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Förord
VA-planen har tagits fram med syfte att få ett heltäckande dokument
för VA-situationen i Hörby kommun, både inom och utanför
verksamhetsområde. Att ha en långsiktig planering för vatten och
avlopp är dels en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete i
kommunen för att minska belastningen på våra vattendrag, men är
även ett viktigt verktyg för samhällsplaneringen. Planen har arbetats
fram förvaltningsgripande för att få en förankring kring dessa viktiga
kommunala frågor. I projektgruppen har det deltagit personal från
Mittskåne Vatten, Bygg & Miljö samt Planering & Utveckling.
Berörda nämnder och kommunstyrelsens arbetsutskott har
kontinuerligt informerats om resultaten av arbetet och därmed haft
möjlighet att lämna synpunkter.
Detta är den första vatten- och avloppsplanen som tagits fram för
kommunen. Planen kommer fortlöpande att revideras och därmed
också kompletteras med delar som inte tagits med i denna plan.
WSP har anlitats som konsult för utredningsarbete och
rapportskrivning.
Arbetet med att ta fram denna VA-plan är delfinansierad med Havsoch vattenmyndighetens LOVA-bidrag.
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1 Inledning
VA-planen för Hörby kommun har arbetats fram under perioden
2014 – 2016. Planen beskriver hur kommunen ska arbeta med
vatten- och avloppsfrågan främst under de kommande tre åren, men
många av åtgärderna har som syfte att belysa VA-situationen i ett
längre perspektiv. Detta för att möjliggöra långsiktig planering för
vatten och avlopp och för att belysa vilka framtida investeringar som
behöver göras för att säkra ett hållbart VA-system inom kommunen.
VA-utbyggnadsplanen sträcker sig tex längre än övriga åtgärder i
VA-planen. Som underlag till VA-planen ligger VA-översikten, som
beskriver dagens situation och vilka behov av åtgärder som har
identifierats, samt VA-policyn som beskriver kommunens mål och
viljeinriktningen. Åtgärdsplanen är en sammanfattning som mer
konkret beskriver de åtgärder som ska göras de kommande åren.
Åtgärdsplanen tillsammans med utbyggnadsplanen ska ses som
levande dokument, vilka kommer att revideras utifrån ny kunskap
och nya lagkrav.
VA-policy och VA-planen har tagits fram av en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp och vid behov har ytterligare
tjänstemän adjungerats för att tillföra kunskap. Under arbetets gång
har en kontinuerlig återrapportering till politiken skett för att
förankra VA-planen inom kommunen.
Underliggande handlingsplaner, utredningar, policys och riktlinjer
ligger som bilagor till VA-planen, och finns tillgängliga hos
kommunen.
I kapitel 6 presenteras de miljöeffekter som de planerade åtgärderna
väntas ge upphov till och i kapitel 7 sammanställs kostnaderna.
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Arbetet med att ta fram denna VA-plan är delfinansierad med Havsoch vattenmyndighetens LOVA-bidrag.

1.1 Arbetsgrupp
Arbetet med VA-planen har genomförts av en projektgrupp:
Håkan Bergknut

Projektledare (Bygg & Miljö)

Maria Persson

Projektledare (Mittskåne Vatten)

Ida Persson

Bygg & Miljö

Magnus Brom

Mittskåne Vatten

Caroline Kroeker

Planering & Utveckling

1.2 Ansvarsfördelning
Huvudman för Hörby kommuns allmänna VA-anläggningar är
kommunen, genom den gemensamma VA/GIS-nämnden som är en
gemensam nämnd med Höörs kommun. Nämnden styr det
gemensamma Mittskåne Vatten, som ansvarar för driften av den
allmänna VA-anläggningen. I Hörby kommun är totalt ca 3 500
fastigheter anslutna till den allmänna VA-anläggningen, vilket
motsvarar ca 65 % av invånarna i kommunen.
Kommunservice på samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för
drift- och underhåll av kommunens gator och parker, som även
omfattar gatubrunnar och dess anslutningsledningar.

2 Generellt
2.1 Planering
För att få långsiktigt hållbar VA-verksamhet krävs planering.
Verksamhetsplaner och vatten- och avloppsplan behöver
kontinuerligt uppdateras och detta bör ske i samband med
budgetarbetet. VA-taxan ska följa de verkliga kostnaderna och en
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översyn av denna bör därför göras så att taxan justeras efter framtida
investeringsbehov.
En långsiktig VA-planering är också en förutsättning för hela
samhällsplaneringen. Kommunikationen mellan olika förvaltningar
som arbetar med planeringsfrågor är viktigt för att fånga upp alla
aspekter.
2.1.1 Åtgärder planering


Göra en översyn av VA-taxan för att spegla verkliga kostnader
samt justera utifrån kommande investeringsbehov.



Årligen revidera utbyggnads- resp. åtgärdsplanerna samt ha
en aktuellt verksamhetsplan.



Utveckla plangruppen så att VA-perspektivet finns med från
början i samhällsplaneringen.

