cirka 75 procent åtgärdats. De resterande 
följs upp genom tillsyn av samhällsplaneringsnämnden där förelägganden och 
förbud kan bli aktuellt för att åtgärda anläggningarna.  
 
Kommunens bedömningsgrunder för enskilda avlopp har utformats med 
hänsyn till Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (2016:17) om små 
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. 
Bedömningsgrunderna revideras vid behov, till exempel om de allmänna råden 
från Havs- och vattenmyndigheten ändras  
 

Information och rådgivning 
På Nässjö kommuns hemsida finns information om hur man ansöker om 
tillstånd för att anlägga eller ändra befintlig enskild avloppsanläggning. Där 
finns även kontaktuppgifter till samhälsplaneringskontoret för rådgivning. 
 
”Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun” finns att 
läsa i kommunens författningssamling. 
 

Vattenförsörjning 
Det är brunnsägaren som är ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen 
och därmed för vattenkvaliteten. Enskilda vattentäkter omfattas av 
miljöbalken. Det innebär att brunnsägaren har krav på sig att planera och 
kontrollera sin brunn för att undvika olägenhet för människors hälsa. 
Socialstyrelsen rekommenderar att man tar prover på sitt dricksvatten minst 
vart tredje år. Om problem med vattenkvalitén konstateras är det 
brunnsägarens ansvar att utreda och åtgärda. Kommunen kan ge råd och 
vägledning i ärenden som rör enskilda vattentäkter.  

 
EU:s medlemsländer har enats om ett direktiv (EU:s ramdirektiv för vatten) 
som innehåller minimikrav på dricksvattenkvaliteten, 98/83/EG. Sverige har 
införlivat  
EU-direktivet i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten. Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland annat krav på 
 
o beredning och distribution  
o egenkontroll  
o parametrar som ska undersökas  
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o provtagnings- och analysfrekvens  
o åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet 
o information samt 
o kvalitetskrav i form av gränsvärden 
 
Reglerna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än tio 
kubikmeter per dag eller försörjer färre än 50 personer. Vid beräkningarna av 
antalet personer så skall fritidsfastigheter antas användas en månad per år. 
Levereras dricksvattnet som en del av en kommersiell eller offentlig 
verksamhet gäller dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som än 
produceras. Miljö- och byggnadsnämnden skall bedriva tillsyn enligt 
livsmedelsverkets föreskrifter för de anläggningar som uppfyller dessa kriterier. 
I dagsläget är det bara vattentäkten vid Sandsjöbadens Wärdshus som berörs. 
 
De gemensamma vattenanläggningar som finns i flera fritidshusområden 
bedöms försörja färre än 50 personer enligt Livsmedelsverkets beräkningssätt. 
Det finns inga uppgifter om producerad volym varför bedömningen utgår från 
antalet personer. Dessa anläggningar är dock viktiga för kommunen att känna 
till, bland annat i den fysiska planeringen, så att erforderlig hänsyn tas.  
 

Enskild anslutning till kommunalt VA 
Kommunen bör ha en restriktiv hållning till att ansluta hushåll till den 
allmänna VA-anläggningen via samfällighet eller bolag. Huvudprincipen är 
därför att inte tillåta anslutning via avtal till den allmänna VA-anläggningen. 
Om anslutning till allmänt VA bedöms vara ekonomiskt möjlig ska istället 
verksamhetsområdet utökas till att omfatta de fastigheter som berörs. 
 
Svårigheten med dessa anläggningar är flera. Det är inte sällan svårt när flera 
fastighetsägare skall komma överens tillsammans, olika behov och krav leder 
till olika önskemål och lösningar. NAV får en stor administration kring dessa 
anläggningar och stor arbetsbelastning inte minst vid uppstart. Det förutsätts 
ofta att NAV skall vara den som håller ihop arbetet och står för kunskapen. 
När flera fastigheter är inblandade kan det vara svårt att få en tydlig motpart 
och kontinuitet över tid. Kvaliteten på det som byggs är också osäker och 
dokumentation krävs. Samtidigt är det mycket svårt att utöva tillsyn på 
anläggningarna då de ligger under mark och inte sällan består av 
lågtryckssystem. Det är också svårt att sätta taxan. NAV ser också en risk att 
man efterhand kan tvingas ta över dessa anläggningar om det inte fungerar 
och/eller man över tid inte kommer överens. Man vet då inte vad det är för 
anläggning man tar över och hur den skall värderas.  
 

Förutsättningar för anslutning 
VA-planen är restriktiv med anslutning av anläggningar utanför 
verksamhetsområde men i det fall att anslutning ändå kommer att tillåtas ska 
kostnader (taxa, avgift) samt krav på utförande och kvalitet klargöras. 
Dessutom ställs krav på att fastigheterna är organiserade i en samfällighet, ett 
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bolag eller annan sammanslutning, som Nässjö Affärsverk AB (NAV) kan 
godta. Organisationen skall möjliggöra att gemensamt avtal kan upprättas med 
juridisk person. 
 

Avgifter  
För varje servisanslutning betalas en grundavgift enligt taxa. Varje fastighet 
(alternativt arrendetomt med hus) betalar en lägenhetsavgift. Tomtyteavgift 
utgår inte med motivering att delägarna/samfälligheten bekostar utbyggnad av 
ledningsnät. 
 Exempel, med taxa 2018. En samfällighet med 10 fastigheter bygger eget ledningsnät och 
ansluter dessa i en förbindelsepunkt till det allmänna nätet. Kostnad 271500 kr, en 
grundavgift 103125 kr, en lägenhetsavgift 36094 kronor och ytterligare lägenhetsavgifter 
9*18050 kr. Reducering med 10 procent enligt taxa förutsatt att dagvatten inte ingår. 
Samfälligheten faktureras avgifter, anläggnings- och brukningsavgifter, och har att själv 
fördela kostnader bland delägarna. 
 

Kvalitetskrav och utförande 
NAV bestämmer förbindelsepunkt och samfälligheten ordnar med mätarbrunn 
i förbindelsepunkten, vid behov mäts både vatten och spillvatten.  I 
mätarbrunnen ska det finnas erforderligt återströmningsskydd. Ledningsnät, 
brunnar, ventiler och övriga anordningar ska byggas med ”kommunal 
standard” och täthetsprovas före inkoppling. Ledningsnät och anordningar ska 
mätas in och överlämnas till NAV. 
 
Vid utbyggnad av lättrycksavloppsystem (LTA) måste man välja ett system 
som gör de att de installerade pumparna fungerar tillsammans i ett större 
system. Det betyder att man ska välja en leverantör som kan garantera att 
dimensionering av ledningar och pumpar fungerar tillsammans och vid behov 
fungerar tillsammans med NAV:s tryckledningar. NAV avgör och godkänner 
vad som är tillräckligt i kvalitet och utförande innan avtal tecknas. 
Samfälligheten ordnar med erforderliga tillstånd, bygglov, intrångsavtal för 
ledningars förläggning i annans mark med mera. Avtal med samfälligheten 
tecknas av den verkställande direktören för NAV. 
 
Vid ett eventuellt framtida övertagande av samfällighetens ledningar där 
driftansvaret överförs till huvudmannen, NAV, utgår ingen ersättning till 
samfälligheten. 
 
En förutsättning för övertagande är att ”samfällighetens” ledningar utförts 
enligt ”kommunal standard”. Är anläggningen bristfällig ska standarden 
uppgraderas alternativt kostnadsregleras före övertagande. Vid behov av 
exempelvis enskild vattenmätning bekostar fastighetsägaren mätarplats. 
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Konsekvenser för miljö och hälsa 
Konsekvensbeskrivningen behandlar VA-planens huvudsakliga inriktning och 
åtgärder. Detaljerade konsekvenser av enskilda åtgärder behandlas inte i denna 
VA-plan.  
  

Inom verksamhetsområdena 
En stor belastning för miljön är resursförbrukningen vid den överproduktion 
som sker vid kommunens vatten- och avloppsverk. På grund av ett läckande 
vattenledningsnät försvinner 1/5 av producerat dricksvatten på väg till 
abonnenterna. Och på grund av inläckage i trasiga avloppsvattenledningar och 
felkopplade dagvattenledningar är 75 procent av det vatten som når 
avloppsverken i kommunen inte av den karaktären att det ska behöva 
behandlas på ett avloppsverk. Som en följd av detta är förbrukningen av 
kemikalier och el onödigt stor på vatten- och avloppsverk. Genomförandet av 
åtgärder under planperioden kommer att minska överproduktionen och 
minska el- och kemikalieförbrukningen. En följd av arbetet med minskat 
inläckage i avloppsledningsnätet är också att risken för utsläpp av orenat 
avloppsvatten i sjöar och vattendrag vid kraftiga regn minskar.  
 
Under planperioden kommer förnyelsen av vatten- och avloppsverken i 
kommunen att fortsätta. Med hjälp av planerat underhåll och ökad 
automatisering och förbättrad övervakning kommer produktionsprocesserna 
förbättras. Följden blir att risken att otjänligt vatten levereras till abonnenterna 
minskar ytterligare och att risken för höga utsläpp från avloppsverken minskar.  
 
I VA-planen föreslås ett ökat arbete med att säkra vattentillgång och 
vattenkvalitet. Det handlar om arbete med reservvatten, vattenskyddsområden 
och föreskrifter, vattendomar, vattenbesparande åtgärder samt 
klimatanpassning av vattenförsörjningen. Detta väntas leda till en säkrare 
vattenförsörjning både kvalitativt och kvantitativt.  
 
Flera åtgärder föreslås för att förbättra dagvattenhanteringen vilket syftar till 
minskade utsläpp samt minskade risker i samband med extrema 
väderhändelser.   

 

Utanför verksamhetsområdena 
Utsläpp från VA-anläggningar leder till ökad belastning av både kväve och 
fosfor, två ämnen som ger ökad övergödning. Det är fosfor som är styrande 
för övergödningen och det ämne som i första hand är viktigt att minimera. 
Utsläpp av fosfor och efterföljande övergödning av sjöar och vattendrag leder 
bland annat till igenväxning, sämre vattenkvalité, algblomning och förändrad 
flora och fauna.  
 
Sedan förra planperioden har huvuddelen av de enskilda avloppen åtgärdats. 
Innan detta bedömdes alla enskilda avlopp i snitt släppa ut cirka 0,6 kg 
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fosfor/år (avsåg både fritids- och permanentboende och cirka 70 procent var 
icke godkända). Ett godkänt enskilt avlopp bedöms i genomsnitt släppa ut 
cirka 0,35 kg fosfor/år. Detta kan jämföras med att kommunens samtliga 
reningsverk idag släpper ut cirka 800 kg fosfor/år, vilket omräknat blir cirka 
0,09 kg/hushåll. Fortsatt arbete med att upprätthålla och förbättra statusen på 
de enskilda avloppen är därför en viktig åtgärd för att minska utsläppen.  
 
Fortsatt arbete enligt VA-planen kommer minska utsläppen av fosfor och 
minska risken för förorening av vattentäkter.  
 
Utbyggnad av allmänt VA i föreslagna utbyggnadsområden 
VA-planen föreslår att områdena Sjölund/Klinten och Vareviken byggs ut 
under planperioden. I dessa områden upphör då utsläppen från enskilda 
avlopp samt arbetet med tanktömningar. Minskade utsläpp av fosfor leder till 
minskad övergödning lokalt och i hela vattnets väg till och i havet.  
 
Det minimerar utsläppen av orenat avloppsvatten till mark, grundvatten, sjöar 
och vattendrag. Risken för att enskilda och allmänna vattentäkter påverkas av 
orenat avloppsvatten blir liten. Likaså kommer utsläppen till sjöar och 
vattendrag minimeras vilket leder till bättre vattenkvalitet och minskad risk för 
smittspridning via badvatten. Vissa risker kan dock öka genom koncentration 
av avloppsvatten och dricksvatten till vissa områden (större ledningar, verk och 
vattentäkter) samt antalet personer som berörs, vilket gör att konsekvensen av 
ett fel blir större. Sammantaget bedöms dock de kommunala systemen vara 
bättre och säkrare jämfört med enskild VA-försörjning.  
 
Att kontinuerligt åtgärda enskilda 
avloppen som inte uppfyller 
dagens krav får flera liknande 
positiva effekter som kommunal 
utbyggnad. Dock inte i samma 
utsträckning eftersom 
reningsgraden är sämre. Men 
risken för påverkan på hälsan blir 
betydligt mindre i ett område där 
avloppsanläggningarna uppfyller 
dagens krav. Utöver bättre 
reningsgrad innebär en översyn 
att man tar ny ställning till 
avloppets placering i förhållande 
till badplatser, enskilda 
vattentäkter och 
vattenskyddsområden. Detta kan 
leda till krav på lämpligare 
placering av anläggningarna, 
utöver att deras funktion 
säkerställs. 
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Transporter/Energi 
Vid utbyggnad av kommunalt VA minskar antalet enskilda VA-anläggningar. 
Minskar antalet enskilda avloppsanordningar minskar också transporterna för 
tömning av dessa. Tydliga effekter får man i områden med mycket slutna 
tankar, där allt avloppsvatten måste transporteras bort. Beroende på område 
kan energiåtgång för pumpning av avloppsvatten tillkomma vid utbyggnad av 
kommunalt VA.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Utbyggnad av allmänt VA under planperioden 
 
Konsekvenser för fastighetsägare och arrendatorer 
Anslutning till allmänt VA medför positiva värden för fastighetsägaren i form 
av ökad bekvämlighet och bättre möjligheter att använda fastigheten året om, 
vilket är faktorer som påverkar fastighetens marknadsvärde positivt. Hur stor 
denna påverkan blir beror på hur attraktiv fastigheten i övrigt är med hänsyn 
till läge och andra värdepåverkande faktorer. Samtidigt medför utbyggnad av 
allmänt VA relativt stora kostnader i form av anläggningsavgifter och 
investeringar i VA-installationer inom den egna fastigheten. I mer attraktiva 
lägen kan utbyggnaden ge upphov till en större eller mindre vinst genom att 
värdestegringen överstiger kostnaderna, medan det i mindre attraktiva lägen 
inte är säkert att värdeökningen når upp till kostnaderna för VA-anslutningen. 
 
Om taxeringsvärdena används som indikation på fastigheternas 
marknadsvärden, och de olika fastigheterna i utbyggnadsområdena jämförs 
med varandra, syns att strandtomter generellt har betydligt högre 
taxeringsvärden än övriga tomter. När områdenas genomsnittliga 
taxeringsvärden jämförs med varandra syns inga stora skillnader mellan 
utredningsområdena. De stora skillnaderna finns inom områdena, där det kan 
skilja stora belopp mellan högsta och lägsta taxeringsvärdet. Störst andel 
strandtomter har området vid Vareviken, och där är spännvidden mellan 
högsta och lägsta taxeringsvärdet minst jämfört med övriga 
utbyggnadsområden. En följd av att fastigheternas marknadsvärden varierar är 
att de har olika stort värde som belåningsunderlag för att finansiera VA-
anslutningen. 
 
I de fall byggnad på ofri grund ansluts till allmänt VA är huvudregeln att det är 
arrendatorn som ska betala anläggningsavgiften. Byggnad på ofri grund räknas 
som lös egendom och kan inte pantsättas för att lånefinansiera VA-
anslutningen. Det innebär mer begränsade lånefinansieringsmöjligheter för 
arrendatorer än för fastighetsägare. Avsteg från huvudregeln kan göras om 
frivillig överenskommelse träffas mellan arrendatorn och jordägaren om att 
jordägaren istället ska betala anläggningsavgiften. 
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Fastighetsägaren/arrendatorn har enligt LAV möjlighet att begära att 
anläggningsavgiften delas upp i årliga delbetalningar, i max tio år, om avgiften 
är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra 
omständigheter. En förutsättning är att fastighetsägaren/arrendatorn kan ställa 
godtagbar säkerhet. Om fastighet eller byggnad på ofri grund byter ägare innan 
anläggningsavgifterna är slutbetalda, övergår betalningsansvaret på den nya 
ägaren/arrendatorn, som blir betalningsskyldig för de avgifter som förfaller till 
betalning på tillträdesdagen eller senare. 
 
Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller 
utvidgar en allmän VA-anläggning, har den enskilda anläggningens ägare enligt 
LAV rätt till skälig ersättning. Vid beräkning av ersättning tillämpar NAV, i 
likhet med rättspraxis, normalt en avskrivningstid på tio år för verifierade 
kostnader och godkänd anläggning. Mark- och miljödomstolarna handlägger 
tvister om vatten och avlopp enligt LAV.  

 
Investerings- och taxekonsekvenser av planerade åtgärder 
De sammanlagda planerade investeringarna under planperioden uppgår till 
cirka 170 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer investeringar för 
reservvatten. Vilket alternativ som väljs för att lösa reservvattenfråga avgör hur 
stor investeringen blir. 
 
Under planperioden bedöms att brukningsavgifterna behöver justeras i 
förhållande till den allmänna kostnadsutvecklingen. Det innebär att den årliga 
höjningen av brukningsavgifterna förväntas bli cirka 2-3 procent. 
Anläggningsavgifterna kan utöver den allmänna kostnadsutvecklingen behöva 
höjas med cirka 5-10 procent under planperioden på grund av att avgifterna 
ännu inte motsvarar kostnadsnivån för utbyggnad av allmänt VA.   
 
Investeringar i befintlig allmän VA-anläggning 
Under 2019-2021 planeras investeringar för cirka 75-80 miljoner kronor i den 
befintliga VA-anläggningen. Investeringsplanen innefattar ännu inte 2022-
2023, men investeringarna kommer uppskattningsvis att ligga på motsvarande 
nivåer. 
 
Investeringar i utbyggnadsområdena och exploateringsområden 
Utbyggnaden i de utbyggnadsområden som redovisas i denna VA-plan 
motsvarar cirka nio miljoner kronor i investeringar under planperioden. Av 
dessa avser cirka 2,5 miljoner kronor Hansarp/Skärsboda, där vissa 
investeringar görs under 2019. Cirka 5 miljoner kronor avser Sjölund/Klinten, 
som beräknas bli utbyggt 2020-2021. Cirka 1,5 miljoner kronor avser 
Vareviken, med beräknad utbyggnad 2022. Därutöver bedöms att cirka 28 
miljoner kronor kommer att investeras i VA-anläggningar i nya 
exploateringsområden, det vill säga nya bostads- och verksamhetsområden. 
Sammanlagt planeras därmed investeringar för cirka 37 miljoner kronor i nya 
VA-anläggningar. 
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Risker och osäkerheter ur VA-huvudmannens perspektiv 
En risk som VA-huvudmannen löper är att inte få in hela anläggningsavgiften 
om fastighetsägaren/arrendatorn kommer på obestånd innan hela skulden till 
VA-huvudmannen har reglerats. I sådana fall får inte utbyggnaden fullt ut den 
kostnadstäckningsgrad som har förutsatts. 
 
När allmän VA-utbyggnad byggs ut i områden med fungerande och godkända 
VA-anläggningar kan det enligt LAV bli aktuellt att ersätta ägare till enskilda 
anläggningar i den mån det är skäligt. Uppfattningarna om vad som är skäligt 
kan gå isär och i vissa fall kan ersättningen komma att fastställas först efter en 
rättslig prövning. Denna post medför därför en viss osäkerhet i kalkylen. 
 
Reservvattentäkt 
Åtgärder för att lösa reservvattenfrågan kan komma att påbörjas under 
planperioden. Det innebär att en viss del av de totala investeringarna för 
reservvatten kan komma hamna inom planperioden. De alternativ som utretts 
skiljer sig kraftigt åt avseende investeringsdel och löpande kostnader. 
Investeringsdelen spänner från 40 miljoner kronor till 170 miljoner kronor och 
förväntas bekostas genom fonderade medel. Vad gällande ökande löpande 
kostnader som tas ut via brukningsavgifter är spannet mellan 2-20 procent för 
de utredda alternativen.  
 

Utbyggnad av allmänt VA efter planperioden 
Det kommer att behövas investeringar i den befintliga allmänna VA-
anläggningen även efter planperioden. Kostnaderna för att lösa 
reservvattenfrågan hamnar till största del efter planperioden. Det 
utbyggnadsområde som planeras efter planperioden kommer också att 
medföra investeringar. Ytterligare översyn av bruknings- och 
anläggningsavgifterna kan förväntas även efter planperioden för att få täckning 
för den allmänna VA- anläggningens kostnader.  
 

Konsekvenser utanför verksamhetsområdena för allmänt VA 
Åtgärder för att lösa VA-försörjningen inom de områden som befinner sig 
utanför verksamhetsområdena medför ekonomiska konsekvenser för berörda 
ägare och brukare av enskilda VA-anläggningar. För ägare/brukare i områden 
som planeras få allmänt VA kan kostnader uppstå för åtgärder i väntan på 
allmän VA-utbyggnad. Som nämnts under avsnittet Åtgärder i väntan på VA-
utbyggnad, ges endast tidsbegränsade tillstånd i områden som bedöms få allmänt 
VA inom tio år. 
 
För ägare/brukare av enskilda anläggningar i områden som under överskådlig 
framtid inte kommer att få allmänt VA uppstår dels kostnader i närtid för de 
åtgärder som krävs för att anläggningarna ska uppfylla nu gällande krav, dels 
framtida kostnader för att vidmakthålla och eventuellt uppgradera 
anläggningarnas status för att över tid ha godkänd funktion. 
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VA-POLICY 
Strategiska frågor och prioriteringsgrunder 

Som framgår av VA-översikten så kommer det framöver att ställas stora ökade 
krav på vatten- och avloppslösningarna i kommunen. Det handlar om åtgärder 
inom de kommunala VA-anläggningarna, nya utbyggnadsområden och 
åtgärder för de enskilda anläggningarna. Utöver nya utbyggnadsområden så 
ställs framöver stora krav på ökat underhåll av befintliga anläggningar och 
anpassning till högre krav utifrån lagstiftning, myndighetskrav, förändrat klimat 
med mera. Mot bakgrund av detta är det i VA-arbetet viktigt att inte bara lägga 
fokus på utbyggnadsarbetet utan också i samma takt jobba med reinvesteringar 
i de befintliga anläggningarna. Detta för att få så stor kvalitets- och miljönytta 
som möjligt för de medel som sätts in.  
 
