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1

INLEDNING

Hörby kommun arbetar med att upprätta en VA-plan för kommunen och som en del i
det arbetet har kommunen anlitat WSP till att utreda behovet av allmän VAförsörjning utanför dagens verksamhetsområde.
Landets samtliga kommuner ska enligt de fem Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram utveckla vatten- och avloppsvattenplaner. En central fråga i detta arbete är
vilka områden som i nuläget har enskild VA-försörjning och som inom överskådlig
tid behöver försörjas med allmän VA-försörjning. Detta regleras i 6§ Lagen om allmänna vattentjänster
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

1.1

Metodik och arbetsmodell

WSP har utvecklat ett GIS-verktyg för att göra en översiktlig bedömning av behovet
inom en hel kommun, vilket har tillämpats i den aktuella utredningen av förhållandena i Hörby kommun. Verktyget analyserar ett antal kriterier som utgör delar i den
samlade bedömningen av bebyggelsens behov av allmän VA-försörjning. Varje kriterium analyseras individuellt för varje adresspunkt utanför nuvarande verksamhetsområde för VA. För varje kriterium redovisas resultatet som en karta över täthet/påverkan. Matrisen nedan redovisar översiktligt kriterierna.
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Figur 1 Schematisk illustration av de kriterier som analyseras med GIS-verktyget,
där färggraderingen illustrerar hur prioriterat behovet är för delområdet idag respektive i framtiden.
Lokala förutsättningar och underlag har levererats av kommunen. Framtagna resultat har analyserats och diskuterats med kommunens arbetsgrupp, för att verifiera de
lokala betingelserna.
I analysen tas inte hänsyn till dagens tekniska standard på de enskilda anläggningarna eller närheten till dagens verksamhetsområden. Syftet med analysen är inte att
bedöma eller värdera nuvarande faktiska påverkan, utan en bedömning i ett längre
perspektiv där man förutsätter att samtliga anläggningar uppfyller gällande funktionskrav.
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BESKRIVNING AV GIS-VERKTYG

I detta kapitel ges en kortfattad redogörelse för hur de olika kriterierna bedömts och
värderats, samt vilket underlag som nyttjats i analysen.

2.1

Boende/bebyggelsetäthet (Kriterium 1)

I arbetet har vi utgått från boendetäthet i form av uppgifter från folkbokföringen. Befolkningsdata per adresspunkt har nyttjats. Som ett framtidsscenario har också en
situation med permanent boende i samtliga fastigheter studerats.
Boendetäthet har bedömts vara ett lämpligt mått för att göra en översiktlig bedömning av bebyggelsens förutsättningar att lösa VA-försörjningen. Ett erfarenhetsvärde
är att vid en befolkningstäthet överstigande 20 p/ha är det svårt att med enskilda
VA-lösningar åstadkomma en långsiktigt hållbar VA-försörjning. Detta nyckeltal sätts
som gränsvärde för då adresspunkten kommer i den högsta klassen (klass 5).
Analysen ger upphov till två scenarios eller resultatbilder, dels en bild som visar nuvarande täthet för permanentboende (enligt folkbokföring) och dels en hypotetisk
bild där man ansatt 3 permanent boende per adresspunkt.
Man kan konstatera att folkbokföringsuppgifter ofta innebär en underskattning av
boende/vistelse-tätheten, medan det framtida värdet (minst 3 boende/adresspunkt)
sannolikt innebär en överskattning. Samtidigt har bedömningen gjorts att för områden som är fritidshusområden är detta antagande ganska realistiskt under sommarperioden. Genom att båda dessa scenarios finns redovisade kan en individuell bedömning göras för respektive område, där hänsyn tas till vilket scenario som är
mest lämpligt att basera bedömningen av VA-behovet.
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2.2

Risk för påverkan på grundvatten och ytvatten
(Kriterium 2 och 3)