2.2 Kommunikation och stödåtgärder
Kommunikationen till kommuninnevånarna gällande VA-frågor har
historiskt förekommit i mindre omfattning. För att få en förståelse
för ökade kostander och det arbete som kommer att genomföras
utifrån denna plan är det viktigt att nå ut med information till alla
berörda i kommunen. Detta gäller både kommuninvånare och
politiker.
En väl utarbetad krisberedskap är viktigt för att kunna hantera
extraordinära händelser. Med anledning av framtida
klimatförändringar är detta arbeta extra angeläget för att förhindra
skador. Då alla kommunala verksamheter på ett eller annat sätt är
beroende av varandra måste en beredskapsplan tas fram i samverkan
mellan alla förvaltningar. Risk- och sårbarhetsanalyser bör användas
som en grund för detta arbete. Eftersom vatten- och avlopp är en
väsentlig del i ett samhälle är det viktigt att Mittskåne Vatten är en
del i beredskapsarbetet.
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Driftkommunikationssystemen finns för att säkerställa driften av den
allmänna VA-anläggningen och förebygga driftstörningar. Systemen
och kommunikationen som används i nuläget är av äldre teknik. Med
anledning av teknikutvecklingen med bl a fiberutbyggnad och andra
modernare kommunikationssystem bör kommunens
övervakningssystem ses över. Man bör även ta ställning till i hur stor
omfattning kommunens anläggningar ska vara övervakade. Med
anledning av bildandet av Mittskåne Vatten bör en översyn göras
tillsammans med Höörs kommun, med målsättningen att samma typ
av övervakning och kommunikation finns inom båda kommunerna
på sikt.

2.2.1 Åtgärder kommunikation och stödåtgärder


Arbeta vidare med kommunikationsstrategi och
kommunikationsplaner för att öka kunskapen om VA både
inom och utanför verksamhetsområde.



I samverkan med kommunen i sin helhet bör en
beredskapsplan tas fram för att kunna hantera akuta händelser
och krissituationer. Det är dessutom viktigt att genomföra
övningar av sådana händelser. I arbetet bör även en
krishanteringsplan utarbetas.



En allmän översyn av driftövervakningen inkl. kommunikation
för alla anläggningarna bör genomföras.

2.3 Ledningsnät
Dagens förnyelsetakt i spill-, dag- och vattenledningsnäten är låga,
utan att det finns indikationer på att den skulle vara för låg för att
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säkerställa den tekniska statusen. Vid en jämförelse med Svenskt
Vattens hållbarhetsindex ligger kommunen på en godkänd nivå vad
gäller ledningsförnyelse. Stora delar av nätet är dock anlagda under
samma tidsperiod och det finns då en risk att förnyelsebehovet ökar
kraftigt inom några år och många ledningar behöver åtgärdas. Att ha
en något högre förnyelsetakt nu kan förhindra detta.
I statusbedömningen av ledningsnäten har sträckor identifierats som
kräver åtgärder i form av omläggning eller relining. Detta
sammanställs kontinuerligt i en förnyelseplan för ledningsnäten och
uppdateras allteftersom ny kunskap tillförs. Förnyelseplanen är ett
levande dokument och omprioritering kan komma att göras.
För den långsiktiga förnyelseplanering behöver det utarbetas ett
arbetssätt för hur förnyelsen ska ske och i vilken takt. Detta arbete
kommer att integreras i arbetet med ovidkommande vatten och då
utmynna i bättre bedömning av det årliga investeringsbehovet.

3 Dricksvatten
Inom verksamhetsområde tillhandahåller VA-huvudmannen
dricksvattenförsörjning. Vattenförsörjning utanför
verksamhetsområdena består av enskilda eller gemensamma
vattentäkter.

3.1 Verksamhetsområde dricksvatten
I Hörby kommun finns det sex vattenverk; Hörby, Oderup, Askeröd,
Önneköp, Killhult/Svensköp och Södra Rörum, samtliga täkter
utgörs av berggrundvattentäkter. Det finns också åtta
vattenreservoarer och sammanlagt 168 kilometer ledningsnät.
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Generellt står alla vattenverk inför ett underhållsbehov, medan
ledningsnätet har en god status.
Det saknas i dag ett heltäckande grepp om hela
dricksvattenförsörjningen, framförallt för att säkra skyddet av
vattenresurserna. Endast Hörbys vattentäkt har ett aktuellt
skyddsområde. Övriga fem vattentäkter saknar eller har inaktuella
skyddsområden. Det saknas även en reservvattentäkt om det skulle
uppstå en störning och/eller en nödsituation i dricksvattensystemet.
Det finns även ett behov av beskrivningar av kapaciteter och
kvalitéer i befintliga vattentäkter.
I en utförd statusbedömning har vissa vattenverk och
tryckstegringsstationer klassats som ”röda”, dvs att anläggningarna i
något avseende är undermåliga med avseende på drift eller
arbetsmiljö. För att säkerställa driften och leveranssäkerheten bör
dessa anläggningar åtgärdas. I statusbedömningen finns även en
prioritering av anläggningarna, där de som är i störst behov av
åtgärder prioriteras först.
Det finns även en statusbedömning av ledningsnätet för
dricksvatten, om än att den är gjord utifrån översiktlig information.
Det finns enskilda sträckor som har identifierats där det krävs
åtgärder i form av omläggning eller andra åtgärder för att minska
risken för driftstörningar såsom läckor. Det är av vikt att arbeta med
en förnyelse av ledningsnätet, både ur ett ekonomiskt perspektiv
men även med hänsyn till hälsoriskaspekter.
Förnyelseplaneringen i dricksvattensystemet behöver planläggas, för
att uppnå en långsiktighet och säker distribution, där kunskap samlas
för att kunna prioritera allt eftersom nya kunskaper tillförs.
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Större vattenläckor kan medföra att vattendomen överskrids och det
är därför av största vikt att kunna identifiera en läcka så fort som
möjligt. Ett sätt att göra detta är att kunna mäta flödet på nätet för
att på så sätt avgränsa området där läckan finns.
En utbyggnadsplan för att ansluta enskilda avloppsanläggningar till
den allmänna VA-anläggningen utifrån § 6, Lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster, har upprättats (se bilaga 4). Ur ekonomisk
synvinkel bör även dricksvattennätet byggas ut vid samma tillfälle, då
maskiner och resurser redan är på plats och utför arbetet. Det anses
också som ekonomiskt fördelaktigt, att inte behöva gräva upp samma
sträcka igen vid ett senare tillfälle.
3.1.1 Åtgärder dricksvatten