Strategin är att med VA-planen ta fram ett underlag för framtida investeringar. 
I prioriteringen mellan olika områden så måste hänsyn tas till både 
praktiska/ekonomiska faktorer samt hälso- och miljöskydd. Dessa faktorer tas 
upp i VA-planen och ligger som underlag för vilka åtgärder som bör vidtas.  
 
Det är inte givet att en allmän VA-anläggning alltid är den bästa lösningen. I de 
områden det kan vara lämpligt med andra lösningar ska kommunen vara 
öppen för möjligheten att låta sammanslutningar av enskilda fastighetsägare 
undersöka förutsättningarna för och inrätta gemensamma anläggningar som 
drivs i privat regi. 
 
En annan strategisk fråga är om kommunen i första hand skall bygga ut 
överföringsledningar och om möjligt undvika och minska antalet små vatten- 
och avloppsverk, vilka generellt genererar högre driftskostnader. Ett 
resonemang kring detta har förs i kapitlet Framtida krav på VA-verksamheten. Att 
i högre grad jobba med överföringsledningar har flera fördelar och ska alltid 
övervägas. Valet av lösning måste dock alltid avgöras av förutsättningarna för 
det enskilda området/anläggningen, och vilken lösning som är bäst ur 
ekonomisk och miljömässig synvinkel. Kommunen behöver fortlöpande se 
över förhållandet mellan överföringsledningar och lokala verk, så att den mest 
optimala lösningen väljs. 
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Riktlinjer och fortsatt arbete 
 

Allmänt VA 
Kommunen skall arbeta för att tillgodose de behov som identifierats i VA-
översikten vilket huvudsakligen innebär följande. 

o Fortsatt arbete med förnyelse av vatten- och avloppsverk. 

o Fortsätta med den högre takt på ledningsförnyelse som inletts och följa 
framtagen plan 

o Fortlöpande se över förhållandet mellan överföringsledningar och 
lokala verk.  

o Uppdatera vattenskyddsområden, vattenskyddsföreskrifter samt vid 
behov söka nya vattendomar.  

o Fortsatt arbete med utredning av reservvattentäkt för Nässjö stad och 
flera tätorter 

o Aktivt bevaka utvecklingen och planera för förändrat klimat och ökade 
myndighetskrav. 

o Uppdatera handlingsplan och nödvattenplan för 
dricksvattenförsörjning  
 

o Arbeta för ett resurseffektivt vattenutnyttjande  
 

Dagvatten 
Kommunen ska arbeta på följande sätt 

 
o Planera för ökade flöden med anledning av förändrat klimat.  

 
o Inte tillåta nya direktutsläpp till naturliga sjöar och vattendrag.   

 
o I alla delar av samhällsbyggandet, ta upp och utreda lämplig 

dagvattenhantering  
 

o Tidigt i planprocessen ta upp dagvattenfrågan. Se dagvattnet som en 
resurs i stadsbyggandet. 

 
o Vid försäljning av mark, ta upp behov av ytor för dagvattenhantering 

 
o Arbeta med åtgärder och prioriteringar för: 
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-  felkopplade dag- och dränvattenledningar 
 

- områden med begränsad kapacitet (risk för översvämning med 
mera) 

 
- större befintliga utsläppspunkter i känsliga områden 

(miljösynpunkt) 
 

o Ta fram en underhållsplan för skötsel av kommunalt (TSF/NAV) ägda 
dagvattenanläggningar. 

 
o Arbeta med informationsinsatser kring möjligheten att minska 

dagvattnets föroreningsinnehåll.  
 

o Under planperioden undersöka möjligheten att införa VA-taxa med 
incitament för ökad utbyggnad av LOD-anläggningar. Där ingår även 
möjligheter att träffa överenskommelser med privata fastighetsägare 
om LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) på privat mark. 

 
 

Utbyggnadsområden 
VA-planen behöver redovisa underlag för att kunna ta ställning till behov av 
nya eller utökade verksamhetsområden.   
 
Följande kriterier ska gälla för att ett område ska utredas för eventuell 
utbyggnad i VA-planen.  
 

1. Minst 20 hushåll samlade*  
 

2. 10 hushåll eller fler som ligger samlade och inom 200 meter från 
befintligt VA-nät. 

 
3. 10 hushåll eller fler som ligger samlade och i, eller mindre än 100 meter 

från, ett område som är särskilt känsligt (vattenskyddsområde, 
vattendrag med hög skyddsnivå, höga naturvärden och så vidare).  

 
* Samlade: Gränsar till varandra eller endast åtskils av väg, park, torg eller 
motsvarande. 
 
Utöver områden enligt dessa kriterier ska även följande områden/fall 
successivt beaktas och byggas ut i takt med resurserna.  
 

o 1-9 hushåll där anslutning till det kommunala VA-nätet motsvarar en 
genomsnittlig anslutning i tätbebyggt område.  

 
Vid utvärderingen av respektive område i VA-planen ska den miljö- och 
hälsomässiga nyttan med utbyggnaden vägas mot förväntad kostnad för 
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utbyggnad och drift av en allmän VA-anläggning. Områdena prioriteras 
därefter tidsmässigt, samt i förekommande fall utgår, enligt denna utvärdering. 
 
 

Enskilt VA 
 
Riktlinjer, inventering och uppföljning 
Kommunen ska genom sin tillsyn kontinuerligt följa upp att de enskilda 
avloppsanläggningarna uppfyller krav enligt gällande lagstiftning. Alla 
inventerade anläggningar är inlagda i ärendehanteringssystemet för kontinuerlig 
uppföljning. 
 
I väntan på VA-utbyggnad 
I områden där utbyggnad skall ske gäller följande. 

o Där allmänt avlopp planeras inom 10 år ges endast tidsbegränsade 
tillstånd för enskilt avlopp. 

 
 

Taxa 
Nässjö kommuns grundläggande finansieringsprincip är att kostnaderna för att 
ordna och driva den allmänna VA-anläggningen fullt ut ska täckas via avgifter 
utifrån de grunder som anges i LAV. Avgifterna ska enligt 34 § LAV framgå av 
en taxa. Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas 
belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter. I enlighet med 
denna föreskrift ska principerna för taxan beslutas av kommunfullmäktige i 
Nässjö kommun, medan beloppen ska fastställas av NAV. 
 
Taxan är uppbyggd så att avgifterna motsvarar kostnaderna för att bygga ut 
nyttigheterna. Det innebär att avgiftsreduktionen när någon eller några av 
nyttigheterna S (spillvatten), V (vatten) eller D (dagvatten) inte byggs ut även 
fortsättningsvis ska begränsas till att motsvara den på tidigare erfarenheter 
stödda faktiska kostnadsminskningen till följd av att alla nyttigheter inte byggs 
ut.  
 
VA-anläggningarna kan delas in i 
 Områdesspecifika anläggningar, det vill säga ledningsnät, pumpstationer 

med mera inom ett visst delområde av verksamhetsområdet till exempel ett 
bostadsområde 

 Överföringsledningar 
 Vatten- och avloppsreningsverk 
 
Områdesspecifika anläggningar 
Anläggningskostnaderna för områdesspecifika anläggningar ska i genomsnitt 
täckas till 100 procent med anläggningsavgifter. 
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Syftet med anläggningsavgiften är att täcka kostnaden för tillkommande 
anslutningar. Därför måste bedömningen göras utifrån hur områdena ser ut 
framåt i planeringen. Det är alltså viktigt att titta på framtida kostnader och 
inte bygga taxan helt på historiska kostnader. Kostnaderna skall fördelas via 
taxan genom att självkostnaden för alla aktuella områden täcks totalt sett med 
anläggningsavgifter. Vissa områden kommer att ge ett underskott och vissa 
områden kommer att ge ett överskott. Taxan kan alltså inte ge full 
kostnadstäckning för varje område för sig. 
 
Överföringsledningar och lokala verk 
Överföringsledningar och lokala vatten- och avloppsverk för specifika 
områden bör endast delvis påverka anslutningsavgifterna, eftersom nyttan för 
fastigheterna inom verksamhetsområdet inte är större på grund av att området 
ligger långt ifrån övriga områden. Endast om överföringsledningen eller verken 
är speciellt och sannolikt endast till för ett område, så kan det vara skäligt att 
räkna med den i kostnadsunderlaget för anläggningstaxa eller särtaxa. 
 
Det kan dock vara skäligt att täcka viss andel av kostnaderna för 
överföringsledningar och lokala verk via anläggningsavgifter. Vid beräkning av 
taxan ska anläggningsavgiften konstrueras så att den, utöver kostnaderna för 
områdesspecifika anläggningar, täcker en viss andel av kostnaderna för 
överföringsledningar och lokala verk. Den del av kostnaderna för dessa 
anläggningar som täcks via anläggningsavgifter kommer då att fördelas ut på 
alla fastigheter i verksamhetsområdet som ansluter sig till den allmänna VA-
anläggningen.  
 
I övrigt finansieras kostnaderna för överföringsledningar och lokala verk via 
brukningsavgifterna. 
 
Vatten- och avloppsreningsverk 
Kostnaderna för vatten- och avloppsverk som försörjer flera områden 
finansieras helt via brukningsavgifterna. 
 
Särtaxa 
Om vattentjänsterna för viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda 
omständigheter i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i 
verksamhetsområdet, ska avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna 
enligt 31 § LAV. I de fallen ska en särtaxa upprättas. 
 
För att särtaxa ska bli aktuell måste kostnaderna för det första i beaktansvärd 
omfattning avvika från det normala. För det andra måste kostnadsavvikelsen 
bero på särskilda omständigheter i det berörda området. Exempel på särskilda 
omständigheter kan vara för kommunen onormala förhållanden rörande 
avstånd mellan bebyggelse, förekomst av berg, hög grundvattennivå, känsliga 
natur- och kulturvärden och så vidare.  
 
Som stöd för bedömning när särtaxa kan bli aktuell har Nässjö kommun valt 
följande riktlinjer: 
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I områden där utbyggnaden bedöms bli väsentligt dyrare än den genomsnittliga 
utbyggnadskostnad som ligger till grund för beräkningen av normaltaxan, ska 
en utredning om eventuell särtaxa göras. Vad som är väsentligt dyrare får 
avgöras i det enskilda fallet, relaterat till omständigheterna, jämförbara 
områden och den aktuella tidpunkten. En mer exakt definition riskerar att göra 
att liknande områden behandlas olika. I utredningen ska orsakerna till de höga 
kostnaderna klarläggas. Om utredningen leder fram till slutsatsen att de höga 
kostnaderna beror på fördyrande omständigheter som är en särart för det 
aktuella området jämfört med vad som är normalt i verksamhetsområdet, ska 
ett förslag till särtaxa upprättas. 
 
Varje ny särtaxa ska beslutas av kommunfullmäktige. 
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VA-ÖVERSIKT 
Omvärldsfaktorer och befintliga planer 

 

 
Figur 1. Omvärldsfaktorer  
 
 

Lagar 
Lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, plan- och bygglagen och 
miljöbalken är fyra lagar som påverkar arbetet med en VA-plan. 
 
En kommun är skyldig enligt lagen om allmänna vattentjänster, LAV 
(2006:412) att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för områden med en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse. Kommunen skall dels bestämma ett verksamhetsområde där 
vattentjänsten behöver ordnas och dels se till att behovet tillgodoses genom en 
allmän VA-anläggning. Beslut om vilka fastigheter som ska ingå i ett 
verksamhetsområde fattas av kommunfullmäktige. 
 
Enligt anläggningslagen, AL (1973:1149) kan en gemensamhetsanläggning 
inrättas som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av 
stadigvarande betydelse för dem. Detta kan då gälla till exempel vatten- och 
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avloppsanläggningar. Gemensamhetsanläggningar prövas av lantmäteriet vid 
förrättning. 
 
Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) innehåller regler och verktyg för en 
kommuns planering och byggande. Kommunens översiktsplan ska enligt PBL 
redovisa hur kommunen planerar att använda mark- och vattenområden i 
framtiden vilket har stor betydelse för vatten- och avloppsfrågor. 
 
I stort sett alla verksamheter och åtgärder som har eller skulle kunna ha en 
påverkan på människors hälsa eller miljön regleras i miljöbalken (1998:808) 
eller någon av dess förordningar. Miljöbalken fokuserar på hållbar utveckling 
och att förändring och brukande av naturen är förenat med ansvar. 
 

Regler för enskilda avlopp 
Som hjälp vid tillämpning av bland annat miljöbalken har Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV) tagit fram allmänna råd om små avloppsanordningar 
för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) vilka tillämpas av kommunen. HaV 
arbetar med att ta fram en vägledning för kommuner vid prövning av ansökan 
om att inrätta enskilda avloppsanläggningar. Vägledningen ska bli ett 
komplement till de allmänna råden (HVMFS 2016:17) och ersätta befintlig 
handbok.  
  
För att få till ändå tydligare regler för enskilda avlopp fick Havs- och 
vattenmyndigheten 2012 uppdrag av regeringen att ta fram ett 
författningsförslag. I september 2016 lämnade Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV) ett förslag till en ny förordning om enskilda avlopp till regeringen och 
förslaget gick ut på remiss. De flesta remissinstanserna var överens om att 
tydligare regler behövs men att delar av förslaget har problem när det gäller 
tydlighet och effektivitet. Regeringen har därför beslutat att för närvarande inte 
gå vidare med HaVs förslag om ny förordning. Regeringen har istället tillsatt 
en ny utredning, ”Hållbara vattentjänster”, som bland annat innebär att ta fram 
styrmedel som ska öka åtgärdstakten gällande bristfälliga enskilda avlopp. 
Detta innebär att det tills vidare inte är någon förändring i de kriterier som ska 
gälla för att bedöma skyddsnivå för enskilda avloppsanläggningar. 
 

Nationella, regionala och lokala miljömål 
Riksdagen har beslutat om ett miljömålssystem med tre nivåer: ett 
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett tjugotal etappmål. 
Miljömålssystemet ska styra miljöarbetet i landet. De miljökvalitetsmål som 
direkt kan relateras till arbetet med vatten och avlopp är 
 
• ingen övergödning 
• levande sjöar och vattendrag 
• grundvatten av god kvalitet 
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Regional vattenförsörjningsplan 
Länsstyrelsen tog 2015 fram en regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings 
län. Syftet med planen är  
• att säkra framtida tillgång till vattenresurser för vattenförsörjning i länet 
• att användas som planeringsunderlag i kommunernas och Länsstyrelsens 

arbete med bland annat översiktsplanering 
• att stärka länets förmåga att hantera risker och kriser kopplade till hot mot 

dricksvattenförsörjningen, där klimatförändringar är en särskilt viktig 
faktor.    

 
Planen visar att vattenresurserna är utsatta för hot och risker på grund av 
mänskliga aktiviteter: 
• Bebyggelseutveckling och infrastruktur begränsar tillgången till vissa 

resurser. 
• Vattnets kvalitet kan hotas av bränsle- och kemikaliehantering, 

transporter, industriella verksamheter, förorenad mark, 
avloppsvattenutsläpp, jord- och skogsbruk samt materialtäkter. 

 
Klimatförändringar kan leda till högre flöden vilket kan innebära risker för 
översvämningar. Generellt sett kan man förvänta sig extremare 
vädersituationer med dels perioder med skyfall och dels perioder med torka 
som båda utgör stora risker mot dricksvattenförsörjningen. 
 

EU-direktiv, vattenförvaltning 
Inom EU har beslutats om ett ramdirektiv för vatten och det trädde i kraft år 
2000. Syftet med direktivet är att få en gemensam lagstiftning för vatten. 
Direktivet ska förbättra miljöarbetet genom att minska föroreningar, främja 
hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för vattenlevande djur och 
växter. 
 
Länderna ska i sitt arbete med vattenförvaltning utgå från avrinningsområden 
för att åtgärda brister i vattenmiljö och vattenkvalitet. Sverige har fem 
vattendistrikt – Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön 
och Västerhavet. De vattendrag som finns i Nässjö kommun har avrinning till 
Södra Östersjön och Västerhavet. 
 

Åtgärdsprogram 
Vattenmyndigheterna har tagit fram åtgärdsprogram för myndigheter och 
kommuner. I åtgärdsprogrammet ansvarar kommunerna för åtta åtgärder, och 
av dessa berörs arbetet med vatten och avlopp av åtgärd 3, 4, 5, 7 och 8. 
 
Åtgärd 3 
Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav 
som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda 
förorenande ämnen från 
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a. avloppsledningsnät och 
b. avloppsreningsverk 

minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
 
Åtgärd 4 
Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom: 

a. att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det 
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas 

b. att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
 
Åtgärd 5 
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och 
framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt 

a. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda 
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där 
vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn 

b. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före 
miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets 
avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd 
uppnås 

c. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, 
d. uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner 
e. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har 

tillstånd för vattenuttag 
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets 
fastställande. 
 
Åtgärd 7 
Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver 
genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen senast 
tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 
 
Åtgärd 8 
Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom 
kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska 
bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter 
åtgärdsprogrammets fastställande. 
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Kommunens översiktsplan 
Översiktsplanen redovisar grunddragen för hur kommunen vill att mark och 
vatten skall användas. I planen samordnas även statliga och kommunala 
intressen i planeringen. För Nässjö kommun gäller översiktplan antagen 2013. 
Ställningstaganden som är aktuella för VA-planen rör dricksvattenfrågor, 
placering av bebyggelse och verksamheter, strandnära bebyggelse, avlopp, 
skyddsnivå för enskilt avlopp, dagvatten med mera. Dessa ställningstaganden 
arbetas in i och delvis konkretiseras i denna VA-plan.  
 

Kommunala bedömningsgrunder för enskilda avlopp 
Förutom riktlinjer i översiktsplanen har kommunen även särskilt framtagna 
bedömningsgrunder för enskilda avlopp. Syftet är att få en enhetlig bedömning 
och handläggning av enskilda avloppsanordningar och möjliggöra att små 
avloppsanordningar uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken. 
Bedömningsgrunderna har utformats med hänsyn till Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd (2016:17) om små avloppsanläggningar för 
hushållsspillvatten. 
 
Bedömningsgrunderna revideras vid behov, till exempel om de allmänna råden 
från Havs- och vattenmyndigheten ändras.  
 

Övergripande strategier för Nässjö Affärsverk 
Nässjö Affärsverk har i sin affärsplan övergripande strategier för fyra 
huvudområden; kunder, ekonomi, medarbetare och verksamhet/utveckling. 
 
NAV har som övergripande strategi att verka för en attraktiv kommun med 
nöjda kunder. Ekonomin skall vara långsiktigt hållbar och verksamheten 
präglas av affärsmässighet. Engagerade medarbetare med rätt kompetens hos 
en attraktiv arbetsgivare. Verksamheten skall uppnå högsta möjliga effektivitet 
och arbeta för en hållbar utveckling inom miljö, teknik och ekonomi. 
Inom VA-verksamheten identifieras följande huvudområden: 

 Strategiskt förnyelsearbete för såväl ledningsnät, vattenverk och 
avloppsverk som säkerställer kvalitetssäkrad VA-försörjning 

 Processoptimering på vatten- och avloppsverk, fortsatt automatisering 
och att vara framåtriktade och pröva ny teknik och nya lösningar. 

 VA-taxan skall följa kostnadsutvecklingen enligt 
självkostnadsprincipen. Större ambitioner att införliva nya 
verksamhetsområden medför ökande kostnader. En långsiktig prognos 
för taxejusteringar för att taxan skall hamna rätt, inte minst med tanke 
på stora kostnader för reservvattentäkt 

 Utveckling av medarbetare genom att fokusera på ledarskap, 
medarbetarskap och målstyrning. Detta är viktiga förutsättningar för 
att motivera medarbetare till egna initiativ, förbättringar och utveckling 
av verksamheten. 
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Förutsättningar  
Naturgivna förutsättningar 
Berggrunden i Nässjö kommun är ovanligt variationsrik. I kommunens östra 
halva består berggrunden till stor del av sedimentära bergarter. Dessa ingår i 
den för geologer riksbekanta Almesåkraformationen och består av sandsten, 
lerskiffer och olika konglomerat. På många platser i kommunen förekommer 
berg i dagen eller berg under ytligt jordtäcke. 
 
Den vanligaste jordarten i kommunen är sandig morän. Flera områden med 
särskilt infiltrationsbenägna jordarter, framförallt isälvssediment, förekommer i 
kommunen vilket framgår av nedanstående bild. Särskilt vanligt är detta i ett 
stråk mellan Forserum och Norra Sandsjö samt kring Flisby.  
 
 
 

 
 
Infiltrationsbenägna jordarter  
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För VA-försörjningen har de geologiska förutsättningarna mycket stor 
betydelse för vilka lösningar som kan väljas och hur arbetskrävande och 
komplicerad en anläggning blir. Förekomsten av ytligt berg har stor påverkan 
på möjligheten att anlägga avloppsanläggningar och gräva ledningar.  
 
Bäst förutsättningar att lösa enskilt avlopp med till exempel infiltration finns 
med måttligt genomsläppliga jordarter (grusig sandig morän optimalt, en jämn 
fördelning av kornstorlek cirka 0,8-8 mm) samt tydligt avstånd till berg, 
grundvatten, ytvatten och vattentäkter.  
 
Erfarenhetsmässigt har Nässjö kommun relativt bra geologiska förutsättningar 
för att anlägga enskilda avloppsanläggningar. I ungefär 60 procent av fallen kan 
en avloppsanläggning lösas genom normal infiltration utan större förberedande 
åtgärder. Dock förekommer en del svåra fall (cirka 15 procent) där slutna 
tankar, minireningsverk, bortledning med mera får tillämpas. Kända områden i 
kommunen med svårigheter på grund av täta jordarter och ibland högt 
grundvatten finns bland annat vid Flisby kyrka, Rosjön, Gisshult, Djurseryd-
Mostorp och Nyholm. 
 