Förutsättningarna för enskilda avloppslösningar har bedömts utifrån markens infiltrationsegenskaper. Infiltrationsbenägen mark innebär att ett avlopp riskerar att i
första hand påverka grundvattnet, en tät jordart att ytvatten i första hand riskerar
påverkan. Det horisontella avståndet till grundvattentillgångar respektive ytvatten
påverkar också bedömningen av hur stor risken för påverkan är.
Här görs bedömningen utifrån de karterade markförhållandena vid respektive
adresspunkt. Infiltrationsbenägenheten har angetts som ett värde per marktyp. Påverkan på vattentillgångarna minskar proportionellt mot det horisontella avståndet.
Maximalt avstånd har i modellen angetts till 300 m. Hänsyn tas ej till markförhållandena längs transportvägen. Hänsyn tas inte heller till topografi och vattendelare
utan påverkan beräknas för de vattentillgångar som ligger närmast respektive
adresspunkt.
För ytvatten görs bedömningen med hänsyn till kartinformation om strandlinje och
å.För grundvattenpåverkan görs bedömningen med hänsyn till karterade ”grundvattenförekomster av betydelse”. Påverkan på det lokala grundvattnet bedöms därför
inte för fastigheter som ligger utanför dessa grundvattenförekomster. Här antas att
kriteriet för boende/bebyggelsetäthet på ett tillfredsställande sätt fångar upp de områdena med ökad risk för påverkan på det lokala grundvattnet.
Den statusbedömning av vattenförekomsters kemiska och ekologiska status som
utförts av Vattenmyndigheterna kan inte användas i GIS-verktyget utan ytterligare
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bearbetning och kompletterande data. Hänsyn till denna statusbedömning har därför gjorts i den efterföljande tolkningen av analysresultatet.

2.3

Risk för påverkan på grundvatten och ytvatten
inom skyddsområde (Kriterium 4 och 5)

I denna bedömning identifieras vilken bebyggelse som ligger inom fastställda och
planerade skyddsområden för dricksvattentäkter i kommunen. Genom att det finns
ett uttalat skyddsbehov är det viktigt att denna bebyggelse särskilt uppmärksammas.
I Hörby kommun finns inga nuvarande ytvattenskyddsområden. Däremot finns flera
grundvattenskyddsområden.

2.4

Risk för påverkan på ytvatten i närhet av
friluftsbad (Kriterium 6)

Även här finns det en särskilt uttalad hälsoskyddsaspekt som behöver uppmärksammas.

2.5

Kommentarer kring analysen och resultatet
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Som framgår av texten ovan har det i arbetet med kriterierna gjorts ett antal antaganden för att möjliggöra analysen. Det kan handla om hur infiltrationsegenskapen
hos mark ska bedömas eller hur långa avstånd som är rimliga att anta att ett enskilt
avloppsutsläpp kan medföra någon påverkan.
Det är möjligt att anpassa inställningar för respektive parameter till önskad känslighet. I analysen har dock samma värden tillämpats för de olika parametrarna som i
de kommuner där verktyget tidigare nyttjats.
I Hörby har en anpassning gjorts vad gäller analysens känslighet mot påverkan på
grundvattnet. Det har gjorts en justering med hänsyn till det tjocka lerlagret som
finns i stora delar av kommunen.
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3

UNDERLAG FÖR GIS-ANALYS

Nedan redovisas en sammanställning över vilket underlag som nyttjats för GISanalysen.
Allmänt




Ortofoto
Nuvarande verksamhetsområde för allmän VA, fördelat på spill, vatten och
dagvatten

Boende/bebyggelsetäthet (Kriterium 1)





Adresspunkter
Folkbokföringsuppgifter (Datumen varierar mellan 2011-03-24—2014-0731)
Ansatta befolkningsuppgifter, 3 p/adresspunkt (om färre än 3p/adresspunkt i
dagsläget) i ett framtidsscenario

Risk för påverkan på grundvatten (Kriterium 2)








Markens infiltrationsförhållanden, tolkning av jordartskartering (SGUs
Jordarter 1:25 000–1:100 000)
Uppgifter om grundvattenförhållanden. Betydande grundvattentillgång,
tolkning av geohydrologisk kartering (SGUs HMAG, Grundvattenmagasin)
Ansatta värden på infiltrationsbenägenhet
Adresspunkters närhet till betydande grundvattentillgång
Analysen omfattar adresspunkter inom ett avstånd på max 300 m till betydande grundvattentillgång.
Analys utförs med nuvarande respektive framtida (ansatt) boendetäthet.

http://ams.se.wspgroup.com/projects/10202294/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/1
_VA-Översikt/Bilaga 4 Behovsanalys/Behovsanalys enskilda avlopp_Hörby.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Risk för påverkan på ytvatten (Kriterium 3)








Markens infiltrationsförhållanden, tolkning av jordartskartering (SGUs
Jordarter 1:25 000–1:100 000)
Uppgifter om ytvatten, vattenytor och vattenlinjer (Lantmäteriets GSD Fastighetskartan 1:10 000)
Ansatta värden på infiltrationsbenägenhet
Adresspunkters närhet till ytvatten
Analysen omfattar adresspunkter inom ett avstånd på max 300 m till ytvatten
Analys utförs med nuvarande respektive framtida (ansatt) boendetäthet.