En vattenförsörjningsplan ska trygga en säker och långsiktig
vattenförsörjning. Planen tas fram i samarbete med Höörs
kommun där samma behov har identifierats. Planen kommer
att omfatta:
-

Beskrivning av kapacitet och kvalité i befintliga
vattentäkter

-

Kapacitet för framtida behov

-

Möjlighet och kostnader av att anlägga en reservvattentäkt

-

Investeringsbehov för befintliga
vattenproduktionsanläggningar.



Inrätta vattenskyddsområde för samtliga vattentäkter i
enlighet med åtgärdsförslagen som tagits fram i
åtgärdsprogrammen för Vattendirektivet (VISS).



Anläggningar där det har påvisats större brister, har klassats
som ”röda” i statusbedömningen och ska åtgärdas i prioriterad
ordning. Målet är att enligt VA-policyn ska alla anläggningar
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åtgärdas så att de kan klassas om till minst ”gula”, dvs
godtagbar standard. En förnyad statusbedömning bör göras
vart 5:e år.


De sträckor på ledningsnätet som enligt statusbedömningen
bedöms vara i störst behov av åtgärder ska prioriteras att
åtgärdas först.



Utveckla en långsiktig verksamhetsplan för hur och i vilken
omfattning förnyelsen av ledningsnätet ska ske, för att möta
ett åldrande ledningsnät. Denna plan leder till en prioriterad
åtgärdslista, som uppdateras allteftersom nya kunskaper
tillförs.



Dricksvattennätet bör byggas ut vid samma tillfälle som
spillvattennätet i samband med VA-utbyggnad i
ytterområden.



För att lättare hitta läckor och därmed minska driftstörningar
kommer flödesmätare installeras på nätet. Detta sker i
samband med att vattenverket förses med
övervakningssystem.

3.2 Utanför verksamhetsområde
Övriga fastigheter som inte är anslutna till den allmänna VAanläggningen eller avtalsområde (ca 3 300 st), har egen
vattenförsörjning med enskilda vattentäkter med borrade eller
grävda brunnar. Om en fastighetsägare inom ett sådant område på
egen hand vill finansiera en anslutning till den allmänna VAanläggningen, kan det under vissa omständigheter låtas göras genom
att fastighetsägaren ingår ett civilrättsligt avtal med VAhuvudmannen enligt rutin beslutad av VA/GIS-nämnden.
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Kommuninvånare med enskild vattenförsörjning kan vända sig till
miljönämnden för att få information och råd om sina anläggningar.
Enskilda vattentäkter kan drabbas av kvalitetsproblem genom
ytvattenpåverkan eller miljöpåverkan från närliggande
avloppsanläggningar. Kommunen har en skyldighet utifrån Lagen
om allmänna vattentjänster att inrätta verksamhetsområde för
vatten, om det finns ett finns ett behov av detta (§ 6, Lag
2006:412). Behovet kan uppstå t.ex. vid försämrad vattenkvalitet
eller otillräcklig kapacitet inom ett område. Även om det inte
föreligger ett behov idag inom ett specifikt område, kan detta komma
att ändras i framtiden. Utökad vattenförsörjning är således en faktor
att ta i beaktande i samband med utbyggnadsplanen för spillvatten.

4 Spillvatten
Spillvatten är förorenat vatten från hushåll och verksamheter,
bestående av toalett-, bad-, disk- och tvättvatten och inkluderar inte
dagvatten. Spillvatten tas antingen omhand i de kommunala
avloppsreningsverken eller i enskilda avlopp. Inom
verksamhetsområde tillhandahåller kommunen spillvattenförsörjning
och fastighetsägare med enskilda avlopp är där skyldiga att ansluta
sig till det allmänna spillvattensystemet.