För enskilda vattentäkter är genomsläppliga jordarter en bra förutsättning för 
både vattenmängd och kvalitet vid grävda brunnar. Vid borrade brunnar är det 
bergrundens egenskaper som påverkar vattenmängd och kvalitet. I takt med 
generell standardhöjning och nya levnadsvanor med ökat vattenbehov så sker 
en successiv övergång från grävda brunnar till borrade brunnar. De grävda 
brunnarna får många gånger problem med de krav på kapacitet som krävs idag. 
Om borrning av brunn sker till minst cirka 100 meter så finns i kommunen 
inga generella problem med vattenkapaciteten. Däremot kan problem med 
kvaliteten finnas beroende på bergart och övriga förhållanden.    
 
En bild av situationen i de potentiella utbyggnadsområdena ges av den enkät 
som gjordes 2012 och som redovisas under kapitlet Nuläge – Enskilda 
vattentäkter. Av enkäten framgår att majoriteten av de svarande i stort är nöjda 
med dricksvattentillgång och kvalité i sin vattentäkt 
 

Framtida klimat  
Klimatscenariot för Jönköpings län pekar mot att somrarna kommer att bli 
längre, varmare och torrare och vintrarna mildare med mer nederbörd än i dag.  
I Nässjö kommun kommer nederbördsmängderna främst öka i de västra 
delarna av kommunen. Extrema väderhändelser och naturolyckor så som 
värmebölja, torka, skyfall, översvämningar, ras och skred förväntas bli allt 
vanligare.  
 
Klimatförändringarna kan påverka dricksvattenframställning, dagvatten- och 
avloppssystem. Ökad nederbörd och avrinning samt förändrade 
grundvattennivåer innebär en högre tillförsel av näringsämnen och humus 
vilket kan påverka kvalitén i vattentäkterna. En ökad temperatur i vattnet leder 
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till ökad biologisk tillväxt av alger och mikroorganismer. Det är troligt att 
vattenburen smitta ökar. Extrema vädersituationer som skyfall och 
översvämningar innebär ökad risk för kemiska föroreningar av vattentäkter. 
Det innebär också ökad risk för skador på distributionsnätet.  
 
Ökad nederbörd, fler skyfall och större fluktuationer i flöde kan påverka 
avloppssystemet. Extrema skyfall kan innebära överbelastning och ge risk för 
bakåtströmmande vatten med ökade källaröversvämningar som följd samt 
bräddning av avloppsvatten. Torka och låga flöden i vattendragen kan medföra 
större koncentrationer vid eventuella utsläpp, vilket kan medföra större 
påverkan på känsliga recipienter. 
 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett 
geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna baseras på EG-direktiv.  
Miljökvalitetsnormerna för vatten har funnits sedan december 2009. För 
grundvatten, sjöar och vattendrag finns, om de är över en viss storlek, 
miljökvalitetsnormer som är beslutade av vattendelegationerna.  
 
Miljökvalitetsnormerna innebär att sjöar, vattendrag och grundvatten ska 
uppnå en viss lägsta vattenkvalitet och att det biologiska livet i vattnet ska må 
bra (god ekologisk, kvantitativ och kemisk status). I Nässjö kommun uppnår i 
dagsläget inte alla vattendrag denna målsättning. 
 
Försurning och övergödning är de största problemen i Nässjö kommun. 
Kommunen ska tillsammans med andra myndigheter arbeta för att god status 
ska nås till 2015 eller i vissa fall till 2021 eller 2027 i enlighet med 
miljökvalitetsnormerna. 
 

Grundvatten 
Totalt i Nässjö kommun finns 28 statusklassade grundvattenförekomster. 
Samtliga grundvattenförekomster i Nässjö kommun har bedömts ha god 
kvantitativ status vilket innebär att nybildandet av grundvatten är större än 
uttaget. Två grundvattenförekomster (Mosseryd och Torrsjö) bedöms ha 
otillfredsställande kemisk status. 
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Kemisk status för grundvattenförekomster 
 
 

Sjöar och vattendrag 
Totalt i Nässjö kommun finns 22 statusklassade sjöar. Av dessa har tre 
bedömts ha måttlig ekologisk status (Barkerydssjön, Flisbysjön och 
Vässledasjön) och en (Ryssbysjön) bedömts ha dålig ekologisk status. Samtliga 
dessa har fått en miljökvalitetsnorm med en förlängd tidsfrist, för när god 
status ska vara uppnådd, till 2021. 
 
I Nässjö kommun finns 33 statusklassade vattendrag. Av dessa har 13 bedömts 
ha måttlig ekologisk status, 2 otillfredsställande status (Huluån samt Svartån 
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mellan Vässledasjön och Sjunnarydssjön) och 1 dålig status (Nässjöån). 9 av 
dessa har fått en tidsfrist till 2021 för när god status ska vara uppnådd.  
 

 
 

Ekologisk status hos klassade sjöar och vattendrag  
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Övergödning 
Den största miljöpåverkan på vatten från avlopp är övergödning. Övergödning 
består främst av att för stora mängder fosfor- och kväveföreningar släpps ut 
från mänsklig verksamhet så att det naturliga kretsloppet inte kan omhänderta 
dessa näringsämnen fullt ut. Övergödningen orsakas av mark- och 
vattenutsläpp från industri, avlopp från tätorter och enskilda anläggningar, 
jordbruk och skogsbruk samt vad gäller kväve även luftburen förorening. I 
allmänhet är fosfor det begränsande och därmed det mest betydelsefulla 
näringsämnet för övergödning i sjöar och vattendrag. Generellt kan sägas att 
reningsverkens fosforreduktion idag är mycket hög medan en stor del av 
kvävet passerar orenat. Detta innebär att jord- och skogsbrukets andel av 
mängden utsläppt fosfor har ökat. Gamla utsläpp av fosfor har dock ofta 
lagrats i sjöars bottensediment för att därefter läcka ut och ge sjöarna en 
kontinuerlig näringstillförsel.  
 
Fosforbelastning 
 

 
Antropogen nettobelastning av fosfor till Östersjön och Västerhavet, siffror för 2014. 
KARV = Kommunala avloppsreningsverk. Källa: Havs- och vattenmyndighetens rapport 
2016:12. 
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Ytvattenförekomster med övergödningsproblem och utsläppspunkter för kommunalt VA.  
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Framtida utveckling 
Befolkning 
Befolkningstäthet 
Sverige har i genomsnitt cirka 24 invånare per kvadratkilometer och Nässjö 
kommun har cirka 33 invånare per kvadratkilometer. Nedan redovisas en bild 
över befolkningstätheten i olika delar av kommunen vilket ger en schematisk 
bild av hur olika delar av kommunen belastas av enskilda avlopp utanför 
tätorterna.  

 
 
Befolkningstäthet  
 
 

Bebyggelseutveckling 
Hur utvecklingen av bostadsbeståndet i kommunen kommer att bli kopplat till 
geografin är naturligtvis högst intressant för arbetet med framtida VA-
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försörjning. Nässjö kommun hade 31 550 invånare den 30 september 2017. 
Efter över ett decennium med relativt små årliga förändringar av antalet 
invånare, började befolkningen öka kring år 2013. Under 2014 och 2015 ökade 
befolkningen relativt snabbt. Folkökningstakten har varit relativt hög även 
under 2016 och 2017. Utvecklingen mellan 1970-2017 samt prognos till 2027 
framgår av diagrammet nedan. 
 

 
Folkmängd 2008-2017samt prognås till 2027. Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

 
Nässjö kommun har tillsammans med Sweco tagit fram en befolkningsprognos 
för perioden 2018-2027. Befolkningsprognosen är baserad på fyra parametrar - 
bostadsbyggande, fruktsamhet, inflyttning och utflyttningsrisk. Enligt 
prognosen väntas befolkningen öka i kommunen i relativt jämnt takt med cirka 
200 invånare om året, år 2027 beräknas kommunen ha ca 33 200 invånare.  
 
 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Folkmängd 31 

623 
31 
913 

32 
097 

32 
200 

32 
401 

32 
600 

32 
796 

32 
994 

33 
189 

Födda 420 422 424 422 420 418 415 414 412 
Döda 329 325 321 318 315 313 312 311 311 
Födelsenetto 91 97 103 104 105 105 103 103 101 
Inflyttande 1 716 1 808 1 710 1 631 1 724 1 732 1 740 1 751 1 760 
Utflyttande 1 614 1 615 1 628 1 632 1 630 1 639 1 647 1 656 1 665 
Flyttningsnetto 102 193 82 -1 94 93 93 95 95 
Folkökning 193 290 185 103 199 198 196 198 196 

 
Befolkningsprognos Nässjö kommun 2018-2027 
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På ortsnivå finns prognos för perioden 2018-2022, och under denna beräknar 
SCB följande utveckling. 
 
Kommundel Befolkningsprognos 2018-2022 
Nässjö tätort +609 
Övriga tätorter +65  
Landsbygden +96 
 
En bild av de senaste årens bostadsbyggande kan fås genom att studera 
byggloven för nybyggnation av enbostadshus och fritidshus.  
 

 
Nybyggnation enbostadshus och fritidshus 2010-2018. 
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Nybyggnationerna av enbostadshus under perioden fördelar sig enligt följande:  
 
 Antal hus Andel 
Nässjö inklusive området 
kring Spexhultasjön 

80 46 procent 

Övriga tätorter 15 9 procent 
Landsbygden 77 45 procent 
Totalt 172  
 
Nybyggnationen i Nässjö och på landsbygden ökar i förhållande till 
befolkningsmängden och det motsatta gäller generellt i övriga tätorter 
tillsammans. Forserum är dock ett undantag med tydlig andel nybyggnation. 
Nybyggnation i mindre tätorter och på landsbygden hämmas delvis av låga 
priser på befintliga hus. Enligt siffrorna ovan så ökar nybyggnationen på 
landsbygden i förhållande till nuvarande befolkningsandel. Detta gäller även en 
tätort som Stensjön. Man kan även se att nybyggnationen på landsbygden är 
större kring Nässjö stad än längre ut i kommunen. Ovanstående ger inte på 
något sätt en helhetsbild av bebyggelsesutvecklingen. Dels så är det ett 
begränsat antal år för enbostadshus och dels omfattas endast nybyggnation, 
inte tillbyggnader/omvandling/rivning och liknande åtgärder som påverkar 
bostadsbeståndet och befolkningen. Siffrorna ger dock ett kompletterande 
underlag när det gäller nybyggnation.     
 
Utvecklingen i närtid visar enligt ovanstående inte några stora förändringar i 
förhållandet mellan hushåll anslutna till enskilt respektive allmänt VA. Den 
mindre förändring man kan uttyda är att belastningen på den allmänna VA-
anläggningen i Nässjö stad ökar något procentuellt sett medan den generellt 
minskar i de mindre tätorterna tillsammans.  
 
I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28, har 
ett antal så kallade LIS-områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) 
pekats ut. Inom dessa ska det vara lättare att bygga inom 100 meter från 
stranden. Dock får inga nya strandtomter bildas utan det ska finnas en så 
kallad fri passage mellan det som byggs och stranden. Utpekade områden 
framgår av nedanstående bild. 
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LIS-områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) enligt översiktsplanen 
 
 
Att ett område pekas ut som LIS-område bedöms öka områdets 
attraktionskraft för bebyggelse. Det är dock många faktorer som avgör beslutet 
att bygga nytt och val av plats. Möjligheten att bygga till exempel 40 meter från 
stranden istället för 100 meter ifrån är kanske inte alltid det som avgör beslutet 
att bygga och val av plats. Byggnationen generellt inom de utpekade LIS-
områdena bedöms inte öka väsentligt. Vissa av de utpekade LIS-områdena kan 
säkert avvika från detta, till exempel om en markägare vill marknadsföra och 
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sälja flera tomter i ett område. Något sådant projekt är dock inte känt i 
dagsläget.  
 

Sammanfattning 
Enligt befolkningsprognosen som tagits fram för perioden 2019-2027 ser 
befolkningsutvecklingen i kommunen positiv ut. Prognosen är dessutom 
positiv, inte bara i Nässjö stad utan även totalt sett i alla tätorter men även för 
landsbygden. Enskilda tätorter kan dock alltid avvika från den generella 
utvecklingen.  
 
VA-arbetets utgångspunkt föreslås mot bakgrund av ovanstående vara att 
nuvarande förhållanden i stort kvarstår, då inga tydliga förändringar kan 
uttydas. Samtidigt är det angeläget att framöver kontinuerligt bevaka 
utvecklingen generellt såväl som enskilda projekt och orter. Det är dock viktigt 
att poängtera att större VA-utbyggnader kräver lång framförhållning där 
inriktningen inte kan variera på kort sikt.    
 
 

Framtida krav på VA-verksamheten 
 

Dagvatten 
Dagens ledningssystem för avledning av dagvatten i Nässjö kommun är 
huvudsakligen dimensionerat utifrån gamla riktlinjer. Klimatförändringar och 
ökade nederbördsmängder (bland annat fler intensiva lokala regn) innebär nya 
krav på dimensionering av ledningsnätet för att motverka översvämningar i 
tätbebyggt område. Även åtgärder med felkopplingar (dagvatten kopplat till 
spillvattenledningar) minskar risken för översvämningar. Successivt ställs också 
större krav på rening och fördröjning av dagvatten från tätorter vilket gör att 
dagvattensystemen ytterligare måste förbättras.  
 

Vatten 
Dricksvatten är samhällets viktigaste livsmedel, och kraven på hållbar och 
säker vattenproduktion är ständigt i fokus. Slutbetänkande av Regeringens 
dricksvattenutredning från 2016 med utgångspunkt från den allmänna 
dricksvattenförsörjningen tar upp flera viktiga områden att arbeta med. Syftet 
är att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker 
dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt. Sveriges befolkning växer och 
det gäller att säkra vattnet både kvantitativt och kvalitativt för att möta den 
ökade efterfrågan på vatten för individer, företag och samhälle. Inte minst 
behöver våra vattentäkter skyddas, vattendomar ses över och 
reservvattentäkter inrättas. Idag saknar två tredjedelar av Sveriges kommuner 
reservvatten. Olika intressen runt en dricksvattentäkt behöver också hanteras 
ur ett säkert dricksvattenperspektiv, då till exempel omvandlingsområden går 
från sommarstugeområden till permanentboende. Ökat fokus på 
krisberedskapsfrågor är högre upp på agendan, inte minst när det gäller ett 
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ökat säkerhetshot i form av sabotage och terroristhandlingar mot 
samhällsviktiga verksamheter. IT-säkerheten blir alltmer central då 
produktions- och distributionsprocessen i större omfattning digitaliseras. För 
att kunna säkerställa drift och leverans av samhällsviktiga tjänster har EU tagit 
fram NIS-direktivet. Syftet med NIS-direktivet är att fastställa en hög nivå på 
säkerhet i nätverk och informationssystem. Våra anläggningar finns idag 
utspridda över ett större geografiskt område inom Nässjö Kommun. Behovet 
av att använda IT-kommunikation för att sköta företagets drift blir allt mer 
betydande för verksamheten. Risken att drabbas av cyberattacker, dataintrång 
eller sabotage blir all mer överhängande. 
 
Omfattningen av förändrat klimat och framtida krav är delvis svåra att förutse. 
Klimatförändringarna förväntas innebära mer extrema nederbörds- och 
temperaturförhållanden som då innebär påfrestningar på inte minst 
vattenförsörjning. Konkret kan det betyda både större krav på 
dricksvattenberedningen och tillgången på råvatten. Både 2017 0ch 2018 har 
visat på denna problematik och de utmaningar och förutsättningar som 
förväntas bli allt vanligare. 
 

Spillvatten 
Reningsgraden vid avloppsverken i Nässjö kommun är idag hög. Trots detta 
kan nya krav, till exempel gällande kväverening, innebära att verken och 
processerna måste genomgå omfattande ombyggnation. . Idag är det också 
mycket fokus på läkemedelsrester och mikroplaster där det kan komma att 
krävas nya reningsmetoder i framtiden. 
En stor del av det vatten som når avloppsverken i kommunen idag är inte av 
spillkaraktär (cirka 75 procent). Felkopplingar på fastigheter och inläckage i 
gamla ledningar gör att stora mängder rent vatten (regnvatten, 
dräneringsvatten) når avloppsverken. Det är inte ekonomiskt och miljömässigt 
försvarbart att pumpa och behandla vatten som inte behöver behandlas. 
Arbetet med att minska andelen ovidkommande vatten pågår i kommunen, 
men nya riktlinjer kan komma som ställer krav på att detta arbete ska gå 
snabbare. 
 
Generellt sett bör antalet avloppsverk inom Nässjö kommun, såväl befintliga 
som tillkommande, kontinuerligt ses över så den mest optimala lösningen 
erhålls. 

 

Nya verksamhetsområden 
Kommunen har under senare år en ökande befolkning samtidigt som kraven 
på kommunen att bygga ut kommunalt VA till områden som tidigare haft 
enskilda lösningar ökat.  
 
Dagens VA-verksamhet består av 14 vattenverk och 9 avloppsreningsverk. Vid 
utbyggnad av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp kan detta antal 
komma att öka. Vid varje nytt område måste ställning tas till om lokala verk 
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eller överföringsledningar till befintliga verk ska byggas. Om antalet verk ökar 
kommer också kostnaden för driften av anläggningarna att öka, något som 
talar för att konsekvent bygga ut överföringsledningar till nya områden. Men i 
gengäld tenderar utbyggnadskostnaden att skena iväg då långa 
överföringsledningar byggs. En mycket viktig aspekt i sammanhanget är antalet 
fastigheter i det nya verksamhetsområdet. En lång överföringsledning till ett 
fåtal fastigheter blir dyr och då kan en lokal lösning vara att föredra.  
 
Kommunen behöver kontinuerligt se över verksamhetsområdenas utbredning 
och antalet verk. 
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Allmänna VA-anläggningar 
Nässjö kommuns allmänna vattenanläggningar producerar och distribuerar 
idag ett bra dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter. 
Avloppsvattnet tas om hand om, renas och släpps tillbaka till naturen med låga 
halter av näringsämnen klart under de tillstånd som har givits för Nässjö 
kommuns avloppsreningsverk. VA-avdelningen arbetar med att genomföra 
framtagna förnyelseplaner för samtliga anläggningar. På så sätt skapas en 
långsiktigt hållbar och energieffektiv produktion, distribution, avledning och 
rening av vatten i Nässjö kommun. 
 
De allmänna VA-anläggningarna finns huvudsakligen inom tätorterna i Nässjö 
kommun. Större undantag utgörs av bebyggelse utmed Spexhultasjöns östra 
och nordvästra strand, vid Sandsjöbaden, vid Gisshult och 
Hansarp/Skärsboda. Dessutom finns enstaka fastigheter anslutna i närheten av 
tätorterna och utmed överföringsledningar. 
 
Allmän beskrivning av anläggningarnas status kan sammanfattas enligt 
följande: 
 

Vattentäkter, vattenverk och nät 
De flesta vattentäkterna i Nässjö kommun saknar idag reservvattenalternativ, 
det vill säga om något skulle hända som gör befintliga vattentäkter obrukbara 
så står stora delar av kommunen utan vatten.  I Grimstorp och Forserum finns 
vissa möjligheter till alternativ försörjning i händelse av att dagens vattentäkter 
inte skulle kunna användas.  
 
En utredning av den framtida vattenförsörjningen i Nässjö kommun gjordes 
2007. I rapporten ”Principutredning framtida vattenförsörjning för Nässjö 
kommun” utreds nio möjliga reservvattenalternativ till framförallt Nässjö stad. 
Under perioden 2009-2015 har flertalet av de föreslagna reservvattentäkterna 
undersökts och utvärderats. I första hand har inriktningen varit mot en ny 
grundvattentäkt som skulle ge ett vatten med jämnare kvalitet och lägre 
temperatur. Grundvattentäkter i Fredriksdal, Sandsjöfors och Sunneränga 
(Flisby) har undersökts. Endast Sunneränga har bedömts intressant att gå 
vidare med. Sunneränga har undersökts och provpumpning pågick under en 
längre tid. Vattentillgången är begränsad och konstgjord infiltration skulle 
behövas och därmed också en ytterligare ytvattentäkt. Under 2016 tog NAV:s 
styrelse ett inriktningsbeslut att fortsätta arbetet med reservvattentäkt genom 
att undersöka möjligheterna att använda en närbelägen sjö. Inför 
inriktningsbeslut värderades även alternativen dricksvatten från Vättern och att 
bygga en infiltrationsanläggning för grundvatten i Sunneränga. 
För närvarande pågår arbetet med att undersöka möjligheterna att använda 
Storesjön som reservvattentäkt för Nässjö och samtidigt kunna förse Bodafors 
och Grimstorp med reservvatten från Nässjö. 
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Vattentäkterna i kommunen har i huvudsak bra eller godtagbar tillgång och 
kvalitet. Vid utökning av verksamhetsområden kan kapacitetsproblem uppstå 
framförallt i de mindre tätorterna som Malmbäck, Äng, Fredriksdal, Ormaryd, 
Stensjön och Skullaryd. I Stensjön pågår arbete med att förbättra situationen 
främst med anledning av inkoppling av Skärsboda/Hansarp. 
 
Ur kvalitetssynpunkt finns vissa problem i Sjövik (nitrat) och Skullaryd (radon, 
aluminium). Vattentäkterna i Sandsjöfors (radon), Fredriksdal 
(bekämpningsmedel) och Anneberg (bekämpningsmedel) har mindre 
kvalitetsproblem som dock behandlas fullt ut i vattenverken. Ytvattentäkterna 
Spexhultasjön och Storesjön har haft en utveckling mot högre färgvärden 
under en 25-årsperiod vilket innebär en högre belastning på vattenverkens 
behandlingssteg. Trenden med högre färgvärden kan ses i många svenska sjöar 
och är sannolikt avhängigt klimatförändringar. Två relativa torrår 2016 och 
2017 har åtminstone tillfälligt åter givit lägre färgvärden. 
 
Flera vattenverk är i behov av upprustning på grund av ålder och slitage. 
Under förra planperioden har vattenverken i Bodafors, Äng, Malmbäck och 
Skullaryd åtgärdats. Under kommande planperiod forsätter arbetet med 
upprustning av äldre anläggningar 
 
Vattenledningsnätet är i stort behov av upprustning och plan för utbyte av 
ledningar finns, där ålder och kvalitet är viktiga faktorer för prioritering. 
Arbetet pågår med utökade investeringskostnader enligt plan upprättad 2011. 
Planen har som mål att ledningsnätet skall förnyas så att ledningsåldern inte 
överstiger 100 år. Planen har följts under föregående planperiod och 
ambitionen är nu att öka renoveringstakten under kommande planperiod med 
föreslagen investeringsvolym 8-10 Mkr/år.  
 
