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1 Inledning
Denna utbyggnadsplan beskriver tidplanen för utbyggnad i utvalda
områden utanför nuvarande verksamhetsområde i Hörby kommun. Vilka
områden som kommer att byggas ut baseras främst på skyldigheten enligt
§ 6 i Lagen om allmänna vattentjänster. I VA-policyn för Hörby kommun
anges följande:
Anslutning av nya fastigheter till det kommunala VA-nätet ska ske enligt §
6, Lagen om allmänna vattentjänster. All annan utbyggnad ska beslutas
separat.
Utbyggnadsplanen har tagits fram gemensamt av Bygg & Miljö, Planering
& Utveckling och Mittskåne Vatten, i samråd med Länsstyrelsen.
För upprättande, uppföljning och uppdatering av detta dokument ansvarar
Mittskåne Vatten.

2 Bakgrund
Enligt § 6 lag om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad
vattentjänstlagen, är det kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa
eller miljön. Kommunen ska dels bestämma ett verksamhetsområde där
vattentjänsterna behövs och dels ordna så att behovet tillgodoses genom en
allmän VA-anläggning.
Enligt praxis behövs det en något så när samlad bebyggelse av 20-30
fastigheter som underlag för en allmän VA-anläggning. Det finns dock
exempel på när betydligt mindre bebyggelsegrupper anses ha behov av
allmänt VA, t ex med hänsyn till miljön. En skillnad från den tidigare VAlagen är att kommunens skyldighet numera inte bara utgår från hänsyn till
människors hälsa, utan även från hänsyn till miljön. Den kommunala VAförsörjningen har därmed fått ett uttalat miljöskyddssyfte. Det kan t.ex.
handla om att man vill skydda en känslig och skyddsvärd recipient, och den
allmänna

VA-anläggningen

kan

då

föroreningsbelastningen på recipienten.
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byggas

ut

för

att

minska

I januari 2015 fick kommunstyrelsen i Hörby kommun en begäran från
Länsstyrelsen, att ta fram en tid- och handlingsplan för hur kommunen
avser lösa vatten- och avloppsfrågan i kommunens ytterområden.
Länsstyrelsen har delat in områdena i prioritet 1- och prioritet 2- områden,
där det för prioritet 1 –områden ska framgå vilket år nuvarande bebyggelse
kan anslutas till allmän vatten- och avloppsanläggning. För prioritet 2områden ska kommunen redovisa vilka ytterligare utredningar som behövs
för att bedöma möjligheten att ansluta till allmän va-anläggning. Totalt har
fyra prioritet 1-områden samt tio prioritet 2-områden pekats ut av
Länsstyrelsen. Utöver dessa områden har ytterligare ett tiotal områden
tagits med vilka identifierats i samband med GIS-analysen inom arbetet
med VA-översikten.

3 Underlag för bedömning och avgränsning
Vilka områden som kommer att byggas ut baseras främst på skyldigheten
enligt § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster. Andra faktorer som vägts in
vid bedömning av behov och turordning är följande:
•

Antal hushåll

•

Antal permanentboende

•

Behov av vidare utredning

•

Teknisk lämplig turordning

•

Ev. framtida bebyggelseutveckling

•

Möjlighet till anslutning till befintlig anläggning

•

Möjlighet till anslutning till angränsande kommuner

•

Bedömd status på befintliga enskilda anläggningar
gemensamhetsanläggningar

Många

av

utbyggnadsområdena

ligger

långt

ifrån

befintliga

verksamhetsområden och hur en utbyggnad kan ske rent tekniskt är därför
en utmaning. Anslutning av flertalet av områdena kräver vidare utredning
för att ta fram till vilken lösning som är teknisk och ekonomiskt möjlig och
mest fördelaktig utifrån dessa aspekter.
GIS-analys
Inom ramen för arbetet med VA-planen har en GIS-analys genomförts för
att få en indikation vilka områden kommunen troligen är skyldig att förse
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med en allmän VA-anläggning enligt Lagen om allmänna vattentjänster.
GIS-analysen har genomförts av WSP på uppdrag av Hörby kommun.
Nedan följer en redovisning av prioritering för områdena utifrån analysen.
Resultatet i kartform redovisas i Bilaga 1.
I analysen har följande kriterier beaktats, och ligger till grund för resultatet:


Boende/bebyggelsetäthet



Risk för påverkan på grundvatten och ytvatten



Risk för påverkan på grundvatten och ytvatten inom skyddsområde



Risk för påverkan på ytvatten i närhet av friluftsbad

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 faktisk påverkan, utan
att bedöma behovet i ett längre perspektiv där man förutsätter att samtliga
anläggningar uppfyller gällande funktionskrav.
I Hörby har en anpassning gjorts vad gäller analysens känslighet mot
påverkan på grundvattnet och en justering har gjorts med hänsyn till det
tjocka lerlagret som finns i stora delar av kommunen.
Analysen resulterar i att sju områden anses ha en hög prioritering (område
B,J,P,L,M,Q,N) och sex stycken områden en måttligt hög prioritering
(område C,D,K,A,E,O).
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. För några områden
(S, F, och G) bedömdes det inte vara aktuellt med utbyggnad av VA på
grund av andra befintliga lösningar.
Övrig bebyggelse utanför verksamhetsområdet bedöms generellt sett inte
vara i behov av särskilda åtgärder, då VA-behovet bedöms kunna
säkerställas

genom

ordinarie

tillsyn

av

enskilda

lösningar

eller

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

Förprojektering
En förprojektering har genomförts av konsult som beskriver de utpekade
utbyggnadsområdena och förutsättningarna. Förprojekteringen redovisar
förslag på teknisk lösning för spillvatten och vatten för respektive fastighet
inom områdena. Man har även tagit i beaktande om dagvattenlösningar är
aktuell i något område. En kostnadsberäkning finns för varje enskilt
område.
I uppdraget har inte ingått att utföra kapacitetsberäkningar på befintligt
vatten- och spillvattennät. Detta är dock något som måste undersökas i ett
senare skede för att försäkra sig om att kapaciteten inte överskrids i
ledningarna.

4 Tidplan
Tidplanen är lagd på ett sådant sätt att utbyggnadstakten ska var realistisk.
Det är många aspekter att ta hänsyn till såsom fastighetsägare, ekonomi
och vilka tekniska lösningar som ska användas.
Tidplanen ska ses som preliminär och kan komma att uppdateras utifrån
kommande

utredningar

och

andra

parametrar

som

kan

påverka

utbyggnadstakten.
Tidplanen redovisas i Bilaga 2.

5 Uppdateringar
Planen kommer kontinuerligt att revideras allteftersom utredningar ger
svar på i vilken takt en utbyggnad kan ske och på vilket sätt olika områden
kan anslutas till den allmänna va-anläggningen.

6 Referenser
Behovsanalys VA-försörjning utanför verksamhetsområde, Hörby
kommun, WSP, 2015-07-10.
Förstudie; VA i ytterområde i Hörby Kommun Del 1 av 2 – Häggenäs,
Ringsborg, Fundersed och Wästantorp, WSP, 2016-03-17
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Förstudie; VA i ytterområde i Hörby Kommun Del 2 av 2 – Övriga
områden, WSP, 2016-03-17
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V

Bilaga 1 – Resultat av GIS-analys

Identifierade områden med hög, måttlig eller låg prioritet samt
identifierade områden som ej bedömts aktuella för allmänt VA (gröna),
enligt WSP:s modellering. Resultatet baseras på ett scenario där samtliga
fastigheter är bebodda permanent.