4.1 Verksamhetsområde spillvatten
Det finns sex avloppsreningsverk inom kommunen; Lyby, Askeröd,
Östraby, Svensköp, Södra Rörum och Önneköp, där Lyby är det
reningsverk som behandlar störst mängd spillvatten. Samtliga verk
klarar dagens gällande utsläppskrav. Men för att bibehålla
funktionen och arbetsmiljön i reningsverken krävs en del åtgärder
inom vissa delar i verken. I statusbedömningen har vissa
anläggningar klassats som ”röda”, dvs att anläggningarna i något
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avseende är i behov av åtgärder med avseende på drift eller
arbetsmiljö. Även vissa pumpstationer är i behov av åtgärder.
Enligt prioriteringslistan bör de anläggningar med störst behov av
åtgärder prioriteras först för att säkra driften och undvika driftstopp.
Flertalet av ytvattenförekomsterna inom kommunen riskerar att inte
uppfylla miljökvalitetsnormerna. Kommunen och VA-verksamheten
behöver med anledning av detta arbeta för att minska samhällets
belastning på dessa vattendrag. Åtgärdsförslagen som tagits fram i
åtgärdsprogrammen för Vattendirektivet (VISS), föreslår minskade
utsläpp av främst fosfor för några av kommunens reningsverk.
Lyby reningsverk är den enskilt största anläggningen gällande
energiförbrukning. Enligt VA-policyn ska verksamheten drivas på ett
energi- och resurseffektivt sätt och det är därför av största vikt att
energiförbrukningen ses över och minimeras på denna anläggning,
både ur miljösynpunkt och ur ekonomiskt perspektiv.
I kommunen finns ca 190 km spillvattenledningar. I arbetet med VAöversikten framkom att det saknas kunskap om skicket på delar av
ledningsnätet. För att kontinuerligt kunna planera
underhållsåtgärder och därmed minska driftstörningar behöver
undersökningar genomföras som klarlägger ledningarnas status och
skick. För att säkerställa kvalitén på ledningsregistret finns behov av
inventering och inmätningar av områden där detta saknas. Det bör
även skapas rutiner för hur ny kunskap, information och data om
VA-systemen ska arbetas fram samt hur den ska hanteras och lagras.
Ökade mängder nederbörd med anledning av klimatförändringar kan
komma att medföra att mängden tillskottsvatten ökar. Detta medför i
sin tur att arbetet med att minska inläckaget i ledningsnäten måste
prioriteras för att förhindra t.ex. översvämningar i fastigheter och
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bräddningar från nätet. Tillskottsvatten påverkar även
reningsverksprocesserna på reningsverken negativt och minskning av
tillskottsvatten är därför viktigt.
Ett systematiskt arbete med att minska mängden tillskottsvatten i
Hörby kommun pågår. Arbetet utgår från tidigare saneringsplaner
som är gjorda i kommunen. Till Lyby reningsverk är orterna Hörby,
Osbyholm och Ludvigsborg kopplade. Det finns även mindre
grupper av anslutna fastigheter som inte har studerats i
saneringsplanen. För Hörby finns det utpekade områden där den
direkta nederbördspåverkan bedöms vara stor. I Ludvigsborg är den
indirekta nederbördspåverkan stor. I Osbyholm och Lyby är
områden utpekade för åtgärder eller vidare undersökningar och
dessa områden är prioriterade vid arbetet med tillskottsvatten.
I genomgången av de mindre reningsverken har det framkommit att
Önneköps reningsverk är mest påverkat av tillskottsvatten. Även
reningsverken i Askeröd och Svensköp har stora mängder
tillskottsvatten, men här bedöms inte driften av reningsverken vara
lika påverkad.
För att arbetet med tillskottsvatten ska kunna ske systematiskt
kommer en översyn av nederbörds- och flödesmätning att göras.
Med idag gällande lagstiftning ligger metallhalterna i slam från Lyby
reningsverk under de lagstadgade nivåerna för spridning på
åkermark. Ny lagstiftning är på gång och med anledning av detta är
dagens slamhantering inom kommunen på längre sikt inte hållbar,
därför ska en slamhanteringsplan tas fram. Planen ska ge svar på hur
slammet ska hanteras i framtiden samt hur man uppnår en
långsiktigt hållbar slamhantering i enlighet med gällande lagar och
krav. Det finns heller ingen hygienisering och stabilisering av
slammet, vilket ses som det mest akuta problemet att lösa. Utredning
av samarbetsformer med andra kommuner och eventuella
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samarbetspartners bör fortsätta för att få en större miljö- och
ekonominytta. Den pågående omarbetningen av lagstiftningen
kommer att ha stor påverkan på den framtida slamhanteringen.
Hörby kommun har internt genomgått en Revaqcertifieringsprocess, för att kunna använda slammet från
reningsverken som jordförbättringsmaterial på åkermark. Dock har
ingen ansökan skickats in, då analysresultaten från
slamprovtagningar visar på för höga halter av tungmetaller och
därmed uppfyller inte slammet kraven för en certifiering. Kan
metallhalterna sänkas i slammet, kan det bli aktuellt med en ansökan,
då målet är att uppnå en hållbar slamhantering där slammet får ingå i
kretsloppet.
4.1.1 Åtgärder spillvatten


Anläggningar som har klassats som ”röda” i
statusbedömningen ska åtgärdas i prioriterad ordning. Enligt
VA-policyn ska sådana anläggningar åtgärdas så att de kan
klassas om till minst ”gula”, dvs godtagbar standard. En
förnyad statusbedömning görs vart 3:e år.



En energikartläggning kommer att genomföras på Lyby
reningsverk för att kunna genomföra energibesparande
åtgärder.



För att minska mängden tillskottsvatten behöver åtgärder
vidtas för att täta eller separera ledningar samt utforma planer
för undersökningar av ledningsnäten samt fastighetsägarnas
installationer. För att arbetet med tillskottsvatten ska kunna
ske systematiskt kommer en översyn av nederbörds- och
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flödesmätning att genomföras.


En systematiserad kartläggning av spillvattennätet status ska
genomföras, vilket sker genom att ett kontinuerligt årligt
program för ledningsfilmningar upprättas och genomförs.
Undersökningarna kommer i vissa fall sammanfalla med
undersökning av tillskottsvatten. Arbetet omfattar även att
upprätta en väl beskriven rutin för hur informationen ska
hanteras, bearbetas, lagras och mynna ut i förslag till
eventuella åtgärder.