Samtliga grundvattentäkter har fastställda skyddsföreskrifter och 
skyddsområden men de är relativt gamla och behöver förnyas. 
Ytvattentäkterna Storesjön och Spexhultasjön har nyare föreskrifter medan 
Storsjön saknar förskrifter och där finns behov att påbörja arbete med att ta 
fram skyddsområde och skyddsförskrifter. 
 

Avloppsverk och nät 
Avloppsverken har normalt sett bra status vad gäller reningseffekt och 
reservkapacitet för utökning. Skullaryd är ett undantag med begränsad rening 
och kapacitet. De flesta avloppsverken har dock relativt hög andel 
tillskottsvatten och därmed begränsningar i flödeskapacitet beroende på 
inläckage i ledningsnät vid högt grundvatten och kraftig nederbörd. Bräddning 
förekommer därför vid hög nederbörd och mest påverkade är Bodafors, 
Annebergs och Ängs avloppsverk.  
 
Huvuddelen av avloppsverken är utbyggda under 1970-talet och har stort 
behov av reinvesteringar vilket också pågår fortlöpande. 
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Spillvattenledningsnätets upprustningsbehov är planlagt på samma sätt som för 
vattenledningsnätet och reinvesteringsarbetet är igång, se ovan. 
  

Beskrivning av vatten- och avloppsverk 
Nässjö kommun har 14 dricksvattenanläggningar, varav tre försörjs med 
ytvatten och resterande med grundvatten. Det är 13 av dessa som har 
vattenskyddsföreskrifter, en ytvattentäkt saknar skydd. Nässjö tätorts 
ytvattentäkt Spexhultasjön har vattenföreskrifter från 2004. Bodafors 
(Storesjön) har vattenskyddsföreskrifter från 2014 (dessa är överklagade men 
gäller tills vidare). Ett antal av grundvattentäkterna har gamla 
vattenskyddsföreskrifter, två från 1975, två från 1988 och resterande från 1991. 
Vattenföreskrifterna från 1975 och 1988 bör ses över. 
 
Vattendomar saknas för flertalet vattentäkter. För närvarande finns 
vattendomar för Nässjö (Spexhultasjön), Forserum (Storsjön-Skärsjön) och 
Bodafors (Storesjön). Arbete med att upprätta vattendom för Stensjön, 
grundvatten, pågår. Övriga 10 vattentäkter behöver sannolikt på sikt 
vattendom för att säkra våra uttagsbehov. Där vattenuttagen behöver öka 
kommer det att krävas vattendom för nya brunnar eller ökat uttag. 
 
Nässjö tätort 
Vattenverk försörjer tätorten samt Hunseberg och områdena Spexhultasjön 
och Gisshult 
Uppskattad reservkapacitet 3000 pe (personekvivalenter) 
Avloppsverk försörjer tätorten samt Hunseberg, området Spexhultasjön samt 
Fredriksdal 
Uppskattad reservkapacitet 10000 pe, behov av minskat inläckage. 
 
Forserum  
Vattenverk försörjer tätorten 
Uppskattad reservkapacitet 600 pe 
Avloppsverk försörjer tätorten 
Uppskattad reservkapacitet 1200 pe 
 
Bodafors 
Vattenverk försörjer tätorten 
Uppskattad reservkapacitet 500 pe 
Avloppsverk försörjer tätorten samt Grimstorp 
Uppskattad reservkapacitet 1500 pe 
 
Malmbäck 
Vattenverk försörjer tätorten 
Uppskattad reservkapacitet begränsad 
Avloppsverk försörjer tätorten  
Uppskattad reservkapacitet 700 pe 
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Anneberg 
Vattenverk försörjer tätorten samt Solberga 
Uppskattad reservkapacitet 600 pe 
Avloppsverk försörjer tätorten samt Flisby och Solberga 
Uppskattad reservkapacitet begränsad (300 pe) 
 
Solberga 
Vattenverk saknas, försörjs via Anneberg 
Avloppsverk saknas, överföring till Anneberg 
Ingen reservkapacitet 
 
Grimstorp 
Vattenverk försörjer tätorten samt delvis Näsuddevägen 
Uppskattad reservkapacitet 140 pe 
Avloppsverk saknas, överföring till Bodafors 
Uppskattad reservkapacitet 200 pe 
 
Äng 
Vattenverk försörjer tätorten   
Uppskattad reservkapacitet begränsad 
Avloppsverk försörjer tätorten 
Uppskattad reservkapacitet 250 pe 
 
Fredriksdal 
Vattenverk försörjer tätorten   
Uppskattad reservkapacitet begränsad (100 pe) 
Avloppsverk saknas, överföring till Nässjö 
Uppskattad reservkapacitet 200 pe 
 
Flisby 
Vattenverk försörjer tätorten   
Uppskattad reservkapacitet 250 pe 
Avloppsverk saknas, överföring till Anneberg 
Ingen eller begränsad reservkapacitet  
 
Sandsjöfors 
Vattenverk försörjer tätorten   
Uppskattad reservkapacitet 150 pe 
Eventuell vattenförsörjning av Sandsjöbaden i framtiden 
Avloppsverk saknas, överföring till Sjövik 
Uppskattad reservkapacitet 250 pe (Sjövik Sandsjöfors gemensamt) 
 
Ormaryd 
Vattenverk försörjer tätorten   
Reservkapacitet begränsad 
Avloppsverk försörjer tätorten 
Uppskattad reservkapacitet 100 pe 
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Stensjön 
Vattenverk försörjer tätorten, Nömmekull, Hallövägen och 
Skärsboda/Hansarp 
Reservkapacitet begränsad 
Avloppsverk försörjer tätorten 
Uppskattad reservkapacitet 200 pe 
 
Sjövik 
Vattenverk försörjer tätorten 
Reservkapacitet begränsad, på grund av kvalitetsproblem (nitrat) vid ökat uttag.  
Avloppsverk försörjer tätorten samt Sandsjöfors 
Uppskattad reservkapacitet 250 pe (Sjövik Sandsjöfors gemensamt) 
 
Skullaryd 
Vattenverk försörjer 10 hushåll 
Reservkapacitet begränsad, på grund av kvalitetsproblem (radon, aluminium)  
Avloppsverk, enkel infiltration 
Reservkapacitet begränsad, förnyelsebehov utreds 2018 
 
 

Behov gällande vatten- och avloppsverk samt ledningsnät 
Stort fokus läggs på uppkoppling och processövervakning av verken och 
pumpstationerna. I dagsläget är alla verk larmövervakade och cirka två 
tredjedelar är dessutom processövervakade, det vill säga går att kontrollera och 
styra via fjärruppkoppling. I takt med denna digitalisering ställs allt högre krav 
på IT-säkerheten. Under 2017-2018 har en genomgång av SCADA-säkerheten 
gjorts för att testa systemen och även öka riskmedvetenheten.  För att öka 
leveranssäkerheten bör det göras en säkerhetsskyddsanalys av VA-verken 
under planperioden. 
 
Kommunen behöver fortsätta de förnyelseplaner som finns för vatten- och 
avloppsverken. Kommande år innebär det förnyelse av vattenverken i 
Malmbäck, Grimstorp, Flisby och Ormaryd samt förbättringar av 
avloppsverken i Nässjö, Malmbäck, Ormaryd, Sjövik och Anneberg samt även 
pumpstationer. Det pågår ett strategiskt övervägande för Nässjö avloppsverks 
framtid, frågan gäller att planera för ett helt nytt avloppsverk alternativt en 
större satsning på renovering/ombyggnad av befintligt verk. Ett 
inriktningsbeslut bör tas under planperioden.  
 
Kommunen behöver fortlöpande se över förhållandet mellan 
överföringsledningar och lokala verk, så att den mest optimala och 
kostnadseffektiva lösningen väljs. Detta gäller inte minst i samband med 
utbyggnader.  
 
Vattenskyddsföreskrifter behöver fastställas för de vattentäkter som ännu inte 
har sådana fastställda samt vid behov revideras.   
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Arbetet med utredning av reservvattentäkt för Nässjö kommun ska fortsätta 
med målet att finna en godtagbar lösning och genomföra utbyggnad.  
 
Akuta händelser med risk för skada på vattenförsörjningen kan inträffa och 
akuta händelser har inträffat (Spexhultasjön). 
 
Handlingsplan för akuta händelser finns sedan 2011. Där finns också en 
nödvattenförsörjningsplan. Handlingsplanen innefattar beskrivning av rutiner, 
checklistor viktiga telefonnummer Där finns också förslag till arbetsgång vid 
större akuta händelser som exempelvis större vattenläcka, vattenburen smitta 
och utsläpp av kemikalier, olja mm. Det finns också en förslagen 
nödvattenförsörjningsplan med förslag på lämplig placering av 
nödvattentankar om ordinarie vattenproduktion slås ut. Denna bör uppdateras 
under planperioden i samarbete med Räddningstjänst. 
 
Kommunen behöver bevaka utvecklingen och planera för framtida behov och 
åtgärder med anledning av förändrat klimat och ökade myndighetskrav. 
 
Kommunen behöver fortsätta med den högre takt på ledningsförnyelse som 
inletts. Kommunen bör även utreda andra vattenbesparande åtgärder för att 
avlasta vattentäkter och spara resurser. Det kan handla om att utreda om det 
finns viss vattenförbrukning som kan ske på alternativt sätt, till exempel 
bevattning av fotbollsplaner. Ett annat sätt är att på olika sätt uppmana och 
uppmuntra konsumenter till vattenbesparande åtgärder och beteende.  
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Behov av utbyggnad 
Förutsättningar 
Befintliga verksamhetsområden 
Ett område där vattenförsörjning och avloppsrening sker genom kommunens 
allmänna VA-anläggningar kallas verksamhetsområde. I Nässjö kommun finns 
verksamhetsområden på 17 platser.  

 
Nuvarande verksamhetsområden för kommunalt VA i Nässjö kommun. 
 
 
 



 
Vatten- och avloppsplan 2019                   Antagandehandling 2019-04-17 
Nässjö kommun          Dnr. 2017-1024  

 57

Utredningsområden 
Följande kriterier gäller enligt VA-policyn för att ett område ska utredas för 
eventuell utbyggnad i VA-planen.  
 

1. Minst 20 hushåll samlade.*  
 

2. 10 hushåll eller fler som ligger samlade och inom 200 meter från 
befintligt VA-nät. 

 
3. 10 hushåll eller fler som ligger samlade och i, eller mindre än 100 meter 

från, ett område som är särskilt känsligt (vattenskyddsområde, 
vattendrag med hög skyddsnivå, höga naturvärden och så vidare).  

 
* Samlade: Gränsar till varandra eller endast åtskils av väg, park, torg eller 
motsvarande. 
 
Med ovanstående kriterier ska följande områden utredas närmare. Därmed inte 
sagt att utbyggnad av kommunalt VA skall ske, men förutsättningarna studeras 
och områdena bedöms närmare.  
  
Område   Kriterier   
Kansjön   1, 3 
Rosjön-Nyaby   1 
Sjölund-Klinten   1 
Bäckafallasjön sydöst   3 
Marietorp-Pallarp    1 
Sandsjöbaden (vatten)  1, 2 
Bodaviken-Långelidviken  2, 3 
Storesjön, Osfällan   3 
Grimstorpaviken   2, 3 
Bodafors Uddeberg   3 
Bodafors Vareviken   2, 3 
Vallsjön norra   3 
Söder Malmbäck   2 
 
 
Nedan redovisas utredningen av dessa områden. Varje område beskrivs utifrån 
aspekterna känslighet, övergödningsproblem i recipient, påverkan på miljö, 
påverkan på hälsa, förutsättningar för enskilt VA samt kostnader för 
utbyggnad av allmänt VA. Utöver detta görs en allmän beskrivning av 
områdets förutsättningar. Beskrivningen är ett underlag till ställningstagandet 
om kommunal skyldighet att bygga ut VA-tjänster enligt lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV).  
  
VA-utbyggnad som föranleds av växande tätorter tas inte med i beskrivningen 
utan sker kontinuerligt.  
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Övriga områden 
Utöver områden enligt dessa kriterier behöver även följande områden 
successivt beaktas i utbyggnadsarbetet.  
 

o 1-9 hushåll där anslutning till det kommunala VA-nätet motsvarar en 
genomsnittlig anslutning i tätbebyggt område.  

 
 

 
Förslag till utredningsområden för kommunalt VA 
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Behov 
Ovanstående områden behöver utredas varefter det beslutas om 
prioritetsordning och tidplan.    
 
Kommunen behöver fastställa riktlinjer för hur vatten- och avloppsfrågor 
inom potentiella utbyggnadsområden ska hanteras i avvaktan på utbyggnad. 
 
VA-utbyggnad som föranleds av växande tätorter tas inte med i beskrivningen 
utan sker kontinuerligt.  
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Rosjön/Nyaby 
 

Områdesbeskrivning 
Området ligger utmed östra sidan av Rosjön i nordöstra delen av Nässjö 
kommun. Området består av omväxlande skog och mindre områden med 
öppen mark samt sommarstugeområden. Totalt omfattar området 69 
permanent- och fritidshus.  
 
Inom området finns tio fastigheter som ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för VA, som är ordnat med lokala anläggningar. Dessa 
anläggningar har förbättringsbehov och har i dagsläget svårt att ansluta 
ytterligare fastigheter. Arbete med förnyelse pågår och efter detta skulle 
eventuellt de anslutna till avlopp kunna öka till cirka 25 hushåll. Eventuellt kan 
antalet anslutna till kommunalt vatten också öka men sannolikt inte så mycket.  
 
I området finns idag alltså 59 tomter med fritids- och permanenthus med 
enskilda VA-lösningar. Alla bostadsfastigheter med kommunalt VA bebos 
permanent. Gällande övriga tomter är cirka 40 procent permanent bebodda 
(minst en person skriven på fastigheten). Mer än hälften av tomterna har 
strandkontakt. I norr finns huvudsakligen permanent bebyggelse med generellt 
hög standard. Längst upp vid badplatsen ligger fastigheterna lågt och nära sjön. 
Inom det kommunala verksamhetsområdet har bebyggelsen karaktären av 
traditionell villabebyggelse, och denna del av området ligger öster om riksväg 
32 och med tydligt avstånd till sjön. Längre söderut finns ett område som 
huvudsakligen innehåller traditionella fritidshus med arrenderad strandtomt på 
fastigheten Flisby-Nyaby 3:1. Av dessa är cirka 30 procent permanent 
bebodda. Oftast ligger husen nivåmässigt nära sjön och tomterna är små. Ett 
20-tal av dessa försörjs av en gemensam vattentäkt som finns cirka 500 meter 
öster om riksvägen på fastigheten Flisby-Nyaby 3:1. 
 
Längst i söder uppträder ett blandat område med avstyckade fritids- och 
permanenthus samt även flera fritidshus på arrendetomt. Höjden över sjön 
varierar mycket. Generellt ligger denna bebyggelse nära sjön och många har 
strandtomt. Två permanenthus och tre arrendestugor ligger öster om riksväg 
32.  
 
Vid genomgång av inkomna enkätsvar (år 2012, svarsfrekvens 40 procent) 
angående vattenkvalitén på enskilda vattentäkter är det få som svarar att de är 
tveksamma till vattenkvalitén. Ett antal fastighetsägare svarar att de har någon 
typ av rening av sitt vatten. Det kommunala vattenverket i Skullaryd har vissa 
problem att kunna leverera ett fullgott dricksvatten. 
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Jordartskartan 
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Jordarten i området är huvudsakligen isälvssediment, delar i öster övergår till 
morän. Få områden med ytligt berg förekommer. I söder gränsar området till 
Eksjö kommun. Genom området går riksväg 32 och huvuddelen av 
bebyggelsen ligger mellan vägen och sjön.  
 
Förutsättningarna att lösa avloppen enskilt på respektive tomt eller gemensamt 
varierar tydligt och bedöms sammantaget som måttligt goda. Vissa tomter är 
stora och har avstånd till sjön medan flera tomter är små och ligger nivåmässigt 
nära sjön. Närmaste större avloppsreningsverk är i Anneberg vilket är en 
avsevärd sträcka. Gemensamt dagvatten är överlag svårt att lösa då en stor del 
av tomterna har strandkontakt och lutar mot sjön. 
 
Geografiskt ligger området med närhet till både Aneby, Tranås, Eksjö och 
Nässjö samtidigt som Rosjön är en attraktiv sjö. Riksväg 32 genom området är 
dock hämmande för utvecklingen och attraktiviteten.  
 

 
Bebyggelse utmed riksväg 32 i norra delen av området 
 
 

 
Fritidsbebyggelse vid sjön på arrendetomter, mellersta delen av området 
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Bebyggelse i söder utmed riksväg 32 
 
I södra delen av Rosjön inom Eksjö kommun ligger totalt 27 bebyggda tomter.  
 

Känslighet 
I anslutning till befintlig grundvattentäkt finns ett skyddsområde för 
grundvatten. Inom området finns inte några särskilt utpekade naturvärden, 
däremot en del i nära anslutning. Anläggningar där de kända naturvärdena 
finns kan skada naturvärdena. I området finns också ett antal fornlämningar. 
 

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Miljökvalitetsnormer för vatten har funnits sedan 2009 och är beslutade av 
vattendelegationerna. Miljökvalitetsnormerna innebär att sjöar och vattendrag 
ska uppnå en viss lägsta vattenkvalitet och att det biologiska livet i vattnet ska 
må bra (god ekologisk och kemisk status). Rosjön uppnår god ekologisk status. 
Sett till perioden 1995-2011 finns en trend med stigande fosforhalter. Efter 
2011 finns en sjunkande trend. På grund av fosforhalten klassas den numera 
som en sjö med övergödningsproblem.  
 

Utsläppens påverkan på miljön 
Bedömningen är att utsläppen av näringsämnen till Rosjön sammantaget är 
måttliga. Det beror på att det är ett stort långsträckt område med många 
fastigheter och cirka 40 procent av dem som inte har kommunalt VA är 
permanentboende. En annan orsak är att flertalet av fastigheterna har 
strandtomt. Området har inte varit utpekat som utbyggnadsområde för 
kommunalt VA i tidigare VA-plan. Detta har lett till att statusen på de enskilda 
avloppen generellt har höjts under senare år vilket innebär minskade utsläpp. 
 

Utsläppens påverkan på hälsan 
I närheten av Skullaryd ligger en kommunal badplats, och för fastigheter som 
ligger inom 200 meters radie kan särskilda försiktighetsmått krävas ur hälso-
skyddssynpunkt vid anläggandet av enskilda avloppsanordningar. Vid 
genomgång av inkomna enkätsvar angående vattenkvalitén på enskilda 



 
Vatten- och avloppsplan 2019                   Antagandehandling 2019-04-17 
Nässjö kommun          Dnr. 2017-1024  

 65

dricksvattenbrunnar är det få som är tveksamma till vattenkvalitén och ett antal 
som svarar att de har någon typ av rening av sitt vatten. 
 
Det kommunala vattenverket har vissa problem att kunna leverera ett fullgott 
dricksvatten. Arbete med detta pågår. Risken för att läckage från enskilda 
avloppsanläggningar i området skall påverka denna eller den gemensamma 
vattentäkten på Flisby-Nyaby 3:1 bedöms som liten på grund av täkternas 
lägen. Risken att enskilda avloppsanläggningar förorenar enskilda vattentäkter 
bedöms som måttlig med anledning av relativt gles bebyggelse och överlag 
goda geologiska förutsättningar.  
 

Kostnad för allmänt VA 
Området har utspridd bebyggelse och därmed lång ledningssträcka per 
fastighet för utbyggnad av lokala ledningar, vilket innebär stora kostnader för 
utbyggnad av lokalt ledningsnät. Avståndet är stort till befintliga större vatten- 
och avloppsreningsverk, vilket innebär hög kostnad för överföringsledning 
alternativt nybyggnad av lokala VA-verk. Totalt blir det en stor 
investeringskostnad för både områdesspecifika anläggningar och 
överföringsledningar/lokala verk med stor påverkan på behovet att höja både 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

Sammanfattande bedömning 
Bebyggelsen i området är utspridd över ett långsträckt område och närhet 
saknas till kommunalt verksamhetsområde med kapacitet att ta hand om 
områdets VA, vilket ger mycket höga kostnader för en eventuell utbyggnad av 
allmänt VA. Antalet fastigheter är stort men numera är statusen generellt god 
på de enskilda avloppen. Aspekterna känslighet och bedömd påverkan på 
hälsan från befintliga avlopp talar inte för utbyggnad av allmänt VA. Att 
Rosjön nu klassas som en sjö med övergödningsproblem talar för en 
utbyggnad. Förutsättningarna för att lösa VA enskilt bedöms överlag som 
måttligt goda. Sammantaget anses att kommunal skyldighet att ordna VA-
tjänster, med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö, inte 
föreligger.   
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Kansjön 
 

Områdesbeskrivning 
Området ligger vid Kansjöns nordvästra strand cirka 1 mil väster om Nässjö 
stad. I området finns 55 tomter varav fyra är obebyggda, sju (14 procent) är 
permanentboende och resten fritidshus.  

Cirka 15 procent av husen ligger på arrendetomter vilka huvudsakligen 
återfinns i södra delen av området. Standarden på fastigheterna varierar men 
får överlag anses vara god. I dagsläget föreligger inget större bebyggelsetryck i 
området. I enkätundersökningen 2012 angående dricksvattenkvalitén var det 
ingen som ansåg att de hade dåligt dricksvatten.  
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Bebyggelse utmed vägen i nordöstra delen av området.  
 
 

 
Jordartskartan 
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Nordöstra delen av området ligger på isälvssediment, resterande del ligger på 
moränjord. Centralt i område förekommer ytligt berg. Cirka 40 procent av 
husen ligger inom 70 meter från sjön. Dock avvattnas bara en del av tomterna 
mot sjön.  En väg går tvärs igenom området, vilken utgör huvudsaklig 
vattendelare. Det betyder att avloppen från de enheter som ligger norr om 
vägen avleds norrut, det vill säga från sjön. Ungefär 18 av fastigheterna 
bedöms ha avrinning mot sjön samtidigt som de ligger nära sjön. Huvuddelen 
av dessa är mindre stugor.  
 