Risk för påverkan på vattentäkt (inom skyddsområde) (Kriterium 4 & 5)








Markens infiltrationsförhållanden, tolkning av jordartskartering (SGU)
Uppgifter om ytvatten, vattenytor och vattenlinjer (fastighetskartan)
Ansatta värden på infiltrationsbenägenhet
Uppgifter om vattenskyddsområde
Analysen omfattar samtliga adresspunkter inom sekundär zon
Analys utförs med nuvarande respektive framtida (ansatt) boendetäthet.

Risk för påverkan på ytvatten (i närhet till friluftsbad) (Kriterium 6)
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4

Uppgifter från kommunen om allmänna badplatser och övriga friluftsbad.
Analysen omfattar adresspunkter inom ett avstånd på max 200 m till badplats
Analys utförs med nuvarande respektive framtida (ansatt) boendetäthet.

RESULTAT FRÅN GIS-ANALYS

Ett antal GIS-skikt har producerats som redovisar resultatet från behovsbedömningen. Bedömningen för respektive kriterium redovisas som en 5-gradig betygsskala
med klass 1-5, där klass 5 utgör den största risken för påverkan på hälsa eller miljö.
Resultatet av GIS-analysen redovisas som följande separata GIS-skikt:







Bebyggelse/boendetäthet
Risk för påverkan på ytvatten (hälsa och miljö)
Risk för påverkan på grundvatten (hälsa och miljö)
Risk för påverkan på hälsa (skyddsområde vattentäkt)
Risk för påverkan på hälsa (ytvatten, badplatser)

Dessutom redovisas skikt med

Sammanvägd bedömning av samtliga bedömda kriterier
Bebyggelse som erhållit klass 4 eller 5 för något av de olika kriterierna
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5

TOLKNING OCH BEARBETNING AV
GIS-RESULTAT

Resultatet från GIS-analysen har i nästa steg tolkats visuellt. I detta arbete har bebyggelsegrupper med ett uttalat ”VA-behov” identifierats. Bebyggelse har klassificerats i tre olika prioritetsgrupper:

1.
2.
3.
4.

Hög prioritet (H)
Måttlig prioritet (M)
Låg prioritet (L)
Ej aktuella för allmän VA (E)

Prioritetsbedömningen har gjorts utifrån ett antal kriterier enligt följande bedömningsmall.
Tabell 1. Kriterier för urval och prioritering av bebyggelse
Prioritet Kriterium

Behov av allmän Kommentar
VA?

Hög prioritet
H1

Större bebyggelsegrupper
Ja, angeläget
med klass 4 eller klass 5

>50 fastigheter

H2

Större bebyggelsegrupper
Ja
med klass 4 eller klass 5

>20 fastigheter

H3

Bebyggelse inom vattenskyddsområde

>5 fastigheter

Ja
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Måttlig prioritet
M1

Större bebyggelsegrupper
Ja, sannolikt
med klass 4 eller klass 5

>20 fastigheter, men glesbebyggt
eller få permanent boende

M2

Mindre bebyggelse med
klass 4 eller klass 5

10-20 fastigheter, Avstånd och bebyggelse bedöms från fall till fall

Ja, sannolikt

Låg prioritet
L1

Större bebyggelsegrupper
med lägre klassning eller Sannolikt inte
eget reningsverk

> 20 fastigheter,
Avstånd, bebyggelse och ev egna
reningsverk bedöms från fall till fall

L2

Mindre bebyggelse med
klass 4 eller klass 5

10-20 fastigheter, Avstånd och bebyggelse bedöms från fall till fall

Ej aktuellt för allmän VA
E1

Bebyggelsegrupper med
eget reningsverk

E2

Små bebyggelsegrupper i
områden med känsliga
recipienter
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Denna klassificering resulterar i en ”bruttolista” över bebyggelse som har ett mer
eller mindre tydligt behov av allmän VA-försörjning. Totalt har 21 områden identifierats i analysen.
Modellresultatet bygger på ett antagande om att det är en hög vistelsegrad i samtliga fastigheter vilket i många fall är en överskattning, som inte är realistisk inom
överskådlig tid. Å andra sidan kan det ge en realistisk bild för hur sommaren ser ut i
vissa områden. Genom att ta hänsyn till nuvarande förhållanden, och sannolikheten
för hur snabbt en förändrad boendesituation kan uppkomma, kan en mer detaljerad
inbördes prioritering göras.

H2

H3
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M1

M2

L1

L2

E1
E2

J
P
L
M
Q
N
C
D

K
A
E
O
T-N
T-S
U
H
I
S
F
G

Antal permanent
bebodda
fastigheter

Antal boende max
scenario

Antal boende år
2011

B

Antal
adresspunkter

Område

H1

Namn

Prioritet

Tabell 2. Identifierade områden vid tolkning från GIS-analys, se även bilagd karta.