Det kommer att upprättas en slamhanteringsplan, för att
erhålla en plan för hur slammet ska hanteras på kort och lång
sikt. Den kommer bl.a. att omfatta:



-

Hur ska och kan hygienisering och stabilisering ske

-

Hur och vart kan slammet avsättas

-

Samarbetsformer och ekonomiska konsekvenser

En plan för uppströmsarbete ska tas fram som formulerar
tillvägagångssättet för att kartlägga och arbeta med att minska
föroreningsbelastningen i slammet. Utifrån denna plan
genomförs de åtgärder som krävs för att minska halterna.
Ämnen som riskerar överskrida gräns- och riktvärde ska
prioriteras.

4.2 Utanför verksamhetsområde
Utanför verksamhetsområde tas spillvattnet omhand med enskilda
avlopp. De flesta enskilda avlopp inom Hörbys kommun uppfyller
gällande krav. Det är fastighetsägarens skyldighet att kontrollera sin
anläggning, Miljönämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet.
Antal enskilda avlopp i kommunen uppgår till ca 3 200 st. Det finns
även 15 större enskilda anläggningar (25 – 200 PE), vilka drivs både
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enskilt och genom samfälligheter. MERAB, Mellanskånes
renhållningsaktiebolag sköter slamtömning av brunnar samt slutna
tankar på de enskilda fastigheterna. Avfallet hanteras och behandlas i
Lyby reningsverk.
Inom arbetet med VA-översikten har en GIS-analys genomförts för
att identifiera områden som kan bli föremål för anslutning till det
allmänna VA-nätet utifrån 6 § i Vattentjänstlagen:

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 vaanläggning.
VA-utbyggnad
Den genomförda analysen har gett svar på vilka områden som har ett
behov av utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen för
spillvatten för att minska miljö- och hälsoeffekter. I
utbyggnadsplanen i bilaga 4 redovisas de områden som planeras att
anslutas till den allmänna VA-anläggningen. Som grund för
prioriteringen har en förprojektering genomförts för de aktuella
områdena. Även följande parametrar har legat till grund för
prioriteringen: skyldigheten enligt vattentjänstlagen, antal hushåll,
antal permanentboende samt teknisk lämplig turordning. Flertalet av
områdena kräver ytterligare utredningar för att kunna bedöma hur
en anslutning ska kunna ske. I vissa fall kan en anslutning ske till
befintligt nät, medan det i andra fall kan krävas nyanläggning av
reningsverk eller överföringsledning. Tidplanen ska ses om
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preliminär och kommer att revideras efter hand som de planerade
utredningarna genomförs. Utbyggnadsplanen har tagits fram i
samråd med Bygg & miljö och Länsstyrelsen.

4.2.1 Tillsyn utanför verksamhetsområde
Bygg & miljö ansvarar för all tillsyn av de enskilda avloppen, både
inom och utom verksamhetområde. Utbyggnadsplanen redovisar
vilka områden som kommer att byggas ut med allmänt VA, samt
ungefär när detta kommer att ske. Vad som ska gälla till dess de är
anslutna, redovisas nedan.
De anläggningar som inte omfattas av utbyggnadsplanen kommer
följaktligen falla under miljöbalken under överskådlig framtid. Dessa
anläggningar ska alltid minst uppfylla kraven som ställs i
Naturvårdsverkets allmänna råd till 2 och 26 kap. miljöbalken och
12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd] om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (NFS 2006:7).
Enligt miljönämndens handläggningsrutiner ska anläggningar som
har ytvatten som recipient minst uppfylla hög skyddsnivå avseende
miljöskydd (NFS 2006:7), och anläggningar som har grundvatten
som recipient ska minst uppfylla normal skyddsnivå.
Vid tillståndsgivning ska krav alltid ställas i enlighet med NFS
2006:7. Rörande anläggningar med komplicerande faktorer avseende
placeringen, t.ex. inom s.k. kapitel 7 områden eller anläggningar som
placeras inom vattenskyddsområden ska hög skyddsnivå för
miljöskydd och/eller hälsoskydd krävas.
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Stora delar av kommunens geologi utgörs av jordarter, framförallt
moränleror, som gör det mycket svårt att infiltrera renat
avloppsvatten, varför infiltrationsanläggningar inte ska tillåtas om
inte fastighetsägaren har påvisat att de lokala förutsättningarna är
annorlunda.

4.2.2 I väntan på utbyggnad av allmänt spillvatten
I de område som ska byggas ut om mer än 10 år bedrivs ordinarie
tillsyn och inom områden som ska byggas ut inom de närmsta 10
åren bedrivs endast akut tillsyn. Vidare ges endast tidsbegränsade
tillstånd för enskilda avloppsanläggningar inom områden som
planeras byggas ut inom 10 år. Syftet är att underlätta övergången
inför en anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
Se även avsnitten om tillsyn av enskilda avlopp och om
kommunikation utanför kommunala verksamhetsområden i
åtgärdsplanen.