Länsstyrelsen förelade 2011 kommunen att anordna allmän vatten- och 
avloppsanordning för bebyggelsen vid Kansjön senast 2015. Kommunen 
gjorde därefter en inledande utredning och konstaterade att området inte bör 
ges hög prioritet som utbyggnadsområde, och begärde att föreläggandet skulle 
dras tillbaka. Länsstyrelsen upphävde i maj 2013 föreläggandet mot bakgrund 
av kommunens begäran och pågående arbete med VA-plan.  
 

 
Bebyggelse på arrendetomter i södra delen av området.  
 

Känslighet 
Kansjön är ett Natura 2000 område. Natura 2000 är ett nätverk inom EU som 
verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Området har 
mycket höga naturvärden knutna till den naturtyp som i Natura 2000-systemet 
kallas ”Oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden”. Den rödlistade 
makroalgen Nostoc zetterstedti förekommer rikligt i sjön. Bred gulbrämad dykare 
ska finnas i en livskraftig population. 
  
Kansjön har gynnsamt bevarandetillstånd. Vattenförvaltningens senaste 
klassning av Kansjön är god ekologisk status. Det är undersökningar av 
makrofyter och bottenfauna som avgjort statusen. Mätningar av totalfosfor 
visar på måttlig status men undersökningar av makrofyter och bottenfauna 
visar dock inte på någon övergödningspåverkan. Den ekologiska statusen 
bedöms därför vara god, men det bedöms samtidigt finns en risk för 
försämring om näringshalterna fortsätter att öka.  
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Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Kansjön uppnår god ekologisk status. Enligt mätdata råder en svagt stigande 
trend gällande fosfor. Det finns en risk att ökande halter av fosfor leder till 
övergödning, därför har sjön klassats som en sjö med övergödningsproblem.  
 

Utsläppens påverkan på miljön  
Flertalet av fastigheterna används för fritidsboende (cirka 85 procent). Sex av 
sju permanentboenden ligger norr om vägen. Många fastigheter har ”låg” 
standard. Ungefär 40 procent har latrin, mulltoa eller annan enkel 
toalettlösning och cirka 30 procent har sluten tank. Bedömningen är att 
utsläppen av näringsämnen är låga. Området har inte varit utpekat som 
utbyggnadsområde för kommunalt VA i tidigare VA-plan. Detta har lett till att 
statusen på de enskilda avloppen generellt har höjts under senare år vilket 
innebär minskade utsläpp. 
 
Eftersom det finns en vattendelare i området bedöms endast 18 fastigheter ha 
utsläpp som skulle kunna nå sjön.  
 

Utsläppens påverkan på hälsan 
Området bedöms inte innehålla några förutsättningar gällande geologi eller 
bebyggelsens placering som gör att risken för förorening av enskilda 
vattentäkter är högre än normalt. Det finns ingen kommunal badplats vid 
Kansjön som skulle kunna påverkas.  
 

Kostnad för allmänt VA 
Bebyggelsen är någorlunda väl sammanhållen, vilket innebär måttliga kostnader 
för utbyggnad av lokalt ledningsnät. Dock innehåller området en del berg. 
Avståndet till närmaste befintligt verksamhetsområde för allmänt VA 
(Fredriksdal) är stort och det innebär stora kostnader för överföringsledning 
alternativt nybyggnad av lokala VA-verk. Totalt blir det en stor 
investeringskostnad som innebär höga kapitalkostnader för VA-kollektivet. 
Dessutom bedöms driftskostnaden bli hög för tillkommande vatten- och 
avloppsanläggningar. Sammantaget får investeringskostnaderna för 
områdesspecifika anläggningar måttlig påverkan på behovet att höja 
anläggningsavgifterna, medan kostnaderna för överföringsledningar/lokala 
verk och drift får stor påverkan på behovet att höja brukningsavgifterna. 
 

Sammanfattande bedömning 
Det finns många hus i området men belastningen på sjön antas vara 
förhållandevis liten. Sjöns känslighet är hög. Befintliga övergödningsproblem 
bedöms som måttliga och risker för hälsan antas vara små. Förutsättningarna 
för att ordna enskilda VA-anläggningar bedöms som måttligt goda medan 
kostnaderna för att ordna allmänt VA är mycket höga. Sammantaget anses att 
kommunal skyldighet att ordna VA-tjänster, med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa och miljö, inte föreligger.   
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Marietorp/Pallarp 
 

Områdesbeskrivning 
Områdena Marietorp och Pallarp ligger i den södra delen av Sjunnarydssjön på 
gränsen till Eksjö kommun. Området Pallarp söder om riksväg 40 har 25 
fastigheter varav ungefär 40 procent används för permanentboende. Området 
norr om riksväg 40 benämnt Marietorp omfattar cirka 30 fastigheter varav 
cirka 25 procent används för permanentboende. Totalt i området är andelen 
permanentboende cirka 30 procent jämfört med cirka 15 procent år 2014. I 
Marietorp/Pallarp finns i princip uteslutande avstyckade fastigheter. Pallarp 
ligger generellt högt beläget i förhållande till sjön. Även Marietorp ligger 
relativt högt i förhållande till sjön i en sluttning och båda områdena har fina 
utblickslägen. Standarden på bebyggelsen är generellt god, något högre i södra 
delen där flest permanentbostäder finns. Området Marietorp/Pallarp ligger bra 
kommunikationsmässigt mellan Eksjö och Nässjö och vid en attraktiv sjö. 
Områdets potential hämmas av riksväg 40 som innebär en barriär och som 
medför buller- och trafiksäkerhetsproblem. Trafikverket planerar för en ny 
sträckning söder om området vilket skulle förbättra områdets 
utvecklingspotential tydligt. I Pallarp är större delen av bebyggelsen 
detaljplanelagd genom detaljplaner från 1980- och 90 talet. För norra delen av 
Marietorp gäller en gammal avstyckningsplan från 1945 som utöver befintliga 
tomter redovisar många nya tomter öster om bebyggelsen.  
 
I enkätundersökningen för dricksvattenkvalitén 2012 svarade över 70 procent 
av fastighetsägarna och det var 18 procent av dem som var tveksamma eller 
renar sitt dricksvatten, totalt sju stycken. I Marietorp finns det en 
gemensamhetsanläggning för sommarvatten för tio tomter och i Pallarp en för 
tolv tomter. 
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Bebyggelse i sydöstra delen av området Pallarp 
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Jordartskartan  

 

 
Bebyggelsen i norra delen av Marietorp ligger i en sluttning ner mot sjön 
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Vägen ovanför bebyggelsen i norra delen av Marietorp, marken sluttar tydligt mot sjön. 
 
Området ligger på moränmark med ett stort inslag av ytligt berg i hela 
området. All bebyggelse avvattnas mot sjön och huvuddelen har strandtomt 
eller ligger inom 50 meter från sjön. I norra delen av Marietorp är det tydligt 
att markvatten trycker på uppifrån och på vissa ställen behöver ledas separat 
ner mot sjön. Förutsättningarna för att i gemensamma anläggningar ta hand 
om dagvatten bedöms som goda i Pallarp men dåliga i Marietorp.  
 

Känslighet 
Inom området finns inte några särskilt utpekade naturvärden eller skyddade 
områden.  
 

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Sjunnarydssjön har måttlig ekologisk status på grund av fosforhalten och den 
klassas som en sjö med övergödningsproblem. Dock finns ingen mätdata 
mellan 2011och 2018. Två prov har tagits under 2018 vilka visar något 
förhöjda fosforhalter. En trend med stigande fosforhalter finns sett till 
perioden 1995-2018.  
    

Utsläppens påverkan på miljön 
Bedömningen är att utsläppen av näringsämnen till Sjunnarydssjön är 
medelhöga. Det är många hus (55) och cirka 30 procent används för 
permanentboende, totalt är cirka 30 personer skrivna i området. Andel slutna 
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tankar och andel som har enkla avlopp (latrin/mulltoa och så vidare) är båda 
cirka 20 procent. Ungefär 60 procent av husen ligger inom 75 meter från sjön. 
Flertalet av fastigheterna i Marietorp har strandtomt medan riksväg 40 går 
mellan Pallarp och Sjunnarydssjön. Området har i tidigare VA-plan varit 
utpekat som framtida utbyggnadsområde för VA varför en del tidsbegränsade 
lösningar har tillåtits där det varit motiverat.   
 

Utsläppens påverkan på hälsan 
Den kommunala badplatsen ligger i den norra delen av Sjunnarydssjön och 
bedöms inte direkt påverkas av utsläpp från området. Tunt jordtäcke över berg 
ökar risken för att enskilda avlopp förorenar enskilda vattentäkter.  
 

Kostnad för allmänt VA 
Bebyggelsen är någorlunda väl sammanhållen, vilket innebär måttliga kostnader 
för utbyggnad av lokalt ledningsnät.  Stort avstånd till befintliga VA-
anläggningar innebär stora kostnader för överföringsledning alternativt 
nybyggnad av lokala VA-verk. Bedömningen är att överföringsledning till 
Ormaryd är att föredra framför utbyggnad av lokala VA-verk. Ett annat 
alternativ som måste utredas vid beslut om utbyggnad är anslutning mot 
Nässjö via Gisshult. Om valet blir att ansluta mot Ormaryd behöver sannolikt 
befintlig vattentäkt i Ormaryd förstärkas. Sammantaget får 
investeringskostnaden för områdesspecifika anläggningar måttlig påverkan på 
behovet att höja anläggningsavgifterna, medan kostnaderna för 
överföringsledningar/lokala verk får stor påverkan på behovet att höja 
brukningsavgifterna. Erfarenheter från Stensjön, som behöver utöka sin 
vattentäkt inför inkoppling av Hansarp/Skärsboda, är att utredningsarbetet 
med att ta fram ny vattentäkt är omfattande och kräver vattendom.  
 

Sammanfattande bedömning 
Området innehåller förhållandevis många fastigheter som ligger relativt samlat. 
Många fastigheter har strandtomt och ytligt berg återfinns i hela området. Den 
ekologiska statusen är måttlig på grund av trend med ökade fosforhalter. 
Utsläppens påverkan på hälsa och miljö samt förutsättningarna för enskilt VA 
bedöms som måttliga. Kostnaderna för utbyggnad lokalt bedöms bli måttligt 
höga medan kostnaden för överföringsledning/verk bedöms bli hög. Området 
antas ha förhållandevis hög potential gällande tillkommande bebyggelse och 
andelen permanent bosatta har ökat under senare år. Sammantaget anses att 
kommunal skyldighet att ordna VA-tjänster, med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa och miljö, föreligger. Om dagvatten ska ingå i VA-tjänsterna 
utreds vid utbyggnad.  
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Sjölund/Klinten 
 

Områdesbeskrivning 
Området ligger utmed Fredriksdalasjöns norra strand strax söder om 
Fredriksdals samhälle. Området kan delas in i en större östlig del 
(Sjölund/Klinten) och en mindre del i väster. Totalt omfattas 37 fastigheter 
varav 3 obebyggda. En av fastigheterna är allmän badplats. Andelen 
permanentboende är cirka 30 procent och har ökat något sedan 
avloppsinventeringen 2007-2008. Västra och östra delen av området ligger 
cirka 400 meter respektive cirka 700 meter från en möjlig avloppsanslutning i 
Fredriksdals samhälle.  

Storlek och standard på bebyggelsen varierar mycket. Det stora flertalet 
fastigheter har strandtomt. En stor del av bebyggelsen, framförallt den med 
permanent boende, håller hög standard. Men även flera små fritidshus med 
lägre standard förekommer i området. Området ligger attraktivt, där framförallt 
den östra delen generellt sett har en tydlig höjdskillnad till sjön med fina 
utsiktslägen. Området bedöms ha förutsättningar för utveckling genom det 
attraktiva läget vid sjön och närheten till samhället. Området är, förutom en del 
i söder, utpekat som så kallat LIS-område i gällande översiktsplan. Detta 



 
Vatten- och avloppsplan 2019                   Antagandehandling 2019-04-17 
Nässjö kommun          Dnr. 2017-1024  

 76

innebär lättnader i strandskyddet vid utveckling av bebyggelse och badplats i 
området. Bebyggelsen på västra sidan är detaljplanelagd, och eftersom den 
norra delen är gles, förekommer även planlagd naturmark mellan tomterna.  
 
I enkätundersökningen för dricksvattenkvalitén 2012 var det 13 (36 procent) 
som svarade och utav dem var det 8 som var tveksamma till kvalitén på 
dricksvattnet. 
 

 
Jordartskartan 
 
Jordtäcket utgörs av morän i större delen av området. Ner mot Sjölund finns 
ett område med isälvssediment (sand). Områden med ytligt berg förekommer 
på flera platser inom framförallt östra delen.  
 
Bebyggelsen i nordvästra delen av området ligger generellt lägre i förhållande 
till sjön än bebyggelse vid Sjölund-Klinten. Eftersom bebyggelsen överlag 
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ligger strandnära saknas en tydlig buffert för omhändertagande av 
avloppsvatten från enskilda anläggningar. I princip hela området avvattnas 
direkt mot sjön. Förutsättningarna för att ta hand om dagvatten gemensamt är 
små då många tomter gränsar till och lutar mot sjön.  
 
 
 

 
Bebyggelse utmed västra stranden 
 

 
Bebyggelse Sjölund-Klinten 
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Badplatsen 
 

Känslighet 
Inom området finns en värdefull ängs- och betesmark. Betesmarkens status är 
oklar. Anläggningar på betesmarken skulle dock kunna påverka naturvärdena 
negativt. 
 

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Fredriksdalasjön uppnår god ekologisk status och klassas inte som en sjö med 
övergödningsproblem. Mätdata från 2011-2018 visar att fosforhalten är relativt 
stabil.  
 

Utsläppens påverkan på miljön 
Bedömningen är att utsläppen av näringsämnen till Fredriksdalasjön är 
medelhöga. På de 34 bebyggda fastigheterna är cirka 20 personer är skrivna. 
Andel tankar är cirka 20 procent och andel med enkla avlopp (latrin, mulltoa 
och så vidare) är cirka 30 procent. Det flesta fastigheterna har strandtomt, 
cirka 95 procent av bebyggelsen ligger inom 75 meter från sjön. Tomterna är i 
flera fall små vilket medför svårigheter att göra egna nya avloppsanordningar 
på den egna tomten. Andel underkända avlopp är knappt 20 procent. Då 
området varit utpekat som framtida område för utbyggnad efter nuvarande 
planperiod, hat tidsbegränsade lösningar tillåtits i vissa fall.  
 

Utsläppens påverkan på hälsan 
En kommunal badplats finns vid Klinten vilket innebär att fastigheterna inom 
200 meters radie har krav på hög skyddsnivå. 
 

Kostnad för allmänt VA 
Bebyggelsen är någorlunda väl sammanhållen med måttliga kostnader för 
lokala ledningar och samtidigt måttliga till låga kostnader för 
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överföringsledning. Sammantaget får investeringskostnaden för 
områdesspecifika anläggningar måttlig påverkan på behovet att höja 
anläggningsavgifterna, medan kostnaderna för lokala verk/överföringsledning 
får måttlig till liten påverkan på behovet att höja brukningsavgifterna. 
 

Sammanfattande bedömning 
Aspekterna känslighet och övergödning talar inte för en utbyggnad av allmänt 
VA men däremot aspekterna påverkan på miljö, hälsa samt förutsättningarna 
för enskilt VA. Kostnaderna för utbyggnad av allmänt VA är förhållandevis 
låga. Sammantaget anses att kommunal skyldighet att ordna VA-tjänster, med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö, föreligger. Dagvatten avses 
inte ingå i VA-tjänsterna.    
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Bäckafallasjön sydöst 
 

Områdesbeskrivning 
Området innehåller 18 byggnader varav två (11 procent) är 
permanentboenden. I norra delen (Bäckafall) finns fem arrendetomter belägna 
på fastigheten Bäckafall 1:20, och i södra delen (Skieryd) finns 13 avstyckade 
tomter. Husen på arrendetomterna är överlag små medan de avstyckade 
fastigheterna håller en normal fritidshusstandard generellt. Delområdena skils 
åt av en högre bergsformation, benämnd Jättens tå. 

Höjdskillnaden mellan tomterna och sjön varierar mycket i området. Vissa 
tomter ligger problematiskt lågt i förhållande till sjön, men huvuddelen har en 
mer eller mindre stor höjdskillnad till sjön. Flera tomter är rejäla i förhållande 
till stugorna och på dessa finns då plats för enskilda lösningar. Så gott som 
samtliga tomter har dock strandkontakt, vilket skapar en begränsad buffert för 
omhändertagande av enskilt avlopp. Förutsättningarna för ett gemensamt 
dagvattensystem är mycket små. Bebyggelsetrycket i området bedöms som 
begränsat. En potential finns dock i närheten till Nässjö.   
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Bäckafallasjön ligger inom Spexhultasjöns vattenskyddsområde. Längre tillbaks 
i tiden har det varit förbjudet att anlägga vattentoalett i området, men under de 
senaste 25 åren har tank godkänts som en toalettlösning.  
 

 
Södra delen av området 
 

 
Mellersta delen av området, foto mot norr 
 

 
Norra delen av området, generellt mindre stugor på arrendetomt 
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Jordartskartan  
 
Tomterna ligger på moränjord med lutning mot sjön. Ett större område med 
ytligt berg finns mellan delområdena Skieryd och Bäckafall. Bäckafallasjön har 
ett litet tillrinningsområde och avvattnas till Spexhultasjön, större ytligt tillflöde 
till Bäckafallasjön saknas.  
 

Känslighet 
Bäckafallasjön ingår i Spexhultasjöns vattenskyddsområde, för vilket 
vattenskyddsföreskrifter finns. Inom området finns inte några särskilt utpekade 
naturvärden. I anslutning till området finns områden med utpekade 
naturvärden. Anläggningar inom dessa områden skulle kunna påverka 
naturvärdena negativt. 
 

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
För Bäckafallasjön finns inte några uppgifter när det gäller övergödning.  
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Utsläppens påverkan på miljön 
Bedömningen är att utsläppen av näringsämnen till Bäckafallasjön är låga. Av 
18 hus bebos 2 permanent. Alla ligger inom 75 meter från sjön. Elva hus har 
sluten tank, resterande har enkla toalettlösningar som latrin, mulltoa och så 
vidare. Vissa av dem bär ut och in vatten, det vill säga har inget avlopp. 
 

Utsläppens påverkan på hälsan 
Bäckafallasjön ligger inom Spexhultasjöns vattenskyddsområde, vilket gör att 
sjön har hög skyddsnivå när det gäller hälsoskydd. Det finns ingen kommunal 
badplats och ingen gemensamhetsanläggning för vatten, utan de som har 
vatten har egen brunn.  
 

Kostnad för allmänt VA 
Bebyggelsen är utspridd med lång ledningssträcka per fastighet och därmed 
hög kostnad per fastighet för lokala ledningar. Området ligger långt från 
befintliga VA-anläggningar, vilket innebär hög kostnad för överföringsledning. 
Sammantaget får investeringskostnaden för områdesspecifika anläggningar stor 
påverkan på behovet att höja anläggningsavgifterna, medan kostnaderna för 
överföringsledningar får mycket stor påverkan på behovet att höja 
brukningsavgifterna. 
 

Sammanfattande bedömning 
Området har en högre känslighet än normalt på grund av att det ligger inom 
vattenskyddsområdet, dock med tydligt avstånd till råvattenintaget. 
Förutsättningarna för att lösa avloppet enskilt bedöms som måttligt goda. 
Övriga aspekter talar mot en utbyggnad av allmänt VA. Kostnaderna för 
utbyggnad av allmänt VA är höga både inom området och för 
överföringsledning/lokalt verk. Sammantaget anses att kommunal skyldighet 
att ordna VA-tjänster, med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö, 
inte föreligger.   
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Bodaviken/Långelidsviken 
 

Områdesbeskrivning 
I området ingår två bebyggelseområden som ligger i norra delen av Nömmen 
på var sin sida om Nömmebergs vårdhem. Det södra området (vid 
Långelidsviken) består av nio fastigheter och det norra (vid Bodaviken) av 11 
fastigheter. Bebyggelsen ligger generellt glest på stora tomter i båda områdena.  
 

I norra delen finns 11 fastigheter varav en är obebyggd. Av resterande är 8 (80 
procent) permanentboenden. En fastighet har allmänt VA, via en egen 
överföringsledning.  
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Gles bebyggelse utmed Björkövägen i området kallat Bodaviken 
 

 
Bebyggelse med strandtomt i västra delen av området Bodaviken 
 
I södra delen har fyra av nio fastigheter allmänt VA genom en privat 
överföringsledning till allmänt VA vid Nömmebergs vårdhem. En fastighet är 
obebodd och en saknar byggnad. Av de bebyggda fastigheterna är 89 procent 
permanentboenden.  
 

 
Bebyggelse i södra delen av området kallat Långelidsviken 
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Många av husen har både tydligt avstånd och höjdskillnad till sjön. Flera 
fastigheter har dock strandkontakt. Många hus är permanentbostäder och 
håller hög standard. Stensjön ligger bra till ur arbetsmarknadssynpunkt och 
attraktivt vid Nömmen, och det finns obebyggd tomtmark i området.  
 

 
Jordartskartan 
 
Jordartskartan visar att området vilar på ett tunt moräntäcke. I norra delen är 
andelen ytligt berg stor.  
 
Förutsättningarna för att ordna enskilt VA bedöms som relativt goda. 
Försvårande är ytligt berg, men tomternas storlek, avstånd och höjdskillnad till 
sjön är positivt. Flera fastigheter har även nyttjat möjligheten att ansluta 
avloppet till närliggande allmänt VA. Förutsättningarna för att gemensamt ta 
hand om dagvatten från tomterna bedöms som måttliga.  
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Känslighet 
Nömmen är utpekad som regionalt värdefullt vatten med hänsyn tagen till 
sjöns betydelse för fritidsfisket.  
 