Sida 6 av 9

Bilaga 2 – VA-utbyggnadsplan för Hörby kommun

2020 - 2022

Äspinge (M)

2021 - 2023

Gammalstorp (L)

2022 - 2025

Överföringsledning Wästantorp - S Rörum

2025 - 2027

Wästantorp (J)

2026 - 2029

Överföringsledning Fundersed - S Rörum

2028 - 2031

Fundersed (B)

2030 - 2033

Bondemölla (O)

Beslut Ö-ledning

2018 - 2020

Ringsborg (Q)

Utr. Bef. Va-nät samt S.
Rörums RV
Vattenförsörjningsplan

Häggenäs (P)

Länsstyrelsens
Antal PermanentPrioritet utifrån
Antal hushåll
Gem.anl.
begäran
boende
miljöperspektiv
Prio 1

59

28

Prio 1

27

19

Prio 2

23

20

Prio 2

45

21

V

Hög

Prio 1

158

33

V

Hög

Prio 1

117

30

V

Hög

20

10

38

32

S

Prio 2

32

19

S,V

Prio 2

47

40

S

Prio 2

25

14

S,V

Måttlig

Pro 2

26

15

V

Måttlig

Prio 2

28

13

V

Låg

Prio 2

28

8

Låg/Måttlig

Benarp (X)

13

4

Låg

Ekastorp Öster (E)

17

4

Låg

Kvesarum (F)

5

4

Låg

Kvesarums gods (G)

3

2

Kölleröd (S)

18

12

Långaröd (Z)

20

13

Låg

Norre Hee (N)

4

3

Låg

Pärup (V)

15

14

Låg

6

2

23

21

S

Låg

22

18

V

Låg

Dala (U)
Ekastorp (D)
Korsholm S och N (T)
Kylestorp (K)
Skogsbyn (C)
Södra Rörum Stugby Ö och V (I,H)
Trulstorp (A)

Område ej aktuella för allmät VA

Prel. utbyggnad Utredningar

Områden utan inbördes turording,
som på sikt (efter 2033) bedömts
bli aktuella att byggas ut med
allmänt VA.

Utredningsområden
Prio 2-omr.

Prio 1-omr.

Ormåde

Skäpperöd (Y)

Prio 2

Älmhult (R)
Ö Sallerup (W)

Prio 2
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Hög
S,V

Hög
Hög

Måttlig
Låg
Måttlig
Låg

Låg
(S)

Låg

Låg

Bilaga 3 – Beskrivning av utpekade/identifierade områden
Nedan listas respektive utbyggnadsområde, där en kort beskrivning av
området och dess lokala förutsättningar också ges.
Häggenäs (Ekbackevägen, P): Området som benämns Häggenäs består av
59 hushåll varav 28 är permanentboende. Området ligger endast 600 -700
m från befintligt allmänt VA-nät, vilket troligen går att ansluta till dock
måste kapacitetsbedömning utföras innan anslutning görs.
Området har bedömts som hög prioritet. Dessutom finns förutsättning för
ökad permanentning i området med anledning av närhet till skola, affär
osv. Området ligger förhållandevis nära befintligt allmänt VA-nät och
området läggs därför in i utbyggnadsplanen och planeras att kunna byggas
ut innan 2020.
Ringsborg (Q): Området som benämns Ringsborg består av 27 hushåll
varav 19 är permanentboende. Området ligger nära befintligt allmänt VAnät likaså finns till viss del även anslutningsledningar förberedda för
området.
Området har bedömts ha hög prioritet, en av anledningarna till detta är en
bristfällig gemensamhetsanläggning. Utifrån detta och att området ligger
förhållandevis nära befintligt allmänt VA-nät kommer detta området ligga
med i utbyggnadsplanen och planeras att kunna byggas ut och anslutas
innan 2022.
Fundersed (B): Området som benämns Fundersed består av 117 hushåll
varav 30 är permanentboende. De har en gemensam anläggning för vatten
som drivs av markägaren som äger stugområdet, status på anläggningen är
okänd. Området ligger långt ifrån befintlig allmän VA-anläggning, närmsta
vatten- och avloppsreningsverk inkl. befintligt VA-nät ligger i Södra Rörum
ca 5 km ifrån Fundersed. Överföringsledning till Södra Rörum är
kalkylerad till ca 20 Mkr, dock är både vatten- och avloppsreningsverk, i
dagsläget, för små för att klara ökad förbrukning resp. belastning. Någon
bedömning av hur omfattande ombyggnaderna av befintliga anläggningar
blir, har ännu inte gjorts. Ett annat alternativ är att anlägga en
överföringsledning till Ludvigsborg dvs. ytterligare 5 km (kalkylerad till ca
19,8 Mkr), totalt ca 40 Mkr. Utöver detta tillkommer utbyggnadskostnad i
själva utbyggnadsområdet ca 14,9 Mkr samt ev. kapacitetsförstärkningar på
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befintligt nät som ännu inte är undersökta. Överföringsledning till Södra
Rörum och Ludvigsborg kommer att ge förutsättningar för att ansluta flera
utbyggnadområden i den norra delen av kommunen.
Innan utbyggnad i Fundersed kan påbörjas måste följande utredningar
göras:


Vattenförsörjningsplan,

med

beslut

kring

framtida

vattenförsörjning som är en avgörande faktor för vilket alternativ
som väljs.


Ta ställning till överföringsledning kontra om-/utbyggnad av Södra
Rörums

avloppsreningsverk.

kapacitetsbedömning

av

Medför

befintliga

utredning

anläggningar,

kring

ledningar,

pumpstationer samt vatten- och avloppsreningsverk.


Utreda möjligheten/konsekvensen av att uppgradera befintliga
anläggningar i Södra Rörum.

Wästantorp (J): Området som benämns Wästantorp består av 158 hushåll
varav 33 är permanentboende. Området ligger relativt långt ifrån befintlig
allmän VA-anläggning. Närmsta vatten- och reningsverk inkl. befintligt
VA-nät ligger i Södra Rörum ca 3 km ifrån Wästantorp. Precis som för
Fundersed är detta ett område som kräver fördjupade utredningar kring
när och hur en anslutning till den allmänna anläggningen lämpligast kan
ske. Wästantorp har idag en gemensamhetsanläggning för vatten, senaste
analyserna har visat på bra vatten och där finns inte heller något som tyder
på att det på kort sikt skulle försämras. Wästantorp är ett av flera områden
som kan anslutas till en överföringsledning till Södra Rörum och
Ludvigsborg.
Innan utbyggnad i Wästantorp kan påbörjas måste ytterligare utredningar
göras:


Vattenförsörjningsplan,

med

beslut

kring

framtida

vattenförsörjning som är en avgörande faktor för vilket alternativ
som väljs.


Ta ställning till överföringsledning kontra om-/utbyggnad av Södra
Rörums

avloppsreningsverk.

kapacitetsbedömning

av

Vilket

befintliga

medför

utredning

anläggningar,

pumpstationer samt vatten- och avloppsreningsverk.
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kring

ledningar,



Utreda möjligheten/konsekvensen av att uppgradera befintliga
anläggningar i Södra Rörum.

Trulstorp (A): Området som benämns Trulstorp består av 28 hushåll varav
8 är permanentboende. Området är beläget mellan Fundersed och Södra
Rörum, och bedömts ha låg till måttlig prioritet. Det är tveksamt om
området kan klassas som ett s.k. § 6 område. Dock kan eventuell
utbyggnad av allmän VA-försörjning tidigast bli aktuellt efter att
Fundersed byggts samt tillhörande överföringsledningar. Trulstorp är ett
av flera områden som kan anslutas till en överföringsledning till Södra
Rörum och Ludvigsborg.

Vidare utredningar/undersökningar som behövs göras innan ställning kan
tas till om området ska byggas ut:


Är det ett § 6 område enligt LAV.