5 Dagvatten
Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner på mark, i diken
eller genom ledningar till recipient. Dagvatten som avleds inom
detaljplanelagt område är enligt Miljöbalken definierat som
avloppsvatten. Till den allmänna dagvattenanläggningen, som
Mittskåne vatten ansvarar för, räknas till exempel ledningar, diken,
dagvattendammar och pumpstationer. Vägdiken och
rännstensbrunnar för avvattning av gator och vägar ingår inte i den
allmänna dagvattenanläggningen, eftersom de används för
avvattning av gator och vägar och för detta ligger ansvaret på
skattekollektivet.
I Hörby har olika utredningar gjorts över översvämningsdrabbade
områden. Hörbyån är studerad genom modellering och vid ett 100-

VA-PLAN

Sida

20 (32)

Kommunledningskontoret
årsflöde i ån beräknas delar av Hörby vara översvämmat.
Dagvattenledningarna i Hörby tätort har sina utlopp antingen i
Hörbyån, Hörbybäcken eller Kruddarebäcken och vid höga
vattenstånd i vattendragen kan översvämning ske uppströms via
dämning. Erfarenheter visar att det även finns utsatta lågpunkter
inne i samhället som drabbas av översvämning vid kraftiga skyfall.
Dagvatten ska ses som en resurs som till exempel kan användas för
biologisk mångfald, men även vara en tillgång i stads- och
landskapsbilden.

5.1 Dagvatten inom verksamhetsområde
Samtidigt som de hårdgjorda ytorna ökar, blir det allt viktigare att
arbeta med omhändertagandet av dagvatten. Dagvattenhanteringen
bör säkerställas både vad gäller avledande och ur
föroreningssynpunkt. I nya områden avsätts ytor för att kunna rena
och fördröja dagvatten. För äldre områden finns ett behov av bättre
dagvattenhantering, då det i de flesta fall saknas fördröjning och
rening av dagvatten. Under de senast 10 åren har kommunen försökt
att belysa dagvattenhanteringen vid exploatering av nya områden
och inom vissa områden har fördröjningsmagasin anlagts.
Genom den gemensamma VA-driften med Höörs kommun finns det
ett behov av en gemensam dagvattenpolicy, som då kommer att
ersätta Hörbys befintliga från år 2009. Det gemensamma arbetet
syftar till att få en samsyn, samverkan och kunskapsuppbyggnad
inom dagvattenhanteringen. I dagvattenpolicyn kommer
dagvattenfrågor för befintliga områden samt exploateringsområden
att behandlas för att en hållbar dagvattenhantering ska uppnås
genom rening och fördröjning. Idag finns inga nationellt ställda
reningskrav på dagvatten, men som ett steg i arbetet med
miljökvalitetsnormerna bör hänsyn tas till genomförbara åtgärder för
att minska föroreningsbelastningen till vattendrag och grundvatten.
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Åtgärdsförslagen som tagits fram i åtgärdsprogrammen för
Vattendirektivet (VISS), föreslår dagvattenåtgärder för många av
kommunens vattendrag.
Det finns en statusbedömning av ledningsnätet, som dock bygger på
övergripande kunskap om näten. Generellt sett är nätet i bra skick,
men det förekommer inom vissa områden problem med begränsad
kapacitet. För att säkerställa orsaken till detta bör utredningar
genomföras, för att sedan genomföra nödvändiga åtgärder.
5.1.1 Åtgärder dagvatten


Ta fram en aktuell dagvattenpolicy som gäller för både Höör
och Hörby kommun. Åtgärder för att rena och fördröja
dagvatten ska arbetas in i verksamhetsplaneringen. I planen
bör föreslagna åtgärder enligt VISS beaktas.



Undersöka och utreda de områden som har begränsad
kapacitet för att sedan vidta åtgärder.

5.2 Klimatanpassning
Klimatförändringarna medför att Sverige blir både varmare och
blötare. Risken för extremväder ökar med tillhörande problem för
viktiga samhällsfunktioner. När klimatet förändras påverkas
människor och deras egendom, företag, kommunal och statlig
verksamhet, vilket gör att såväl myndigheter, kommuner, företag
som enskilda fastighetsägare kommer att behöva klimatanpassa.
Klimatförändringar kommer i högsta grad att påverka den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen.
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Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de
klimatförändringar vi redan märker av idag och till de som vi inte kan
förhindra i framtiden.
Figur 1 Årsmedelnederbörd och årsmedeltemperatur

Det finns i dagsläget ingen klimatanpassningsplan för kommunen.
Översiktsplanen tar upp klimatanpassningen genom att peka ut
platser som är olämpliga att bebygga ur ett översvämningsperspektiv.
Kommunen kan se en ökande belastning på reningsverk och
pumpstationer i samband med mer nederbörd. Kommunen har
därför för avsikt att planera för hur man ska hantera mer nederbörd
med översvämningsrisk för befintliga områden som gatumark, VAledningar, befintlig byggnation mm. Dagvattenpolicyns syfte med att
dagvattnet ska fördröjas är ett sätt att arbeta med klimatanpassning.
5.2.1 Åtgärder klimatanpassning


Utifrån tidigare händelser och förväntade klimatförändringar
bör en kartläggning av översvämningsrisker utföras för Hörby
tätort. Kartläggningen bör innehålla både problematiken
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kring översvämning av Hörbyån, dämning av
dagvattenledningar samt översvämning på grund av
överbelastat dagvattenledningsnät. Kartläggningen bör
utmynna i en åtgärdsplan med fysiska åtgärder och kostnader.



Genomföra åtgärder utifrån redan utförda utredningar för att
minska konsekvenserna vid kraftig nederbörd.