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Nömmen har klassen måttlig ekologisk status. Det är bedömningen av 
växtplankton och fosfor som avgjort statusen. Nömmen har enligt 
provtagningar en trend med stigande fosforhalter och klassas som en sjö med 
övergödningsproblem.  
 

Utsläppens påverkan på miljön 
Bedömningen är att utsläppen av näringsämnen från båda områdena är relativt 
låga. Faktorer som påverkar detta är att av 21 fastigheter är fem anslutna mot 
allmänt VA och tre är obebodda. Ungefär hälften av bebyggelsen ligger längre 
från sjön än 75 meter.  
 

Utsläppens påverkan på hälsan 
Några hundra meter från det norra delområdet ligger en kommunal badplats. 
Ytligt berg innebär en generellt högre risk för att enskilda vattentäkter påverkas 
av enskilda avloppsanläggningar. Att området är glest bebyggt motverkar dock 
denna risk. 
 

Kostnad för allmänt VA 
Området innehåller två fastighetsgrupperingar med relativt stora tomter och är 
glest bebyggt. Det innebär hög kostnad per fastighet för lokala ledningar. Hög 
andel ytligt berg försvårar utbyggnaden. Det begränsade antalet fastigheter gör 
dock den totala investeringskostnaden låg.  I områdena finns privata lösningar 
som är tänkbara att utnyttja, och som skulle kunna minska kostnaderna för 
överföringsledningar. Sammantaget får investeringskostnaderna hög påverkan 
på behovet att höja anläggningstaxan, medan påverkan på brukningsavgifterna 
bedöms måttliga.  
 

Sammanfattande bedömning 
Antalet fastigheter är relativt få med stora tomtytor. Förutsättningarna för att 
ordna enskilt VA på tomten eller gemensamt/enskilt ansluta till allmänt VA 
bedöms som relativt goda. Av de 18 fastigheter som används idag är fem 
anslutna till kommunalt VA. I den norra delen har flera fastigheter ett tydligt 
avstånd till sjön. Den ekologiska statusen i Nömmen är måttlig på grund av 
stigande fosforhalter. Utsläppens påverkan på miljön är relativt låga och 
kostnaderna för kommunal utbyggnad av VA bedöms vara relativt höga. 
Sammantaget anses att kommunal skyldighet att ordna VA-tjänster, med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö, inte föreligger.   
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Malmbäck södra 
Områdesbeskrivning 
Området ligger i södra utkanten av Malmbäck och innefattar 13 fastigheter 
utmed Strömsdalsvägen, varav en fastighet endast har komplementbyggnader. 
Av resterande 12 fastigheter används 11 (92 procent) för permanentboende. 
Närmaste kommunala avloppsnät ligger inom 100 meter från norra delen av 
området. 

Fastigheterna är generellt i bra skick och ligger i direkt anslutning till 
Malmbäcks samhälle med tillhörande service. Bebyggelsetrycket är dock 
begränsat.   
 



 
Vatten- och avloppsplan 2019                   Antagandehandling 2019-04-17 
Nässjö kommun          Dnr. 2017-1024  

 89

 
Jordartskartan 
 
Området vilar på moränjord utan något inslag av ytligt berg enligt 
jordartskartan. I norra delen rinner en bäck, men i övrigt saknas kontakt med 
sjö eller annat vattendrag. Förutsättningarna för att lösa VA enskilt är 
förhållandevis goda. Förutsättningarna för gemensamt dagvatten bedöms som 
måttliga. 
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Bebyggelse öster om Strömsdalsvägen, vy mot norr 
 

 
Bebyggelse väster om Strömsdalsvägen, vy mot norr 
 
 

Känslighet 
Inom området finns inte några särskilt utpekade naturvärden eller skyddade 
områden.  
 

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Området ligger inom Malmbäcksåns delavrinningsområde. Malmbäcksån har 
måttlig ekologisk status. Det är bedömningen av fisk som avgjort statusen och 
den stärks av fysiska förändringar. Övergödning bedöms fortfarande vara ett 
miljöproblem, även om halterna av näringsämnen minskat (ligger på gränsen 
mellan god och måttlig status). 
 

Utsläppens påverkan på miljön 
Det är för närvarande flera fastigheter som inte har godkända avlopp. 
Bedömningen är att utsläppen av näringsämnen från området är måttliga. Av 
12 fastigheter är det 11 som används för permanentboende.  Avståndet till 
Malmbäcksån gör dock att utsläppens påverkan på ån begränsas. Bara två av 
fastigheterna ligger inom 75 meter från vattendrag som leder mot 
Malmbäcksån och alla fastigheter ligger mer än 100 meter från Malmbäcksån.   
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Utsläppens påverkan på hälsan 
Bedömningen är att det är en liten påverkan på hälsan. Badplatser påverkas 
inte och risk för förorening av enskilda vattentäkter bedöms som låg utifrån 
geologi och bebyggelsens placering.  
 

Kostnad för allmänt VA 
Området är beläget nära befintligt verksamhetsområde och innehåller ett fåtal 
fastigheter. Måttliga kostnader för lokala ledningar och låg kostnad för 
överföringsledning. Sammantaget får investeringskostnaderna för både 
områdesspecifika anläggningar och överföringsledning måttlig till liten 
påverkan på behovet att höja anläggnings- och brukningsavgifterna. 
 

Sammanfattande bedömning 
Antalet fastigheter är relativt litet. Flera icke godkända anläggningar i 
kombination med permanentbostadsbebyggelse gör att utsläppen idag bedöms 
måttliga. Risken för påverkan på hälsa och miljö bedöms dock vara begränsad, 
under förutsättning att enskilda avlopp åtgärdas för att uppfylla gällande krav. 
Övergödningsproblemen i Malmbäcksån tenderar att minska och avståndet till 
ån är tydligt. Bebyggelsetrycket i området är lågt. Kostnaderna för att bygga ut 
allmänt VA är måttliga till låga. Sammantaget anses att kommunal skyldighet 
att ordna VA-tjänster, med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö, 
inte föreligger.   
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Osfällan 
 

Områdesbeskrivning 
Osfällan ligger i norra delen av Storesjön på västra sidan och omfattar 13 
fastigheter. Tre av fastigheterna har inga fritids-/permanenthus, två (20 
procent) används för permanentboende och övriga för fritidsboende. Fyra 
fastigheter har inget registrerat avlopp eller har enkelt avlopp som utedass.  

 
 
Två stycken har sluten tank. Husen ligger relativt glest på stora tomter. Endast 
ett par tomter ligger nära vattnet och övriga har tydlig höjdskillnad till sjön. 
Området ligger fint på Storesjöns västsida med fina utblickar men har lång 
vägsträcka till större vägar. Utvecklingspotentialen bedöms som måttlig.  
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Jordartskartan visar att området ligger på moränmark utan inslag av ytligt berg. 
Förutsättningarna för enskilt VA bedöms generellt som goda. Gemensam 
lösning gällande dagvatten är möjlig för huvuddelen av bebyggelsen men 
försvåras av att bebyggelsen ligger glest.   
 

 
Jordartskartan för Osfällan (till vänster) och Grimstorpaviken (till höger)  
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Bebyggelse i östra delen av området 
 

 
Fritidsbebyggelse i mellersta delen av området 
 

Känslighet 
Inom området finns inte några särskilt utpekade naturvärden eller skyddade 
områden, förutom vattentäkten. Området gränsar till en värdefull våtmark. 
Anläggningar i våtmarken kan påverka naturvärdena negativt. Storesjön är 
utpekad som regionalt värdefullt vatten för fritidsfiske. Storesjön är 
ytvattentäkt för Bodafors samhälle. Vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter antogs 2014, beslutet har överklagats men gäller tills vidare. 
För närvarande pågår arbetet med att undersöka möjligheterna att använda 
Storesjön som reservvattentäkt för Nässjö och samtidigt kunna förse Bodafors 
och Grimstorp med reservvatten från Nässjö.  
  

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Storesjön uppnår god ekologisk status och övergödning bedöms inte vara ett 
problem. Fosforhalterna är enligt mätningar de senaste åren stabila och relativt 
låga.  
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Utsläppens påverkan på miljön 
Utsläpp av näringsämnen från bebyggelsen till Storesjön bedöms vara låga. Det 
beror framförallt på bebyggelsens omfattning och läge samt antalet 
permanentbostäder och typ av avlopp. Flera fastigheter utgörs av fritidshus 
med relativt enkel standard.  
  

Utsläppens påverkan på hälsan 
Storesjön är dricksvattentäkt för Bodafors samhälle och området ligger cirka 
3,5 km från råvattenintaget. Kommunal badplats finns närmast vid 
Grimstorpaviken, över en kilometer från området. Utredning kring möjlig 
reservvattentäkt för Nässjö stad pågår.  
   

Kostnad för allmänt VA 
Bebyggelsen är relativt väl sammanhållen, vilket innebär måttliga till låga 
kostnader för lokala ledningar. Avståndet till befintliga VA-anläggningar är 
stort, vilket gör kostnaden för överföringsledningar måttlig till hög.  
Sammantaget får investeringskostnaderna för områdesspecifika anläggningar 
måttlig påverkan på behovet att höja anläggningsavgifterna, medan 
kostnaderna för överföringsledningar får måttlig till stor påverkan på behovet 
att höja brukningsavgifterna. 
  

Sammanfattande bedömning 
Området innehåller relativt få fastigheter och huvuddelen utgörs av fritidshus 
varför utsläppen bedöms som låga. Förutsättningarna för att ordna enskilt VA 
bedöms generellt som goda. Känsligheten är måttlig till hög på grund av att 
området ligger inom skyddsområde för kommunal vattentäkt men med tydligt 
avstånd till råvattenintaget. Kostnaderna för utbyggnad av allmänt VA bedöms 
vara måttliga till höga. Sammantaget anses att kommunal skyldighet att ordna 
VA-tjänster, med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö, inte 
föreligger.   
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Grimstorpaviken 
 

Områdesbeskrivning 
Vid den kommunala badplatsen i Grimstorp ligger det ett fritidsområde i norra 
delen av Grimstorpaviken, Storesjön. Området består av 14 tomter varav 13 är 
avstyckade (se karta för område Osfällan). Några hus är stora men det finns 
också flera mindre stugor med låg standard. Tre (21 procent) av husen är 
permanentbostäder. Området ligger mycket lågt i förhållande till sjön och de 
flesta husen ligger nära sjön. Utvecklingspotentialen bedöms som begränsad på 
grund av omgivande mossmark och närheten till Södra stambanan. Dock 
berörs området av ett så kallat LIS-område i översiktsplanen, vilket ökar 
attraktiviteten. Närhet finns till Grimstorp och allmänt VA. 
 
Enligt jordartskartan (se område Osfällan) ligger området på en remsa av 
isälvssediment omgiven av sjö och myrmark. Ett stort område med mossmark 
finns norr om området vilket avvattnas söderut. Den låga höjdskillnaden till 
sjön gör att området har hög grundvattennivå.  
 
Förutsättningarna för enskilt VA är dåliga, främst på grund av hög 
grundvattennivå och det korta avståndet till sjön.  
 
En ny permanentbostad tillkom 2011, vilken genom en avloppsledning 
nedgrävd i egen regi är kopplad till det allmänna VA-nätet i Grimstorp. I 
dagsläget har ytterligare 12 fastigheter nyttjat denna möjlighet. Flertalet av 
resterande fastigheter har sluten tank som avloppslösning, medan ett fåtal har 
mulltoa/latrin och bär ut och in vatten. 
 
Flera fastigheter har egna dricksvattenbrunnar. I äldre enkätundersökningen 
gällande dricksvattenkvalitén svarade sju stycken (50 procent) och av dem var 
det tre som var tveksamma till vattenkvalitén eller renade sitt vatten.  
 

Känslighet 
Området gränsar till en värdefull våtmark. Anläggningar i våtmarken kan 
påverka naturvärden negativt. Storesjön är utpekad som regionalt värdefullt 
vatten för fritidsfiske. Storesjön är också ytvattentäkt för Bodafors samhälle 
men råvattenintaget ligger på stort avstånd. Vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter antogs 2014, beslutet har överklagats men gäller tills vidare.  
För närvarande pågår arbetet med att undersöka möjligheterna att använda 
Storesjön som reservvattentäkt för Nässjö och samtidigt kunna förse Bodafors 
och Grimstorp med reservvatten från Nässjö.  
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Mindre stuga norr om vägen 

 
Större hus söder om vägen 
 

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Storesjön uppnår god ekologisk status och övergödning bedöms inte vara ett 
problem. Fosforhalterna är enligt mätningar de senaste åren stabila och relativt 
låga.  
 

Utsläppens påverkan på miljön 
Bedömningen är att utsläppen av näringsämnen till Storesjön är låga. Detta 
med anledning av bebyggelsens omfattning och typen av avlopp.   
 

Utsläppens påverkan på hälsan 
Storesjön är dricksvattentäkt för Bodafors samhälle och området ligger cirka 
3,5 km från råvattenintaget. Strax bredvid fritidshusområdet ligger en 
kommunal badplats. Inom 200 meter från badplats krävs hög skyddsnivå för 
hälsoskydd. Utredning kring möjlig reservvattentäkt för Nässjö stad pågår.  
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Den kommunala badplatsen 
 

Kostnad för allmänt VA 
Bebyggelsen är koncentrerad, vilket ger måttliga till låga kostnader för lokalt 
ledningsnät. Avståndet till befintlig VA-anläggning är kort, vilket innebär 
måttliga kostnader för överföringsledning. Sammantaget får 
investeringskostnaderna liten påverkan på behovet att höja anläggnings- och 
brukningsavgifterna. För närvarande finns ett privat bolag anslutet till det 
allmänna VA-nätet. Det kan finnas möjligheter för fler fastigheter att ansluta. 
Förfrågan om kommunalt övertagande finns men är för närvarande inte 
aktuellt. 
 

Sammanfattande bedömning 
Antalet fastigheter är relativt få. Området har högre känslighet på grund av 
vattentäkt och badplats och förutsättningarna för enskilda VA-anläggningar är 
dåliga. Utsläppen bedöms dock som låga idag och påverkan på övergödning 
och hälsa liten. Kostnaderna för allmänt VA bedöms som måttliga till låga.  
 
En utbyggnad av privat VA-ledning i området för anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp har gjorts för några fastigheter med möjlighet till påkoppling 
av ytterligare fastigheter. Denna anläggning kan vara en potential för befintliga 
och eventuellt tillkommande fastigheter. Sammantaget anses att kommunal 
skyldighet att ordna VA-tjänster, med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
och miljö, inte föreligger.   
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Uddeberg 
 

Områdesbeskrivning 
Inom området finns totalt 13 hus. I södra delen av området ligger Bodafors 
behandlings- och utslussningshem, med cirka 15 platser. Fem av byggnaderna i 
södra delen av området ingår i hemmets verksamhet. Dessa ligger mycket högt 
i förhållande till sjön och med fina utblickar. Längst ner vid sjökanten ligger en 
privatägd stuga på arrendetomt. I norra delen av området finns sju fritidshus 
varav 5 avstyckade. Sex av fritidshusen ligger samlat och nära sjön, dock med 
viss höjdskillnad. Standarden på husen i området varierar tydligt, från större 
byggnader för utredningshemmet till mycket små stugor på arrendetomt. 
Området är utpekat som så kallat LIS-område i översiktsplanen. Generellt 
bedöms dock utvecklingspotentialen som måttlig. Närmaste kommunala VA-
ledningar finns vid Vareviken cirka 700 meter från området. Det södra 
området har infiltrationsanläggningar/markbädd. I det norra området är det 
enligt tidigare inventering en som har mulltoa och tre som saknar 
avloppsanläggning.   
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Jordartskartan för områdena Uddeberg (till vänster) och Vareviken (till höger). 
 
Enligt jordartskartan vilar området på morän och den södra delen innehåller 
ett tydligt inslag av ytligt berg. Förutsättningarna för enskilt VA är bättre i 
södra delen med större avstånd och höjdskillnad till sjön. Dock motverkar 
ytligt berg förutsättningarna. I norra delen ligger stugorna nära sjön och på 
relativt små tomter, vilket försvårar förutsättningarna att lösa VA på egen 
tomt.  
 
 



 
Vatten- och avloppsplan 2019                   Antagandehandling 2019-04-17 
Nässjö kommun          Dnr. 2017-1024  

 101

 
Byggnad tillhörande Bodafors behandlings- och utredningshem 
 

 
Tomt vid sjön nedanför behandlingshemmet 
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Hus i norra delen av området.  
 

Känslighet 
Storesjön är utpekad som regionalt värdefullt vatten för fritidsfiske. Storesjön 
är också ytvattentäkt för Bodafors samhälle. Vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter antogs 2014, beslutet har överklagats men gäller tills vidare.  
För närvarande pågår arbetet med att undersöka möjligheterna att använda 
Storesjön som reservvattentäkt för Nässjö och samtidigt kunna förse Bodafors 
och Grimstorp med reservvatten från Nässjö. 
   

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Storesjön uppnår god ekologisk status och övergödning bedöms inte vara ett 
problem. Fosforhalterna är enligt mätningar de senaste åren stabila och relativt 
låga.  
 

Utsläppens påverkan på miljön 
Bedömningen är att utsläppen av näringsämnen till Storesjön är måttligt höga. 
Underlag till bedömningen är bebyggelsens omfattning och placering, 
nuvarande avloppssituation och andel permanentboende. En faktor som 
påverkar bedömningen är verksamheten i området, där det i snitt finns 20 – 25 
personer dygnet runt. Till verksamheten hör ytterligare två fastigheter för 
permanent bruk med en gemensamhetsanläggning. Av de sju husen på 
arrendetomt i områdets norra del har sex egen strand. Av dessa är flera av lägre 
standard.   
 

Utsläppens påverkan på hälsan 
Storesjön är dricksvattentäkt för Bodafors samhälle och området ligger i höjd 
med, och cirka 400 meter från, intaget för vattenverket i Bodafors. Närmaste 
kommunala badplats ligger vid Vareviken cirka 600 meter från området. Med 
tanke på avstånden och bebyggelsens omfattning bedöms påverkan på hälsan 
liten. 
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Kostnad för allmänt VA 
Bebyggelsen är delvis utspridd, vilket tillsammans med besvärliga 
terrängförhållanden gör kostnaden per fastighet för ledningsnät mycket hög. 
Det begränsade antalet fastigheter och närheten till befintligt VA gör dock att 
totala investeringskostnaden blir måttlig. Sammantaget får därmed 
investeringskostnaderna stor påverkan på behovet att höja 
anläggningsavgifterna och måttlig påverkan på behovet att höja 
brukningsavgifterna. 
 

Sammanfattande bedömning 
Området är känsligt med bland annat relativ närhet till vattenintaget för 
Bodafors vattenverk. Påverkan på miljön bedöms måttlig och påverkan på 
hälsan liten. Kostnaderna för utbyggnad av allmänt VA med anslutning till 
Bodafors bedöms som måttliga till höga. Förutsättningarna att ordna bra 
enskilda anläggningar, eventuellt gemensamt för flera tomter, bedöms som 
måttligt goda. Sammantaget anses att kommunal skyldighet att ordna VA-
tjänster, med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö, inte 
föreligger.   
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Vareviken 
 

Områdesbeskrivning 
Norr om Bodafors vid Vareviken, Storesjön, ligger ett fritidshusområde, 
badplats och camping. Se karta för område Uddeberg. Fritidshusområdet 
omfattar tio tomter, varav åtta är avstyckade. Alla tomter utom en är 
strandtomter. Inga permanentboenden finns inom området.  
  
Området är vackert beläget vid Storesjöns strand, huvudsakligen i västerläge. 
Bebyggelsen i området håller generellt normal fritidshusstandard, där några är 
mer påkostade. Detaljplan finns från 1981 där nio tomter har byggrätt och en 
ligger på naturmark. Viss expansion skulle kunna ske i riktning mot sydöst och 
Karsås. Bebyggelsetrycket bedöms som måttligt till lågt.  
 
Camping och badplats är ansluten till allmänt VA, vilket ligger cirka 100 meter 
från området. Vid campingen ligger även Bodafors vattenverk som är nybyggt.  
 
Tomterna är relativt stora och har mer eller mindre tydlig höjdskillnad till sjön. 
Området vilar på morän utan inslag av ytligt berg. Förutsättningarna för att 
lösa VA enskilt på tomterna bedöms sammantaget som måttliga, där kort 
avstånd till sjön är nackdelen. Förutsättningarna för ett gemensamt 
dagvattensystem bedöms som små eftersom tomterna ligger utmed och lutar 
mot sjön.  
 

 
Camping och vattenverk i södra delen av området vid Vareviken 
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Vägen genom området, vy mot norr 
 

 
Stuga på udden 
 

Känslighet 
Storesjön är utpekad som regionalt värdefullt vatten för fritidsfiske. Storesjön 
är också ytvattentäkt för Bodafors samhälle. Vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter antogs 2014, beslutet har överklagats men gäller tills vidare.  
För närvarande pågår arbetet med att undersöka möjligheterna att använda 
Storesjön som reservvattentäkt för Nässjö och samtidigt kunna förse Bodafors 
och Grimstorp med reservvatten från Nässjö.  
   

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Storesjön uppnår god ekologisk status och övergödning bedöms inte vara ett 
problem. Fosforhalterna är enligt mätningar de senaste åren stabila och relativt 
låga.  
 



 
Vatten- och avloppsplan 2019                   Antagandehandling 2019-04-17 
Nässjö kommun          Dnr. 2017-1024  

 106

Utsläppens påverkan på miljön 
Utsläpp av näringsämnen till Storesjön bedöms vara relativt låga. Underlag till 
bedömningen är bebyggelsens omfattning, andel permanentboende och 
uppgifter om enskilda avlopp. Fyra tomter har sluten tank. Resterande har 
huvudsakligen enkla avlopp/små utsläpp (latrin, eltoalett, utedass, inget 
avlopp). Samtliga fastigheter är fritidshus.  
 