Ställningstagande

till

Fundersed,

överföringsledning

kontra

ombyggnation VV och RV i Södra Rörum.
Läggas under bevakning, bebyggelseutveckling får styra när en utbyggnad
kan bli aktuell.
Stugbyn norr om Södra Rörum (H,I): Området som benämns Stugbyn
består av 28 hushåll varav 13 är permanentboende och är beläget ca 1 km
norr om Södra Rörum. Området har bedömts ha låg prioritet.
Eftersom området har bedömts ha låg prioritet och det också är tveksamt
om området kan klassas som ett s.k. § 6 område, kommer en eventuell
framtida utbyggnad av allmän VA-försörjning tidigast bli aktuellt efter att
en framtida överföringsledning anlagts. Stugbyn norr om Södra Rörum är
ett av flera områden som kan anslutas till en överföringsledning till Södra
Rörum och Ludvigsborg.
Vidare utredningar/undersökningar som behövs göras innan ställning kan
tas till om området ska byggas ut:


Är det ett § 6 område enligt LAV.



Ställningstagande

till

Fundersed,

överföringsledning

ombyggnation VV och RV i Södra Rörum.
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kontra

Läggas under bevakning, bl.a. får bebyggelseutvecklingen styra när en
utbyggnad kan bli aktuell.
Skogsbyn (C): Området som benämns Skogsbyn består av 26 hushåll varav
15 är permanentboende och är beläget ca 2 km norr om Södra Rörum.
Området har bedömts ha måttlig prioritet.
Eftersom området har bedömts ha måttlig prioritet och det också är
tveksamt om området kan klassas som ett s.k. § 6 område, kommer en
framtida utbyggnad av allmän VA-försörjning tidigast bli aktuellt efter att
en framtida överföringsledning anlagts. Skogsbyn är ett av flera områden
som kan anslutas till en överföringsledning till Södra Rörum och
Ludvigsborg.
Vidare utredningar/undersökningar som behövs göras innan ställning kan
tas till om området ska byggas ut:


Är det ett § 6 område enligt LAV.



Ställningstagande

till

Fundersed,

överföringsledning

kontra

ombyggnation VV och RV i Södra Rörum.

Kylestorp (K): Området som benämns Kylestorp består av 25 hushåll varav
12 är permanentboende och är beläget ca 1,5 km nordväst om Satserup.
Området har bedömts ha måttlig prioritet. Det är tveksamt om området
kan klassas som ett s.k. § 6 område. Utbyggnad av allmän VA-försörjning
bedöms kunna bli aktuell dock ligger området bland prio 2-områden.
Vidare utredningar/undersökningar som behövs göras innan ställning kan
tas till om området ska byggas ut:


Är det ett § 6 område enligt LAV.



Bedömning av kapacitet på befintligt vatten- och spillvattensystem i
Satserup inkl. överföringsledning till Lyby RV.

Äspinge (M): Området som benämns Äspinge består av 23 hushåll varav
20 är permanentboende. Området är beläget ca 400 m från befintlig
vatten- och spillvattenledning. Området har bedömts ha hög prioritet.
Området ligger nära befintligt ledningsnät och är därmed troligen
förhållandevis enkelt att förse med allmänna VA-tjänster, därav läggs
Äspinge bland prio 1-områdena.
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Vidare utredningar/undersökningar som behövs göras innan ställning kan
tas till området turordning är:


Bedömning av kapacitet på befintlig överföringsledning för vatten
och spillvatten in mot Hörby.

Gammalstorp (L): Området som benämns Gammalstorp består av 45
hushåll varav 21 är permanentboende. Området är beläget ca 1 km öster
om Äspinge. Området har bedömts ha hög prioritet. Precis som Äspinge
görs bedömningen att området troligen är förhållandevis enkelt att förse
med allmänna VA-tjänster därmed hamnar även Gammalstorp bland prio
1-områdena. Dock måste motsvarande vidare utredning som för Äspinge
även göras för Gammalstorp.
Vidare utredningar/undersökningar som behövs göras innan ställning kan
tas till området turordning är:


Bedömning av kapacitet på befintlig överföringsledning för vatten
och spillvatten in mot Hörby.