6 Miljö- och hälsoeffekter
Genom VA-planering kan VA-verksamhetens miljöpåverkan
minskas. Exempel på miljöpåverkan från VA-verksamheten är
utsläpp av närsalter som kan leda till övergödning, utsläpp av
läkemedelsrester och andra kemikalier, tungmetaller i dagvatten och
avloppsslam, energiförbrukning med mera.
Hörby kommun eftersträvar att arbeta efter miljökvalitetsnormerna
så långt det är möjligt. Detta innefattar ett kretsloppstänk för
näringsämnen samt strategier för att minska föroreningsspridning till
mark och vatten.
Nedan beskrivs översiktligt några av de miljövinster som kan uppnås
genom de åtgärder som beskrivs i planen.

6.1 Vatten
Utanför dagens verksamhetsområde ansvarar Miljönämnden för
tillsynen av dricksvattentäkterna. Utbyggnadsplanen redovisar vilka
områden som kommer att byggas ut med allmänt VA, samt ungefär
när detta kommer att ske. Fastigheter med dricksvatten av god
kvalitet kommer inte att tvingas koppla in på den allmänna VAanläggningen för dricksvatten.
Miljönämnden bedriver regelbunden tillsyn på
livsmedelsverksamheter med egna vattentäkter samt
samfällighetsföreningar med gemensamma
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dricksvattenanläggningar. Dessa ska regelbundet analysera sitt
vatten för att säkerställa att kvaliteten är god.
Miljönämnden erbjuder blivande föräldrar och familjer med barn
upp till 1 år en gratis analys av sitt enskilda dricksvatten. I detta
särskilda så kallade "spädbarnsprov" ingår mikrobiologisk analys
samt analys av ammoniumkväve, nitratkväve, nitritkväve och
fluoridhalt. Övriga ägare till enskilda dricksvattentäkter
rekommenderas att analysera sitt dricksvatten minst vart tredje år för
att kontrollera vattenkvaliteten i enlighet med Livsmedelsverkets
rekommendationer.
Anslutningen av nya abonnenter på landsbygden kan leda till
positiva hälsoeffekter, då kvalitetsproblem i enskilda brunnar inte är
ovanligt. Kontrollen av det kommunala vattnet är mycket mer
långtgående än vad som sker för en enskild vattentäkt och
vattenkvaliten kan därför säkerställas på mycket bättre sätt.
Genom att minska utläckage från nätet samt säkerställa processerna i
vattenverken gör att vattenverkens kapacitet ökar och att mindre
råvatten och energi åtgår i förluster.

6.2 Spillvatten
I Hörby kommun står VA-sektorn som helhet för ungefär en
tredjedel av den totala näringsbelastningen på recipienterna. Utav
den tredjedelen står den allmänna VA-anläggningen för ungefär
hälften och de enskilda avloppen för den andra halvan. Med tanke på
att den tredjedelen av kommunens invånare som är anslutna till
enskilda avloppsanläggningar belastar recipienterna lika mycket som
de två tredjedelarna som är anslutna till den allmänna VAanläggningen är det tydligt att en utbyggnad av den allmänna VAanläggningen bör prioriteras.

VA-PLAN

Sida

25 (32)

Kommunledningskontoret

Figur 2. Diagram över fosforbelastning till recipienter i Hörby kommun.

6.2.1 VA-utbyggnad
Generellt släpper enskilda avlopp ut betydligt mer närsalter per
person än de som är anslutna till det kommunala nätet. Detta
betyder att anslutningen av nya abonnenter på landsbygden kommer
att leda till minskade närsaltsutsläpp till sjöar och vattendrag.
Enligt genomförd analys är ca 700 fastigheter aktuella för att anslutas
till det kommunala spillvattennätet. Om alla fastigheterna ansluts till
den allmänna VA-anläggningen medför det en ungefärlig reduktion
av fosfor på 360 kg/år och därmed en kraftigt reducerad påverkan på
kommunens recipienter.
De flesta områdena som pekats ut ligger i kommunens norra del där
Kvesarumsån och några andra mindre vattendrag är recipienter, som
i sin tur mynnar i Ringsjön. Detta är speciellt viktigt med tanke på
Ringsjöns problematiska situation, den årliga totala belastningen
(inkl. lantbruk och andra diffusa källor) bara till Kvesarumsån ligger
på 554 kg fosfor per år! Kvesarumsån är dessutom en skyddsvärd
recipient med höga naturvärden.
6.2.2 Reningsverk
Som en åtgärd i åtgärdsplanen finns en ombyggnad av Södra Rörums
reningsverk med. I dagsläget består anläggningen av en
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slamavskiljare med efterföljande rening i en infiltrationsanläggning.
Vid en ombyggnad kommer verket att moderniseras och reningen
kommer att förbättras genom att ny teknik kan användas. Det är
svårt att uppskatta exakt hur mycket en ombyggnad kommer att
reducera utsläppen, men målet är främst att minska utsläpp av
fosfor. En överföringsledning till Hörby kan vara ett alternativ till
ombyggnad av reningsverket.
Genom kommunens ökade tillsynsarbete kommer de enskilda
avloppen att uppfylla de bestämmelser som finns och på så vis
minskar närsaltsutsläppen. En ökad tillsyn medför att kommunen har
resurser att ha återkommande tillsyn på samtliga anläggningar så att
inte statusen på anläggningarna riskerar att försämras. Risken för
förorening av vattentäkter och kommunens sjöar och vattendrag
kommer därmed att minska.
Kommunens planerade åtgärder för att förbättra slamhanteringen
kommer att leda till ökade möjligheter till återföring av
näringsämnen till kretsloppet. Slammet återförs redan idag, men
med en ny lagstiftning finns det risk för att kommunen i framtiden
måste lämna slammet till destruktion istället för att återföra
näringsämnena i till kretsloppet. En förbättrad slamhantering
säkerställer dock en långsiktig och hållbar slamhantering.
Vid kraftig nederbörd är den hydrauliska belastningen hög på
reningsverk och pumpstationer. Detta medför i vissa fall bräddningar
av spillvatten, men påverkar även reningsprocessen negativt på
reningsverken. Detta medför i sin tur ökade utsläpp till
recipienterna. Med ett aktivt arbete för att reducera tillskottsvatten
kommer utsläppen av näringsämne att minska och även risken för
bräddningar.
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6.3 Dagvatten
En mer planerad dagvattenhantering medför rening och fördröjning
av dagvatten vilket ger en bättre vattenkvalitet i sjöar, vattendrag och
grundvatten. Dagvatten bör ses som en resurs i samhället och en väl
genomtänkt dagvattenhantering kan även bidra till en ökad biologisk
mångfald. En reviderad dagvattenpolicy kommer att medföra en
bättre dagvattenhantering på sikt. En viktig del i detta är även
översynen av hur kommunen arbetar med plangruppen, eftersom en
samhällsplanering där VA-frågan finns med från start är grunden för
en hållbar dagvattenhantering.