Utsläppens påverkan på hälsan 
Vareviksbadet är kommunal badplats som kräver hög skyddsnivå för 
hälsoskydd inom en radie av 200 meter, vilket omfattar huvuddelen av 
området. Storesjön är vattentäkt för Bodafors samhälle och vattenverket ligger 
vid Vareviken. Intaget av råvatten till vattenverket ligger som närmast cirka 
200 meter från området. Fastigheterna har idag egna dricksvattenbrunnar.  
 

Kostnad för allmänt VA 
Bebyggelsen är någorlunda väl sammanhållen och omfattar ett fåtal fastigheter 
med kort avstånd till befintlig VA-anläggning, vilket gör att kostnaderna för 
lokalt ledningsnät och överföringsledningar blir låga. Sammantaget får 
investeringskostnaderna liten påverkan på behovet att höja anläggnings- och 
brukningsavgifterna. 
 

Sammanfattande bedömning 
Förutsättningarna för enskilt VA på tomterna bedöms som måttliga och 
dagens utsläpp låga. Bebyggelsens omfattning är begränsad och byggtrycket 
bedöms relativt lågt, bland annat när det gäller möjligheten till ytterligare 
bebyggelse. Området ligger mycket nära befintligt allmänt VA och kostnaden 
för utbyggnad blir förhållandevis låg. Närområdet har hög känslighet med 
anledning av närliggande råvattenintag och kommunal badplats. Påverkan på 
hälsan bedöms dock som liten på grund av de bedömt låga utsläppen. 
Sammantaget anses att kommunal skyldighet att ordna VA-tjänster, med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö, föreligger. 
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Vallsjön norra 
 

Områdesbeskrivning 
Området består av två delområden vid Vallsjöns norra respektive nordöstra 
strand. Det norra området omfattar tio tomter varav tre är avstyckade och två 
är permanentbostäder. Södra delområdet består av elva fritidshus på 
arrendetomt. Bebyggelsen i områdena håller normal standard för sin 
användning. Arrendetomterna är generellt mycket små. Utvecklingspotentialen 
begränsas av att tomterna är små och inte avstyckade. Ytterligare tomter i 
området skulle kunna bli aktuellt men bygger på initiativ från markägare. 
Bebyggelsetrycket bedöms som relativt lågt.   
 

 
Enligt jordartskartan ligger södra delområdet och östra delen av norra området 
på isälvssediment, sand. Västra sidan av norra delområdet ligger på 
moränmark. Ytligt berg förekommer inte inom områdena. Det norra området 
ligger mycket lågt i förhållande till sjön och har därmed hög grundvattennivå. I 
norra delen avgränsas huvuddelen av bebyggelsen mot sjön av en väg. Vägen 
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är troligen en vattendelare och därmed avvattnas fastigheterna norr om vägen 
inte till Vallsjön. I södra delen har de små tomterna strandkontakt. Några ligger 
lågt i förhållande till sjön men huvuddelen har mer eller mindre tydlig 
höjdskillnad till sjön vilket innebär branta tomter. Södra delen avvattnas mot 
sjön. Direkt öster om det norra området finns Vallsjöns utlopp Lillån som 
mynnar i Emån. 
 

 
Jordartskatan 
 
Förutsättningarna för enskilt VA på berörda tomter är generellt dåliga, främst 
på grund av små tomter, närhet till sjön och hög grundvattennivå. 
Förutsättningarna för gemensamt dagvatten är små på grund av hög 
grundvattennivå och många strandtomter med lutning mot sjön.  
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Fritidshus i norra delområdet 
 

 
Permanenthus i norra delområdet 
 

 
Fritidshus i södra delområdet 
 

Känslighet 
Vallsjön är vattentäkt för Sävsjö kommun och vattenskyddsområde med 
vattenskyddsföreskrifter. Avståndet till råvattenintaget, som ligger i sjöns södra 
ände, är dock långt. 
 



 
Vatten- och avloppsplan 2019                   Antagandehandling 2019-04-17 
Nässjö kommun          Dnr. 2017-1024  

 110

Vallsjön är också utpekad som Natura 2000 område. Området har mycket 
höga naturvärden knutna till naturtypen som i Natura 2000-systemet kallas 
”Oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden”. Vallsjön är också av 
Länsstyrelsen utpekad som nationellt värdefull ur naturvårdssynpunkt.  
 

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Vallsjön uppnår god ekologisk status och övergödning bedöms inte vara ett 
problem.  
 

Utsläppens påverkan på miljön 
Vallsjön delas av Nässjö och Sävsjö kommuner och är vattentäkt för Sävsjö 
kommun. De allra flesta husen har enkla avloppslösningar, såsom 
utedass/mulltoa/tank/inget avlopp. De två permanentbostäderna har 
infiltrationsanläggningar. Närmaste kommunala avloppsnät för anslutning är 
Sandsjöfors/Sjövik cirka 4 km bort. Utsläppen från området relaterat till 
antalet fastigheter bedöms som lågt till måttligt.   
 

Utsläppens påverkan på hälsan 
Vallsjön är vattentäkt för Sävsjö kommun och det finns 
vattenskyddsföreskrifter. Råvattenintag och närmaste kommunala badplats 
ligger i södra delen av Vallsjön, cirka 4 km från utredningsområdet. Utlopp 
från sjön finns i anslutning till bebyggelsen.  
 

Kostnad för allmänt VA 
Området omfattar två små grupper med fastigheter, vilket innebär hög kostnad 
för lokala ledningar och samtidigt få fastigheter att fördela kostnaderna på. 
Dessutom är avståndet till befintlig allmän VA-anläggning stort, och därmed 
blir kostnaden för överföringsledningar alternativt lokalt verk hög. 
Sammantaget får investeringskostnaderna stor påverkan på behovet att höja 
anläggnings- och brukningsavgifterna. 
 

Sammanfattande bedömning 
Vallsjön har generellt hög känslighet och påverkan på miljön från befintliga 
anläggningar bedöms var måttlig. Övergödningsproblemen och risken för 
påverkan på hälsa talar inte för utbyggnad av allmänt VA. Förutsättningarna 
för enskilt VA på tomterna är dock generellt dåliga, på grund av små tomter 
och närhet till sjön/grundvatten. En lösning kan vara att nyttja närliggande 
mark längre från sjön för enskilda eller gemensamma avloppsanläggningar. 
Sammantaget anses att kommunal skyldighet att ordna VA-tjänster, med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö, inte föreligger.   
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Sandsjöbaden 
 

Områdesbeskrivning 
Inom området finns 51 fastigheter, varav 38 är bebyggda med hus och av dessa 
bebos sju permanent. Fastigheterna ligger relativt högt i förhållande till sjön. 
Området ligger i medeltal 200 meter från sjön, och tio fastigheter ligger inom 
100 meter från sjön. I området ligger även Sandsjö Wärdshus & konferens AB 
och Sandsjöbadens camping. Området är attraktivt och förutsättningar finns 
för ytterligare byggnation av hus.  
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Jordartskarta 
 
Området ligger huvudsakligen på isälvssediment, några områden med berg i 
dagen förekommer.  
 
Sandsjö Wärdshus & konferens AB och Sandsjöbadens camping har en 
gemensam vattenbrunn. Där finns problem med förhöjda halter av fluorider i 
dricksvattnet. Problemet bedöms inte vara avgörande för verksamheternas 
möjlighet att kunna använda vattnet. Övrig bebyggelse inom området har 
vatten via egna eller gemensamma anläggningar. Vissa fastigheter har så kallat 
sommarvatten, det vill säga endast tillgängligt sommarhalvåret.  
 
Under 2012 kopplades samtliga bebyggda fastigheter inom området på det 
kommunala avloppet och för de obebyggda är avlopp förberett. Delar av dessa 
ledningar är privata anläggningar som ägs gemensamt av vissa fastigheter. 
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Lokalt är även kommunala ledningar för vatten nedlagt tillsammans med 
avloppsledningarna. Överföringsledningar (förnyelse avlopp) och ny 
vattenledning till Sandsjöfors vattenverk är under utbyggnad, och väntas klart 
under 2019. 
 

 
Camping intill Sandsjöbadens Wärdshus vid Uppsjön 
 

 
Stuga i området 
 
 

Känslighet 
Inom området finns inte några särskilt utpekade naturvärden. 
 

Befintliga övergödningsproblem i recipient 
Uppsjön uppnår god ekologisk status och den klassas inte som en sjö med 
övergödningsproblem. Uppsjön bedöms inte som övergödd och risken 
bedöms som liten att statusen förändras på grund av övergödning. Uppsjön 
ingår i avrinningsområdet Emån övre.  
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Utsläppens påverkan på miljön 
Eftersom området är kopplat till kommunalt avlopp bedöms påverkan på 
miljön som mycket liten.  

 

Utsläppens påverkan på hälsan 
I närheten finns kommunal badplats och området försörjs med enskilda 
vattentäkter. Eftersom området är kopplat till kommunalt avlopp bedöms 
påverkan på dessa anläggningar försumbar.  
 

Kostnad 
Kostnaden för överföringsledning med vatten från Sandsjöfors är bedömd till 
cirka 50 000-70 000 kronor per fastighet. Kostnadstäckningen är svårbedömd 
eftersom det inte är juridiskt tvingande att ansluta till allmän vattenanläggning 
och intresset för anslutning till vatten har tidigare varit lågt. 
 

Sammanfattande bedömning 
Eftersom kommunalt avlopp är utbyggt är frågan i detta område hur angeläget 
det är att bygga ut kommunalt vatten. Enligt den äldre utförda enkäten anser 
boende i Sandsjöbaden att vattnet är av god kvalité och kvantitet. 
Restaurangen och campingen i området har dock problem med förhöjda halter 
av fluorider i dricksvattnet. Utbyggnad av överföringsledning gällande vatten är 
påbörjad. Kostnaden för att förse hela området med vatten är relativt liten. 
Sammantaget anses att kommunal skyldighet att bygga ut vattentjänster, med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö, inte föreligger. 
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Sammanfattning 
I nedanstående tabell görs en sammanfattande bedömning av i vilken grad de 
olika bedömningsparametrarna talar för eller emot utbyggnad av allmänt VA i 
respektive område. Bedömningen illustreras med färgmarkeringar. 
Sandsjöbaden avser endast utbyggnad av kommunalt vatten.  
 
Förklaring av färgmarkeringar i tabellen 
 Starka skäl för utbyggnad av allmänt VA 
 Måttliga skäl för utbyggnad av allmänt VA 
 Svaga skäl för utbyggnad av allmänt VA 

 
Område Känslighet 

(recipient) 
Övergödnings-
problem i 
recipient 

Påverkan på 
miljö  
(av befintligt 
avlopp) 

Påverkan på 
hälsa  
(av befintligt 
avlopp) 

Förut-
sättningar för 
enskilt VA 

Påverkan på 
taxans 
anläggnings-
avgifter 

Påverkan på 
taxans 
bruknings-
avgifter 

Rosjön/Nyaby        
Kansjön        
Marietorp/Pallarp        
Sjölund/Klinten        
Bäckafallasjön        
Boda-/Långelidsviken        
Malmbäck södra        
Osfällan        
Grimstorpaviken        
Uddeberg        
Vareviken        
Vallsjön norra        
Sandsjöbaden (vatten) - - - -    
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Dagvatten  
Allmänt 
Ledningsnätet för dagvatten är normalt utbyggt i samma områden som spill- 
och dricksvattenledningar. I äldre områden förekommer kombinerade spill- 
och dagvattenledningar vilket ibland innebär översvämningsrisk i källare. 
Dagvattenledningarna dimensionerades tidigare för lägre regnintensiteter än 
idag vilket innebär att avledningskapaciteten i vissa områden är för liten. 
Klimatförändringar med intensivare och kraftigare regn i kombination med 
högre andelar hårdgjorda ytor i tätorterna innebär mer marköversvämningar 
och risk för källaröversvämningar. Det kommer att bli allt viktigare att 
förstärka dagvattenledningar, anordna fördröjningsmagasin, välja mer öppna 
dagvattenlösningar och i framtida planer lämna utrymme för öppna 
dagvattenlösningar, fördröjning och infiltration.  
 
Dagvatten från tätorterna leds oftast direkt ut i närliggande vattendrag, diken 
och sjöar. Det finns dock flera befintliga anläggningar för fördröjning och 
rening av dagvatten, främst i Nässjö. Dessa finns vid industriområdena Hultet-
Bråna, Södergården, Norrboda och Gamlarp. Anläggningar för fördröjning 
eller översilning finns också vid Handskerydssjön, Ingsbergssjön, Ledet, 
Ljunggatan, Sturegatan, Bockängsgatan, Runnerydssjön och Folkets park. I 
Bodafors finns fördröjningsmagasin vid Karsåsvägen. Vid nyanläggning av 
bostads- och industriområden skapas normalt fördröjningsmagasin/renings-
anläggningar i stället för nya direktutsläpp. 
 
VA-planen redovisar riktlinjer för omhändertagande av dagvatten vid nya 
exploateringar och förändringar av befintlig bebyggelse. Dagvattenfrågan lyfts 
vid nyexploatering och förändring av befintlig bebyggelse. I planarbetet ingår 
alltid att skapa utrymme för dagvattenfördröjning/rening om det inte är 
orimligt/obefogat.    
 
Nedan redovisas större befintliga dagvattenutsläpp direkt till vattendrag. 
 

Nässjö 
Annefors och Älvshultet avvattnas delvis direkt mot Ejebäcken. Centrala delar 
av staden och stora delar av övriga bostadsområden avvattnas mot stadssjöarna 
som i praktiken fungerar som utjämningsmagasin.  
 

Bodafors 
Östra delen av samhället avvattnas mot Emån med utlopp nära avloppsverket. 
Området innehåller bostäder och verksamheter, bland annat 
bensinstation, bussgarage och genomfartstrafik. Västra delen av samhället 
avvattnas söderut mot Ulvstorp och så småningom mot Lagan. Denna del av 
samhället innehåller bostäder och mindre industriområde. 
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Forserum 
Huvuddelen av dagvattnet i Forserums samhälle norr om järnvägen, inklusive 
sydöstra industriområdet (Jeld-Wen, CEOS), avleds genom ett antal utsläpp i 
Frickabäcken som rinner genom samhället. Frickabäcken utvidgas till mindre 
dammar i samhället och passerar den större dammen Forssjön innan vattnet 
lämnar samhället. 
 
Dagvattnet från sydvästra industriområdet (FIAB, Safety glass, Ragnars, 
Forserums verktygsindustri mm) avleds mot Smörpölen och Bokån. Här pågår 
diskussioner mellan företagen och Länsstyrelsen angående omhändertagande 
av släckvatten vid brand. 
 

Malmbäck 
Malmbäcksån skär rakt igenom samhället och ett antal dagvattenutsläpp sker 
på dess väg genom samhället. Malmbäcksån fungerar därför som huvudstråk 
för dagvattenavledning. 
 

Anneberg 
Genom samhället rinner Svartån med Pilabodammen och flera mindre 
skogsbäckar.  Dagvatten släpps på ett antal punkter ut i Svartån och bäckarna. 
Svartån skär rakt igenom industriområdet kvarteret Vulkanen. Västra delen av 
samhället avvattnas via en bäck som rinner ihop med Svartån strax nedströms 
avloppsverket. 
 
Övriga tätorter bedöms ha relativt begränsade dagvattensystem och 
förhållandevis mindre hårdgjorda ytor och belastning på miljö. 
 

Områden med översvämningsproblematik 
I tätorterna förekommer både marköversvämningar och källaröversvämningar. 
Källaröversvämningar uppträder normalt lokalt i samband med driftstörningar 
och extremt kraftiga regn. Marköversvämningar uppträder framför allt i 
lågpunkter och instängda områden. Erfarenhetsmässigt finns följande 
problemområden i Nässjö stad; Brogatan/Fiskaregatan, Bäckgatan, 
Köpmansgatan vid Ingsbergssjön, Södra Allen/Badhusvägen, 
Prästgatan/Storgatan, Lindhagagatan/Fagerhemsvägen och Nyhemsgatan.  
  
Solberga tätort har flera gånger drabbats av stora marköversvämningar både i 
tätorten och angränsande områden. Dagvattenavledningen i Solberga sker till 
stora delar via diken och flera stora skogsområden avvattnas via diken som 
rinner igenom tätorten. Bodafors har viss översvämningsproblematik, ofta 
kombination av källar- och marköversvämning. Utsatta områden är bland 
annat Smedgatan, Per Hörbergs väg och Karsåsvägen 
 
NAV har genomfört ett större utredningsarbete för Nässjö stad. Framtida 
risker med översvämningar har då modellerats för ett tänkt 100-årsregn. Denna 
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kartläggning av översvämningsrisker visar bland annat på tänkbara hot mot 
viktiga skyddsobjekt för elförsörjningen. Enligt modelleringen riskerar följande 
områden att drabbas av marköversvämning: 
 

1. Norra delen Ingsbergssjön, Tullgatan, Köpmansgatan. Risk för 
störning av elförsörjningen. Ställverk Tullgatan de vitalaste delarna 
uppflyttade cirka 80cm. Störst risk för störning i batterirum. 

2. Kvarteret Gjutaren, Almenäs och Brogatan. Risk för störning 
elförsörjning ställverk kvarteret Gjutaren. 

3. Järnvägsstationen, elanläggning/ställverk. 
4. Bäckgatan, kvarteret Abborren. 
5. Södra Ingsbergssjön, området kring Stadsparksrondellen, Norra Allen 

och Nyhemsgatan. 
6. Järnvägsgatan, kvarteret Oxen. 
7. Prästgatan, kvarteret Äspingen. 
8. Tryckerigatan-Kapvägen. 
9. Espingsgatan-Sjögärdsgatan, Hagalundsgatan, Grindstugevägen. 
10. Höga nivåer i stadssjöarna med förändrad strandlinje. 

 
Med tanke på risken för störning av elsystemet bör problemområden enligt 
punkt 1-3 prioriteras.  
 

Behov 
Det finns ännu ingen prioritering gällande åtgärder i det befintliga 
dagvattensystemet för att minska dagvattnets miljöpåverkan och risken för 
skador på bebyggelse och infrastruktur.  
 
Det finns ett behov och intresse att införa ett incitament till att minska andelen 
snabbt avrinnande dagvatten genom olika LOD-lösningar. Det vill säga arbete 
och anordningar som utjämnar höga vattenflöden vid kraftigt regn och 
snösmältning. Åtgärder kan vara fördröjningsdammar, översilning eller 
anordningar som bromsar upp avrinning från hårdgjorda ytor 
Möjligheten att införa ett incitament till att fastighetsägare genomför LOD-
lösningar bör undersökas och mynna ut i förslag till ny brukningstaxa under 
planperioden. Motsvarande incitament kan tänkas införas även i 
anläggningstaxan för större fastigheter som kan ordna lokal 
dagvattenhantering. 
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Reglerade sjöar och vattendrag  
I Nässjö kommun finns ett antal reglerade sjöar, dammar och vattendrag där 
ansvar för drift och skötsel åvilar Nässjö kommun eller Nässjö Affärsverk. För 
de större regleringarna Fredriksdal-Ryssbysjön, Spexhulta-Bodanäsasjön och 
Storsjön finns kontaktlistor för att samordna större regleringar av flöden vid 
vårflod och kraftiga regn. Följande ansvarsfördelning enligt överenskommelse 
mellan NAV och Tekniska serviceförvaltningen (TSF) 1990-02-09 tillämpas 
för närvarande: 
 
Anläggning  Anmärkning  Ansvar 
Spexhultasjön  Vattendom   NAV 
Ingsbergssjön    NAV 
Handskerydssjön  Regleras normalt inte NAV 
Runnerydssjön  Regleras normalt inte NAV 
Ryssbysjön    NAV 
Storesjön  Vattendom  NAV 
Strömslundsdammen  Regleras normalt inte TSF 
Fabriksdammen  TSF (Ekomuseet) 
Storsjön  Vattendom  NAV 
Skärsjön  Vattendom  NAV 
Forserum dammar (4 stycken)   TSF 
Pilabodammen    TSF 
Fredriksdalasjön  Vattendom  NAV/Fallrättsinnehavare 
Sjöafallsdammen  Tillsyn NAV  TSF 
 
Utöver dessa finns en mängd enskilda regleringar av vattendrag i kommunen 
som inte tas upp här.  
 

Enskilt vatten 
För att öka kunskapen om de enskilda vattentäkterna i kommunen gjorde 
NAV och kommunen en enkät angående dricksvattentillgång och kvalité. 
Denna skickades ut i mars 2012 till 321 fastigheter. Alla fastigheter låg i 
områden med sammanhållen bebyggelse, då denna bebyggelse är särskilt 
intressant. Svarsfrekvensen var 77 procent och utav dem var det 27 procent 
permanentboende och 73 procent fritidsboende. Det var 27 procent av 
fastigheterna som hade arrenderad tomt.  
 
Det var enligt enkäten jämt fördelat mellan grävda och borrade brunnar. Av 
fastigheterna hade cirka 80 procent indraget vatten. Hälften av dem hade 
vatten året runt och hälften sommarvatten. 36 procent hade egen vattentäkt 
och resten delade vattentäkt med en eller flera fastigheter. 
 
Enkäten visade att 86 procent anser att de har vatten av god kvalité. Av de 
svarande var det 16 procent som hade någon typ av rening av vattnet. 14 
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procent var tveksamma till att de hade god vattenkvalité och av dem var det 10 
procent som renade sitt vatten på något sätt. Det var endast ett fåtal 
fastighetsägare som bifogade analysprotokoll. Enligt enkäten är huvuddelen av 
de tillfrågade nöjda med sin vattentäkt och utifrån enkätsvaren kan man inte se 
något uttalat behov av utbyggnad av kommunalt vatten.   
 

Större enskilda vattentäkter 
Enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska kommunerna se till att 
vattentäkter som inte är kommunala men som försörjer fler än 50 personer 
eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god 
kvantitativ status samt ett långsiktigt skydd. I Nässjö kommun har det 
identifierats tre potentiellt större enskilda vattentäkter.  Det är Viebäck, 
Sandsjöbaden, och Skärsboda. Uttaget av vatten vid de olika täkterna är idag 
mer eller mindre osäkert.  
 