Östra Sallerup (W): Området som benämns Östra Sallerup består av 22
hushåll varav 18 är permanentboende. Hushållen utgör inget direkt samlat
område utan ligger längs med väg 1057. Området har bedömts ha låg
prioritet. Mittskåne Vatten gör bedömningen att dessa fastigheter inte
faller inom § 6 LAV. Utbyggnad av allmän VA-försörjning bedöms inte bli
aktuellt för dessa fastigheter förutsatt att de inte skulle kunna fångas upp i
samband med andra framtida samförläggningsprojekt.
Ekastorp (D): Området som benämns Ekastorp består av 32 hushåll varav
19 är permanentboende. Området ligger strax nordost om Wästantorp.
Området har bedömts ha måttlig prioritet. Området är troligen ett område
som skulle kunna klassas som ett § 6 område. Området har idag
tillfredställande gemensamhetsanläggning både för vatten och avlopp,
detta tillsammans med att området är beroende av ställningstagande för
Wästantorp gör att området hamnar bland prio 2-områdena.
Skäpperöds Stugby (Y): Området som benämns Skäpperöds Stugby består
av 22 hushåll vara av 4 permanentboende. Kommunen gör bedömningen
att området inte utgör ett § 6 område. Utbyggnad av allmän VAförsörjning bedöms inte bli aktuellt för området.
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Korsholm Norra resp. södra (T): Området som benämns Korsholm norr
består av 24 hushåll varav 21 är permanentboende och södra har 23 hushåll
varav 19 är permanentboende. Dessa två områden ligger förhållandevis
långt ifrån befintligt VA-nät. Både norra och södra har bedömts ha låg
prioritet.

För

Korsholm

norr

finns

en

fungerande

gemensamhetsanläggning för avlopp. Vid en utbyggnad av Korsholm
kommer troligen norra och södra ske gemensamt, därav har dessa lagts
samman till en.
Vidare utredningar/undersökningar som behövs göras innan ställning kan
tas till området turordning är:


Jämföra alternativ med överföringsledning till Lyby eller Västerstad
med alternativet att koppla till VA-syd via överföringsledning till
Arup/Löberöd.



Kapacitet på avloppsreningsverk i Västerstad samt kapacitet
gällande vattenförsörjning.

Dala (U): Området som benämns Dala består av 38 hushåll varav 32 är
permanentboende. Området ligger ca 1,5 km från befintligt VA-nät i
Västerstad (Östraby RV) och några hundra meter från VA-nätet i Askeröd
(Askeröds RV). Området har bedömts ha låg prioritet, men med hänsyn till
närheten till befintliga VA-nät bör en utbyggnad övervägas. Var anslutning
kan ske går inte att säga i nuläget. Man bör även titta på möjligheten att
eventuellt leda spillvattnet via överföringsledning till Arup/Löberöd i
Eslövs kommun. Som ett första steg bör därför detta utredas.
Vidare utredningar/undersökningar som behövs göras innan ställning kan
tas till området turordning är:


Jämföra de olika anslutningsalternativen samt alternativet att
koppla till VA-syd.

Bondemölla (O): Läggs under bevakning, bebyggelseutveckling alt. ökad
risk ur ett miljöperspektiv får styra när området kan bli aktuellt.
Områden som ej är aktuella för allmän VA-försörjning
Nedan uppräknade områden är sådana som antingen pekats ut av
länsstyrelsen eller identifierats i samband med GIS-analysen. Områdena

Sida 13 av 9

har i det här läget bedömts att inte falla under § 6 enligt vattentjänstlagen,
där finns i nuläget inga andra motiv för att ta med dem i
utbyggnadsplanen, tillsvidare kommer därför dessa områden inte förses
med allmän VA-anläggning.
-

Benarp (X)

-

Ekastorp Öster (E)

-

Kvesarum (F)

-

Kvesarums gods (G)

-

Kölleröd (S)

-

Långaröd (Z)

-

Norre Hee (N)

-

Pärup (V)

-

Skäpperöd (Y)

-

Älmhult (R)

-

Ö Sallerup (W)
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