7 Ekonomisk sammanställning
Kostnaderna som generaras av åtgärderna i denna plan har
sammanställts för att ge en bild av hur ekonomin påverkas och vilka
konsekvenser detta får. Diagrammet nedan visar
kostnadsutvecklingen de kommande åren. Flertalet av åtgärderna är
utredningar som kommer att ge svar på hur det verkliga
investeringsbehovet ser ut. När detta är klarlagt kommer en
kostnadsbedömning för en längre tidsperiod att kunna tas fram.
Kostnaderna är en uppskattning och kan komma att förändras i
samband med ökad kunskap och revideringar av åtgärdsplanen.
Figur 3 Kostnadsuppskattning för åtgärderna i planen uppdelat på drift- och
investeringskostnader exkl. VA-utbyggnad.
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7.1 VA-kollektivet
Delar av kostnadsökningen består av att genomföra utredningar för
att skaffa sig kunskap om vilka behov som verkligen finns. Detta
kommer bl.a. ske i vattenförsörjningsplanen och
slamhanteringsplanen. När dessa är färdigställda kommer en
revidering av kostnadsbilden att kunna göras, och med detta som
underlag kan man ge en säkrare uppskattning av framtida kostnader.
VA- utbyggnad på landsbygden kommer att generera ökade
investeringskostnader. Anläggningsavgifter tas ut för de fastigheter
som ansluts, men överföringsledningar eller ombyggnad av
reningsverk mm bekostas av VA-kollektivet, vilket ger en ökad
investeringsnivå jämfört med tidigare, eftersom VA- utbyggnad inte
har förekommit i den omfattning som nu är förestående.

7.2 Skattekollektivet
Kostnader för åtgärder att skydda samhället mot översvämningar
ligger på skattekollektivet. Åtgärderna kan i många fall var små, men
kan även innebära större investeringar för att klimatanpassa
samhället. Detta måste dock mätas mot kostnaderna för de skador
som kan uppkomma i samband med översvämningar pga. av
nederbörd.
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Även tillsynen av enskilda avlopp belastar skattekollektivet.
Tillsynsmyndigheten arbetar med taxor, men kostnaderna täcks bara
till
ca 40 %, resterande del belastar skattekollektivet.
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8 Ordlista
Vattenförsörjning

Tillhandahållande av vatten som är lämpligt
för normal hushållsanvändning

Dagvatten

Ytligt avrinnande regnvatten och

smältvatten
Spillvatten

Förorenat vatten från hushåll, industrier,
serviceanläggningar och dylikt.

Avlopp

Bortledande av dagvatten och dränvatten
från ett område med samlad bebyggelse
eller från en begravningsplats, bortledande
av spillvatten eller bortledande av vatten
som har använts för kylning.

Recipient

Den vattenförekomst som slutligen tar emot
avloppet efter olika grad av rening.

VA-anläggning

En anläggning som har till ändamål att
tillgodose behov av vattentjänster för
bostadshus eller annan bebyggelse. (Den
kan inkludera vattenverk, reservoarer,
pumpstationer, ledningar och avloppsverk)

Allmän VA-anläggning En VA-anläggning över vilken en kommun
har ett rättsligt bestämmandeinflytande.
VA-huvudman

Den som äger en allmän VA-anläggning. I
Oskarshamn ligger ansvaret hos tekniska
nämnden.
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VA-verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller
flera vattentjänster har ordnats eller ska
ordnas genom en allmän VA-anläggning.
Vattentäkt

En naturlig sötvattenförekomst som
utnyttjas till vattenförsörjning.

Enskild anläggning

En VA-anläggning eller annan anordning
för vattenförsörjning eller avlopp som inte
är eller ingår i en allmän VA-anläggning.

Personekvivalent (PE) Anger den genomsnittliga mängd
föroreningar i avloppsvatten som en person
ger upphov till per dag.
Personekvivalent definieras i Sverige som
en BOD7- belastning av 70 gram per dygn.
Abonnent

En fastighetsägare som är ansluten till den
allmänna VA-anläggningen.
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