Viebäck  
I Viebäck var det genomsnittliga uttaget 2010 15,4 m3/dygn. Förändringar av 
verksamheten har skett under senare tid (nedlagt flyktingboende) och nu 
bedöms inget större uttag ske, och framtida uttag är osäkert. Vid en inspektion 
13 november 2018 framkom att genomsnittligt uttag är cirka 5 m3/dygn och 
cirka 35 personer som nyttjar vattentäkten. 
 
Hansarp/Skärsboda 
I området finns det en gemensam vattentäkt som tre fastigheter nyttjar som 
åretruntvatten och övriga 67 fastigheter som sommarvatten. Utbyggnad av 
kommunalt VA pågår. Därmed kommer alla att ha möjlighet att ansluta till 
kommunalt vatten under 2019. 
 
Sandsjöbaden 
Sandsjö Wärdshus & konferens AB och Sandsjöbadens camping har en 
gemensam vattenbrunn. De har problem med förhöjda halter av fluorider i 
dricksvattnet. Utbyggnad av överföringsledning för kommunalt vatten från 
Sandsjöfors till Sjövik är påbörjad. Denna ledningsdragning går cirka 200 
meter från en teoretisk anslutningspunkt för Sandsjöbaden. Därmed kan det 
inom en snar framtid finnas möjlighet att relativt enkelt ansluta till kommunalt 
vatten.   
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Enskilt avlopp 
 
I Nässjö kommun finns det cirka 3000 enskilda avloppsanläggningar. Samtliga 
har inventerats av samhällsplaneringskontoret. Vid inventeringen konstaterades 
att cirka 80 procent av anläggningarna hade någon form av brist.  

 
Kartan visar områden där hög skyddsnivå för enskilt avlopp gäller idag.  
 
 
Fastighetsägare med bristfälliga anläggningar har uppmanats att åtgärda 
bristerna. Av dessa bristfälliga anläggningar har cirka 75 procent åtgärdats. De 
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resterande följs upp genom tillsyn av samhällsplaneringsnämnden där 
förelägganden och förbud kan bli aktuellt för att åtgärda anläggningarna. 
Samhällsplaneringskontoret bedömer att samtliga bristfälliga anläggningar ska 
vara åtgärdade eller fått föreläggande om förbud att använda anläggningen 
senast första halvåret 2019. 
 

Taxa 
Nässjö Affärsverk AB (NAV) är VA-huvudman i Nässjö kommun och 
ansvarar för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen. 
Kommunfullmäktige i Nässjö kommun beslutar om verksamhetsområdet inom 
vilket NAV ska verka. VA-verksamheten finansieras via VA-taxan i Nässjö 
kommun. Inom VA-verksamheten gäller självkostnadsprincipen. VA-taxans 
konstruktion fastställs av kommunfullmäktige, men VA-taxans avgiftsnivå 
fastställs av styrelsen på NAV. Avgifterna för VA-anläggningen tas ut dels som 
en anläggningsavgift (engångsavgift) och dels som en brukningsavgift 
(periodisk avgift).  
 
Enligt LAV föreligger skyldighet för fastighetsägare/arrendator att betala 
anläggningsavgift för den allmänna VA-anläggningen om fastigheten finns 
inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Fastigheten behöver inte vara 
bebyggd för att avgiftsskyldighet ska föreligga. Anläggningsavgiften är 
obligatorisk och syftar till att täcka kostnaden för att lägga ledningar fram till 
en fastighet och upprätta en förbindelsepunkt (inkopplingspunkt) i nära 
anslutning till fastigheten (vanligtvis 0,5 meter från tomtgräns). 
Brukningsavgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del och syftar till att 
täcka drifts- och underhållskostnaden för den allmänna VA-anläggningen. 
Brukningsavgiften debiteras löpande först när fastigheten kopplats till den 
allmänna VA-anläggningen.  
 
Anläggningsavgiften är uppbyggd av tre olika nyttigheter: vatten (V), 
spillvatten (S) och dagvatten (D). Vid utbyggnad av alla nyttigheter debiteras 
full anläggningsavgift. I enstaka fall föreligger inte avgiftsskyldighet för en eller 
två av nyttigheterna V, S och D. Då reduceras anläggningsavgiften med 10 
procent för en och 20 procent för två. Om kommunen bedömer att dagvattnet 
(D) kan tas om hand lokalt på fastigheterna och fastighetsägarna kan bevisa att 
godkänt dricksvatten redan finns i området kan avgiftsskyldighet för D och V 
utgå. NAV lägger då endast spillvattenledningar (S) i aktuellt område varpå 
anläggningsavgiften reduceras med 20 procent, se exempel nedan:  
 

Exempel: En fastighet på 1000 kvadratmeter i Nässjö kommun ska enligt VA-
taxan betala 163 169 kronor inklusive moms i anläggningsavgift för S, V och D. 
Eftersom dagvattnet (D) kan tas om hand lokalt i området och fastighetsägaren 
uppvisar ett protokoll från en godkänd vattenanalys (V utgår) kommer 
anläggningsavgiften att reduceras med 20 procent. Fastighetsägaren betalar därför 
163 169 kronor x 0,80 = 130 535 kronor för spillvattenanslutningen (S).  
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Däremot anses en anslutning till det kommunala spillvattennätet inte kunna 
väljas bort. Enskilda avloppsanläggningar anses normalt vara sämre än det 
kommunala alternativet. Avgiftsskyldighet för S kan därför alltid sägas gälla då 
kommunen ska bygga ut kommunalt VA i ett aktuellt område. 
 

Särtaxa  
Särtaxa är en egen taxa för en del av ett verksamhetsområde inom kommunen. 
Särtaxan kan tas ut som både anläggnings- och brukningsavgift. Taxan bygger 
på 31§ i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster:   
 

31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de 
avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. 

 
Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av 
särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd 
omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall 
avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. 

    
Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare 
som avses i 26 § och de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som 
är skäligt med hänsyn till den berörda allmänna platsmarkens 
omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten. 

 

I Nässjö kommun finns en antagen särtaxa från 2004 gällande 
Spexhultsområdet. I detta område uppgår anläggningsavgiften till 1,5 gånger 
normal avgift. Däremot gäller normal brukningsavgift i området.   
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Uppföljning av VA-plan 2014-2018 
 

Sammanfattning 
VA-planen antogs av kommunfullmäktige 2014. Nedan sammanfattas de 
huvudsakliga åtgärder som ingick i planen och resultatet.  
 
Utbyggnadsområden kommunalt VA      År         Status 

Gisshult 
 

2016 Enligt plan.  

Hansarp/Skärsboda 
 

2018 Ledningsförläggning 
färdigställd under 
december 2018. 
Inkoppling av 
abonnenter startar 
våren 2019.   

 
Befintliga vatten- och avloppsverk  År          Status 

Byggnation av nytt vattenverk i Bodafors. 
 

2014 Klart 2015 

Förbättring av vattenkvaliteten i Skullaryd 
genom idrifttagning av ny 
vattenreningsanläggning där. 

2014 Klart 2015 

Ny biobädd på avloppsverket i Malmbäck.
  
 

2014 Omprioritering 
gjord, åtgärden 
flyttad till 2020.  

Förnyelse av Ängs avloppsverk.  
 

2014 Klart 2017 

Åtgärdande av nitratproblem på 
vattenverket i Sjövik. 
 

2015 Vattenförsörjning 
planeras ske från 
Sandsjöförs, 
framflyttat till 2019. 

Effektivisering och renovering av biobäddar 
och kemisk behandling på Nässjö 
avloppsverk. 

2015 Framflyttat till 2020. 

Ny el och automation på vattenverket i 
Anneberg.  
 

2015 Klart 2017 

Utredning av ytterligare barriärer mot 
vattenburen smitta på Nässjö vattenverk, 
eventuell UV-behandling av vattnet. 
  

2016 Utrett att det går att 
göra. Planerad för 
genomförande under 
2019. 

Utredning av ytterligare barriärer mot 
vattenburen smitta på Forserums 
vattenverk. 

2016 Genomfört 

Förnyelse av avloppsanläggning i Skullaryd. 2017 Framflyttat till 2019. 
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Ledningsnätsförnyelse  År        Status 

Byte av 1000 meter vatten-, avlopps- och 
dagvattenledningar per år under hela 
planperioden. 
 

2014-
2018 

Enligt plan. Ökad 
takt 3500 meter från 
och med 2018  

Genomförande av handlingsplan för 
felkopplade dagvattenledningar pågår under 
hela planperioden. 
 

2014-
2018 

Kontinuerligt 
pågående arbete där 
handlingsplaner tags 
fram löpande för 
geografiska 
fokusområden.  

 
Vattenskyddsföreskrifter  År         Status 

Fastställa vattenskyddsföreskrifter för 
Storsjön, Forserum. 
 

2015 Framflyttat till 2019. 
Regeringsdom 
gällande Storesjön 
utanför Bodafors 
avvaktas. Därefter 
vet vi vad som gäller 
och det styr hur det 
går att arbeta vidare, 
tidplan med mera.   

Genomgång och uppdatering av befintliga 
vattenskyddsområden och föreskrifter. 
 

2017 Avvaktar dom 
gällande Storesjön 
enligt ovan.  

 
Reservvattentäkt   År        Status 

Utredning och eventuell provpumpning av 
grundvattentäkt i Sunneränga, Flisby. 
 

2014 Klart. Slutrapport 
färdigställd våren 
2015. 

Utredning av eventuella 
grundvattenförekomster i Sandsjöfors och 
Almesåkra. 
 

2014 Enligt plan. 
Förekomsterna är för 
små.  

 
Exploateringsområden  År         Status 

Mastbacken, nytt bostadsområde i Nässjö 
 

2016 Bytt till Alsberg 
Utbyggnad 2016/17 

 
Dokument       År          Status 

Handlingsplan för felkopplade dag- och 
dränvattenledningar.  
 

2014 Arbetet pågår, ingen 
formell handlingsplan 
framtagen.  

Handlingsplan för områden med begränsad 
kapacitet (risk för översvämning med mera). 
 

2014 Ej klart, flyttas till 
nästa planperiod. 
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Handlingsplan för större befintliga 
utsläppspunkter i känsliga områden (ur 
miljösynpunkt) 
 

2016 Ej klart, flyttas till 
nästa planperiod. 

Underhållsplan för skötsel av kommunalt 
(TSF/NAV) ägda dagvattenanläggningar. 
 

2015 Formell 
underhållsplan inte 
framtagen, men det 
finns en lista över 
vem som är ansvarig 
för respektive 
anläggning. Åtgärden 
flyttas till nästa 
planperiod.  
 

 
Enskilt VA   År          Status 

Lagans avrinningsområde skall vara 
inventerat, och därmed den sista delen av 
kommunen 
 

2014 Enligt plan. 

Uppföljning och tillsyn 
 

2014-
2018 

Enligt plan. 

 
 

Erfarenheter 
Flera av NAV:s verksamhetsåtgärder blev för detaljerade och därmed tidigt 
inaktuella/ fick lägre prioritet. Flera andra åtgärder som inte omnämnts i 
planen har också gjorts. Ny plan är av denna anledning mindre detaljerad 
gällande NAV:s verksamhet och mer inriktningsbaserad. Nya förutsättningar 
tillkommer kontinuerligt och det måste finnas utrymme att förändra och 
prioritera om. 
 
Utbyggnadsområdena har i stort följt planen men det har varit arbetskrävande 
och tagit tydliga resurser från NAV. Personalförstärkningar har inte skett men 
NAV har under perioden utökat konsulthjälp på projekterings- och 
projektledningssidan. Andra delar av VA-arbetet har också fått prioriterats ned, 
till exempel arbetet med dagvatten.   
 
Arbetet med vattenskyddsföreskrifter har blivit fördröjt på grund av att 
rättsligt avgörande gällande Storesjön dröjer.  
 
Åtgärderna gällande dagvatten är i flera delar ett långsiktigt arbete med tydlig 
utredningskaraktär. Detta har inte kunnat prioriteras i den omfattning som var 
tänkt.  
 
Reservvattenfrågan har tagit mycket kraft under perioden. De lösningar som 
arbetades med i början av perioden visade sig inte möjliga.  
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Arbetet med enskilda avlopp har flutit på bra. Tillsynsarbetet kring de som inte 
åtgärdar icke godkända avlopp är dock arbets- och tidskrävande.  
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Ordlista 
 
Nedan förklaras några förkortningar och ord som förekommer i dokumentet 
och vatten- och avloppssammanhang.  
 
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 
vattentjänstlagen (LAV). I den allmänna VA-anläggningen ingår ledningsnät, 
pumpstationer samt andra anordningar som krävs för att VA-anläggningen ska 
fungera på avsett sätt.  
 
Anläggningsavgift (Anslutningsavgift) En engångsavgift som den enskilde 
betalar när förbindelsepunkt till allmänt VA har upprättats för en fastighet. 
Antroprogen påverkan Mänsklig påverkan 
 
Arrende När en jordägare upplåter nyttjanderätt till jord mot någon form av 
ersättning.  
 
Avloppsvatten Avloppsvatten är ett gemensamt namn på dagvatten, 
dränvatten och spillvatten.  
 
Avrinningsområde Ett landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma 
vattendrag. 
 
BDT-vatten Bad-, disk- och tvättvatten. 
 
Brukningsavgift Periodisk (återkommande) avgift (för den enskilde) för 
täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar 
eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av 
anläggningsavgiften. Brukningsavgiften har en fast del samt en rörlig del.   
 
Bräddning Situation där spillvatten måste ledas förbi reningsverket orenat på 
grund av hög belastning alternativt låg kapacitet i avloppsreningsverket eller 
ledningsnätet.  
 
Dagvatten Tillfälligt avrinnande vatten, till exempel regnvatten och 
smältvatten, från tak och vägar med mera, samt framträngande grundvatten.  
 
Dagvattenanläggning I detta dokument avses en anläggning för fördröjning 
och/eller rening av dagvatten.  
 
Dagvattenpolicy Riktlinjer för hantering av dagvatten. 
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Dränering Anläggning som syftar till att leda bort vatten (grundvatten eller 
vatten som infiltrerar från markytan) under mark. Anläggningen kan bestå av 
till exempel perforerade rör och/eller grovt jordmaterial (makadam, sten och 
så vidare.).  Syftet är göra omgivande mark torrare för att till exempel skydda 
byggnader och/eller kunna använda marken på önskat sätt.  
 
Dränvatten Vatten som avleds genom dränering.  
 
Enskild vatten- och avloppsanläggning (Enskilt VA) En VA-anläggning 
som inte är ansluten till den allmänna VA-anläggningen. För den enskilda 
anläggningen ansvarar den eller de fastigheter som nyttjar anläggningen.  
 
Fastighet En fastighet är ett mark- och/eller vattenområde eller en volym 
som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör (till exempel 
byggnader, andra anläggningar och växtlighet). Rätten att använda en allmän 
VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte till fastighetsägaren och består 
så länge fastigheten består. Enligt vattentjänstlagen ska det som gäller för 
fastighet också tillämpas för byggnad eller anläggning som inte tillhör 
fastighetens ägare. 
 
Fastighetsägare Ägare av en fastighet. Enligt vattentjänstlagen jämställs 
tomträttshavare och ägare till byggnad eller anläggning som tillhör annan än 
fastighetsägaren, till exempel en arrendator, med fastighetsägare. 
 
Grundvattentäkt Vattentäkt där vattnet tas ur grundvattnet (finns under 
markytan). 
 
HaV Havs- och vattenmyndigheten 
 
Hushåll Enhet av människor som delar bostad. 
 
Infiltrationsanläggning Reningssteg i en avloppsanläggning som 
huvudsakligen utnyttjar den naturliga jorden på platsen för rening.  
 
Inläckage Vatten (oftast grund- eller regnvatten) som läcker in i otäta 
ledningar (oftast spillvattenledningar) som inte är avsedda för det inläckande 
vattnet.  
 
LAV Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). 
 
Ledningsförnyelse Ersätta eller renovera gamla ledningar. 
 
LIS-område LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och avser 
områden där det ska vara lättare att få bygga inom 100 meter från stranden. 
 
Lättrycksavloppsystem (LTA) Ett lågtryckavloppssystem som är utvecklat 
för områden där det är svårt att få självfall i avloppssystemet. Varje fastighet 
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har sin egen pumpstation som består av en tank med en skärande pump som 
"maler" avloppsvattnet och pumpar ut det till den gemensamma 
avloppsledningen utanför fastigheten. 
 
Markbädd Reningssteg i en avloppsanläggning som består av särskilt 
anpassade (tillförda) jordmassor och spridnings- och uppsamlingsrör. Anläggs 
ofta när den naturliga jorden på platsen inte kan användas för infiltration. 
Markbädden har till skillnad från en infiltrationsanläggning ett definierat 
utlopp.  
 
Minireningsverk Mindre reningsverk, oftast enskild anläggning, för en eller 
ett fåtal fastigheter.    
 
NAV/NAVAB Nässjö Affärsverk AB. Kommunalt bolag i Nässjö kommun. 
Huvudman för bland annat allmänt VA i Nässjö kommun. 
 
Natura 2000-område Ett område vars natur är värdefullt ur ett EU-
perspektiv. Ingrepp som på ett betydande sätt påverkar miljön i ett Natura 
2000-område kräver tillstånd.  
 
Normaltaxa Den VA-taxa som tillämpas vid normala omständigheter.  
 
Nyttighet/er I VA-sammanhang menas de olika tjänsterna vatten (V), 
spillvatten (S) och dagvatten (D) som kan tillhandahållas av huvudmannen 
(den ansvariga för allmänt VA i kommunen, i Nässjös fall NAVAB). 
 
Omvandlingsområde Fritidshusområde som successivt övergår till 
permanent bostadsområde. 
 
PBL Plan- och bygglag (2010:900). 
 
pe Personekvivalent/er, motsvarar en genomsnittlig persons behov (i samband 
med reservkapacitet för verk). 
 
Reservkapacitet (gällande vatten- och avloppsverk) Kapacitet gällande 
produktion/rening utöver den i dagsläget utnyttjade. 
 
Reservvattentäkt Vattentäkt som kan användas när problem uppstår med den 
ordinarie vattentäkten.  
 
Samfällighet Mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör 
flera fastigheter. 
 
Servisledning Med servisledning menas den ledning som förbinder en 
byggnad eller en fastighet med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. På 
serviceledningen finns en förbindelsepunkt. Servisledningen mellan 
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fastigheten/byggnaden och förbindelsepunkten tillhör fastigheten och 
resterande del av servisledningen tillhör den allmänna anläggningen.  
 
Självkostnadsprincipen Ingen vinst eller subventionering förekommer, 
verksamhetens intäkter/avgifter ska motsvara verksamhetens faktiska 
kostnader.  
 
Sluten tank Avloppsanläggning som består av en större tank dit 
avloppsvattnet leds. Tanken saknar vidare koppling till markbädd/infiltration 
och töms med slamsugningsbil.  
 
Stenkista En anläggning bestående av en samling stenar under mark. 
Möjliggör lagring och infiltration av vatten (till exempel dagvatten) i mark. Idag 
är inte detta ett godkänt reningssteg för spillvatten eller BDT-vatten. 
 
Spillvatten I regel förorenat vatten från hushåll, industri med mera. Med 
spillvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas 
till spillvattenledning. 
  
Sommarvatten Anläggning för vattenförsörjning som endast kan användas 
sommarhalvåret, oftast på grund av ytligt eller ovan mark liggande ledningar 
som inte klarar minusgrader/tjäle.  
 
Svenskt Vatten Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste 
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. 
 
Särtaxa Särtaxa är en egen taxa som på grund av särförhållanden har 
upprättats för en del av ett verksamhetsområde inom kommunen. Särtaxan kan 
tas ut som både anläggnings- och brukningsavgift. Särtaxa innebär att en högre 
eller lägre avgift tas ut jämfört med normaltaxan.  
 
Tillskottsvatten Vanligtvis dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som 
genom felkopplingar och inläckage belastar spillvattenledningar och 
avloppsreningsverk.  
 
TSF Tekniska serviceförvaltningen inom Nässjö kommun. 
 
VA Vatten- och avlopp. Omfattar dricksvatten och spillvatten samt vanligtvis 
även dagvatten och dränvatten. 
 
VA-anläggning (Vatten- och avloppsanläggning) En VA-anläggning som har 
till ändamål att tillgodose behovet av dricksvatten och/eller avlopp för 
bostadshus eller annan bebyggelse.  
 
VA-försörjning Ordnande av dricksvatten och spillvatten samt vid behov 
dagvatten och dränvatten. 
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VA-kollektiv Samtliga fastighetsägare inom kommunens verksamhetsområden 
för VA. 
 
VA-plan Beskriver kommunens nuläge, förutsättningar, behov, riktlinjer och 
åtgärdsplan gällande VA i kommunen. 
 
VA-policy Anger riktlinjer för hur kommunen ska jobba med VA. 
 
VA-taxa Anger kommunens avgifter för tillhandahållande av allmänna 
vattentjänster inom verksamhetsområdena. Avgifterna tas ut dels som en 
anläggningsavgift (engångsavgift) och dels som en brukningsavgift 
(återkommande avgift baserad på förbrukning).  
 
VA-tjänster Tillhandahållande av vattenförsörjning och avlopp (VA). 
 
VA-verk Vatten- och avloppsreningsverk.  
 
VA-verksamhet Verksamhet som bedrivs för att tillhandahålla dricksvatten 
och spillvatten samt i förekommande fall dagvatten och dränvatten. 
 
VA-översikt Beskriver kommunens nuläge, förutsättningar och behov 
gällande VA. 
 
Vattenskyddsföreskrifter Föreskrifter om hur vattentäkten ska skyddas för 
att över tid kunna användas som vattentäkt. 
 
Vattentjänster Vattenförsörjning och avlopp (VA).  
 
Vattenförsörjning Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal 
hushållsanvändning.  
 
Verksamhetsområde Allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett 
fastställt geografiskt område (verksamhetsområde) inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.  
 
Ytvattentäkt Vattentäkt där vattnet tas ovan mark, vanligtvis från sjö.  
 
Åretruntvatten Vatten/vattentäkt som kan användas året om (jämför 
sommarvatten).   
 
Överföringsledning Längre ledningar med huvudsakligt syfte att överföra till 
exempel vatten eller avlopp mellan förbrukare/konsument och vatten-
/avloppsverk på annan geografisk plats.  
 
 
 