Fundersed
Wästantorp
Ekebackevägen etc.
Gammalstorp
Äspinge
Ringsborg
Norre Hee

117
171
56
45
23
27
4

49
53
55
37
48
38
10

353
513
172
135
78
83
15

30
33
28
21
20
19
3

Skogsbyn
Ekastorp
Kylestorp
Trulstorp
Ekastorp öster
Bondemölla etc

29
32
28
24
17
20

24
33
30
12
7
22

87
97
88
72
51
62

15
19
14
8
4
10

Korsholm N
Korsholm S
Dala
Södra Rörums stugby väst
Södra Rörums stugby öst

24
23
38
6
18

49
44
76
7
19

77
22
129
18
54

21
19
32
3
10

Kölleröd
Kvesarum
Kvesarums gods

18
5
3

29
11
4

59
17
9

12
4
2
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Figur 2. Områden med hög, måttlig eller låg prioritet samt identifierade områden
som ej bedömts aktuella för allmänt VA. Se även bilagd karta.
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6

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

6.1

Prioriterad VA-utbyggnad

Analysen resulterar i att sju områden anses ha en hög prioritering (omr B,J,P,L,M,
Q,N) och sex stycken områden en måttligt hög prioritering (omr C,D,K,A,E,O). Se
områdena i Figur 2 eller Bilagan.
De områden som har resulterat i en hög eller måttligt hög prioritering bör inkluderas
i en tidsatt VA-utbyggnadsplan, om inte mer detaljerade områdesstudier visar att
behovsbedömningen behöver revideras. Observera dock att gränsdragningen för
respektive område är väldigt grov.

6.2

Lågt prioriterade områden

För fem av de identifierade områdena (omr T-N, T-S, U, H och I) bedöms inte behovet av allmän/samordnad VA-försörjning vara lika överhängande som för de prioriterade områdena. Denna bebyggelse föreslås även fortsättningsvis försörjas med enskilda VA-lösningar. Några områden (S, F, och G) bedömdes som helt oaktuella för
utbyggnad av VA på grund av andra befintliga lösningar.
Detta kan dock förändras och GIS-analysen bör därför behandlas som ett levande
dokument som hålls under en kontinuerlig uppsikt och granskas vid uppdateringar
av GIS-materialet.

http://ams.se.wspgroup.com/projects/10202294/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/1
_VA-Översikt/Bilaga 4 Behovsanalys/Behovsanalys enskilda avlopp_Hörby.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Vid en genomgången med Hörby kommun, har det identifierats ett antal områden
som bör uppmärksammas i utredningen. I dessa är känt att det finns problem med
avloppsreningen idag och har även markerats i bifogad karta (omr R, U, V, W, X, Y,
Z). Dessa kommer även fortsättningsvis försörjas med enskilda VA-lösningar.

6.3

Bebyggelse med samordnad vattenförsörjning

I de flera av de prioriterade områdena finns det redan utbyggd vattenförsörjning.
Detta innebär att situationen ur hälsosynpunkt inte är fullt så allvarlig som GISanalysen indikerar genom att dricksvattenkvaliteten är säkrad. Däremot reducerar
inte detta risken för miljöpåverkan från avloppsanläggningar, eller risken för grundvattenpåverkan som kan drabba kringliggande fastigheter.
Ur juridisk synvinkel är inte en samordnad vattenförsörjning med säkerhet en faktor
som innebär att behov av allmän vatten- och avloppsförsörjning inte anses föreligga. Tvärtom finns det rättsfall där detta förhållande anses understryka behovet av
en samordnad VA-försörjning i allmän regi. I jämförelse med annan prioriterad bebyggelse bör dock samordnad vattenförsörjning vara en faktor som kan motivera en
senare utbyggnad än andra i övrigt jämförbara områden.
Befintlig vattenförsörjning är således en faktor att ta i beaktande i samband med
den fortsatta planeringen av hur VA-utbyggnaden ska genomföras.
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6.4

Status: Slutrapport

Bebyggelse som inte är aktuella för allmän
VA-försörjning

Övrig bebyggelse utanför verksamhetsområdet bedöms generellt sett inte vara i
behov av särskilda åtgärder, utan va-behovet bedöms kunna säkerställas genom
ordinarie tillsyn av enskilda lösningar eller gemensamhetsanläggningar.
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ÖVRIG REDOVISNING

http://ams.se.wspgroup.com/projects/10202294/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/1
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Resultatbilden levereras som GIS-filer för såväl MapInfo som ArcView.
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